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PŘEDSEDAJÍCI: GIANNI PITTELLA
místopředseda

1. Zahájení zasedání

(Zasedání bylo zahájeno v 9:00)

2. Předložení dokumentů: viz zápis

3. Otázky k ústnímu zodpovězení (předložení): viz zápis

4. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu
(oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis

5. Základní práva v Evropské unii (2009) – účinné provádění po vstupu Lisabonské
smlouvy v platnost (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva, kterou předložila paní Gálová jménem Výboru
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, o stavu dodržování základních práv v
Evropské unii (2009) – účinném provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
(2009/2161(INI) (A7-0344/2010).

Kinga Gál,    zpravodajka. – (HU) Pane předsedající, dámy a pánové, co se týče pravomocí
Společenství, přijetí Lisabonské smlouvy s sebou přineslo vizi a myšlenku silné Evropy.
Občanům nabízí příslib naplnění této vize. To se týká i ochrany základních práv, a proto
na rozdíl od předchozích let se letošní zpráva zabývá těmito novými právními základy
a posílenými a nově vzniklými pravomocemi a institucemi a poskytuje důkladný přezkum
takto vytvořené situace. Cílem zprávy je poskytnout nový a komplexní přístup k ochraně
základních práv.

Od prosince 2009 spočívá ochrana základních lidských práv v Evropské unii na několika
pilířích. Na jedné straně je založena na Lisabonské smlouvě a na Listině základních práv
Evropské unie, která je nyní právně závazná. Listina se stala normou pro tvorbu a provádění
právních předpisů EU jak ze strany orgánů EU, tak členských států. Podobným pilířem
právního systému Společenství bude naše přistoupení k Evropské úmluvě o lidských
právech, což je proces, jenž právě probíhá, ale podobným pilířem zůstane i systém
lidskoprávních záruk zakotvený ve vlastních právních systémech členských států. Tyto
právní základy budou posíleny zavedenými institucemi Společenství, a to jak na úrovní
Společenství, tak členských států. Na úrovni Společenství bych ráda zmínila Komisi,
portfolio komisařky pro základní práva, pracovní skupinu Rady, Parlament a z agentur
bych ráda vyzdvihla úlohu Agenturu EU pro základní práva.

Cílem mé zprávy je zvýšit informovanost tak, aby bylo zajištěno, že tyto již existující
instituce a mechanismy budou účinně a transparentně fungovat, ať již při sledování
rozhodování nebo tvorbě právních předpisů, sběru údajů nebo přenosu informací, a že
nebudou upřednostňovat některá práva a jiná zanedbávat. Je důležité, aby jednotlivé
instituce nejen předkládaly zprávy, ale aby také na sebe reagovaly a vzájemně se
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komentovaly. Měly by na poli ochrany lidských práv využívat práce ostatních institucí a
stavět na ní a měly by svá rozhodnutí přijímat srozumitelně, objektivně a na základě faktů.

V této zprávě jsme tedy zhodnotili to, co Parlament od těchto institucí očekává.
Okomentovali jsme sdělení Komise vydané v říjnu, které má podobné pojetí. Jedním z
hlavních cílů zprávy je zdůraznit to, že stávající struktura základních práv musí začínat a
končit jednotlivcem, tedy občanem. To znamená, že občanům musíme poskytnout dostatek
informací, abychom zajistili, že si budou vědomi svých možností, budou jim rozumět a
budou schopni jich využít. Systém ochrany základních práv musí být srozumitelný,
přístupný a skutečně užitečný, protože celá struktura má cenu jenom potud, pokud ji
občané EU budou schopni uplatnit. Abychom těchto cílů dosáhli, výše uvedené instituce
a členské státy musí převzít vyvažující úlohu tak, aby zajistily, že EU bude schopna zvýšit
v očích občanů svou důvěryhodnost. A konečně se má zpráva zaměřuje na ty oblasti, které
vyžadují nejen rychlé jednání, ale také středně až dlouhodobé strategie, jako je například
integrace Romů, boj proti dětské chudobě a otázku používání jazyků v komunitách menšin,
abych uvedla alespoň některé.

Doufám, že touto zprávou, která bude zítra přijata, dokážeme vyslat snadno srozumitelný
a jasný vzkaz výše uvedeným institucím: Komisi, Radě, agenturám, orgánům a soudům
členských států tak, abychom tento systém učinili ještě účinnějším. Žádám vás za tímto
účelem o zítřejší podporu, abychom v období po Lisabonské smlouvě, kdy jsou základy
položeny a instituce již existují, mohli v tomto duchu jednat.

Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise. – Pane předsedající, dnešní rozprava o stavu
dodržování základních práv v Evropské unii je velmi důležitá nejen proto, že přichází 10
let po vyhlášení Listiny – výročí Listiny připadlo na začátek tohoto měsíce – ale také proto,
že se jedná o první diskusi v Parlamentu věnovanou tomu, čemu paní zpravodajka Gálová
říká „nová struktura základních práv po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost“. Má
naprostou pravdu. Zahájili jsme novým začátkem pro význam lidských práv a základních
práv v Evropě. Chtěla bych poděkovat zpravodajce a členům Výboru pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci za jejich cenný příspěvek k této rozpravě.

Máme nyní právně závaznou Listinu, která je součástí primární legislativy EU. Nyní musíme
Listinu uvést do praxe. Přesně z tohoto důvodu Komise v říjnu přijala sdělení o strategii
účinného uplatňování Listiny. Hlavním úkolem Komise je, aby se práva obsažená v Listině
stala co nejúčinnějšími ku prospěchu všech lidí, kteří žijí v EU a jež jako poslanci této
sněmovny zastupujete.

Listina musí být naším kompasem a my musíme jít příkladem zejména tehdy, kdy vydáváme
právní předpisy. To se týká jak vnitřních přípravných prací Komise, odhlasování Evropským
Parlamentem a Radou, tak uplatňování nových předpisů členskými státy.

Komise prosadila systematické posuzování dopadu nových legislativních návrhů na základní
práva, a to prostřednictvím kontrolního seznamu základních práv, jenž musí být používán
všemi útvary Komise. Těší mě, že zpráva paní Gálové tento postup podporuje. Zejména
zdůrazňuje, jak je důležité, aby Evropský parlament a Rada věnovaly pozornost tomu, aby
byl zachován soulad s Listinou, v průběhu celého legislativního procesu. Nejen že musí
být předložený text v souladu s Listinou, ale musí být brány v potaz i důsledky pozdějších
pozměňovacích návrhů k takovému textu. Každá instituce tak musí přemýšlet o tom, jak
zajistit, aby pozměňovací návrhy k legislativním návrhům prošly řádným posouzením
jejich dopadů. Ve zprávě vítám výzvu ke zlepšení spolupráce mezi institucemi.
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Musíme také zjistit, jak je Listina uplatňována, když členské státy převádějí právo Unie do
praxe. Ráda bych v této sněmovně zopakovala, že se nebudu vyhýbat zahájení řízení pro
porušení právních předpisů, kdykoliv to bude nutné.

Zpráva také zdůrazňuje přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech.
Urychlené přistoupení Evropské unie k Úmluvě má pro Komisi vysokou prioritu.
Vyjednávání již probíhají a postupují rychle a konstruktivně. Pokud vše půjde tak dobře,
jak se zdá, doufám, že konečné shody budeme schopni dosáhnout v první polovině roku
2011. Tyto záležitosti tedy postupují rychle a dobře.

Plně také sdílím cíl zajistit hladkou spolupráci s mezinárodními organizacemi. Toto
samozřejmě každodenně děláme. Komise již bere v potaz Úmluvu OSN o právech dítěte,
když připravuje nové návrhy, které mohou mít dopad na děti. Nedávno také probíhala
diskuse týkající se osob s postižením a je jasné, že také v této oblasti uplatňujeme na úrovni
členských států a Evropské unie Úmluvu OSN.

Zpravodajka hovořila o Agentuře pro základní práva, která hraje klíčovou úlohu při
poskytování srovnatelných a spolehlivých údajů o situaci v 27 členských státech v těch
oblastech, kde EU může podniknout kroky. I zde chceme pracovat nejen teoreticky, ale i
prakticky. Například jsem agenturu požádala, aby přispěla k práci pracovní skupiny
zaměřené na situaci Romů. Komise podporuje rozšíření mandátu agentury tak, aby bylo
zajištěno, že bude moci poskytovat své zkušenosti také v oblasti justiční spolupráce
v trestních věcech a policejní spolupráce. Aby toto bylo možné, Komise 2. prosince přijala
návrh na změnu víceletého rámce, který vyjmenovává tématické oblasti, v nichž agentura
může působit.

Ráda bych nyní přešla k něčemu novému, co se podle mého názoru dokonale shoduje s
přístupem paní zpravodajky, a tím je spád událostí vytvořený Lisabonskou smlouvou, jejž
musíme podporovat. Komise to má na zřeteli a na jaře roku 2011 zveřejní svou první
výroční zprávu o uplatňování Listiny. Záměrem je ji publikovat jako výroční zprávu každé
jaro. Jsem přesvědčena, že to je okamžik, kdy by Parlament měl přijít a vyprovokovat
skutečnou diskusi o tom, jak je v praxi Listina uplatňována. Až budeme na jaře 2011
připravovat naši první výroční zprávu o uplatňování Listiny, budu věnovat zvláštní
pozornost zprávě Evropského parlamentu a dalším aktivitám Parlamentu zaměřeným na
základní práva. To nám nejen umožní vést rozpravu o lidských právech vně Evropské unie,
jak je v této sněmovně zvykem, ale umožní nám to každým rokem vést rozpravu o
základních právech a o tom, jak jsou uplatňována různými vládami uvnitř Evropské unie,
a zároveň i zjistit, zda evropské instituce vykonávají svou práci tak, jak mají.

Simon Busuttil,    jménem skupiny PPE. – (MT) Pane předsedající, rád bych začal tím, že
poděkuji paní Kinze Gálové za její zprávu a zejména za pozornost, kterou věnovala tak
důležitému tématu pro Evropskou unii, tedy Listině základních práv Evropské unie a jejímu
uplatňování. Jsem přesvědčen, že zaměření Kingy Gálové na tuto záležitost bylo letos velmi
důležité. Rád bych poukázal na to, jak je důležité, abychom i nadále považovali lidská
práva za základní lidská práva, protože se občas obávám, že ne každý interpretuje pojem
základních práv stejným způsobem. Zaprvé musí být zřejmé, že lidská práva neznamenají,
že bychom měli ignorovat koncept subsidiarity nebo že bychom měli pošlapat různé
hodnoty, které členské státy vzaly za své. Naneštěstí existují osoby, které se snaží
manipulovat otázkou základních práv, aby dosáhly právě toho. Evropská unie by měla
ponechat na členských státech, aby řešily etické otázky, jako jsou eutanazie nebo potraty.
Zadruhé bychom měli zajistit, aby byla základní práva opravdu základními právy a
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nezahrnovala ostatní práva, která jsou sice důležitá, ale nejsou právy základními, a tak je
zde riziko, že budou z pohledu současného kontextu nerealistická. Takovým příkladem
by byla práva, která se vztahují k otázkám přistěhovalectví: mají značnou důležitost, ale
nejsou vždy právy základními. A nakonec musíme usilovat o přijetí rozumného stanoviska
například k otázkám bezpečnosti a důležitosti ochrany osobních údajů. Závěrem jsem
proto přesvědčen, že potřebujeme základní práva, ale zároveň musíme zajistit, aby byla
logická a realistická.

Monika Flašíková Beňová,    jménem skupiny S&D . –  (SK) Kolegyně a kolegové, i já bych
chtěla poděkovat zpravodajce, paní Gálové, protože si myslím, že se jí podařilo naplnit
hlavní cíl zprávy, a tím je konkrétně vysvětlit úlohy, které budou jednotlivé instituce
a mechanismy sehrávat v nové post-lisabonské struktuře základních práv.

Za klíčové považuji tři oblasti, které jsou ve zprávě obsažené. Je důležité, aby Unie
ochraňovala nejen práva svých občanů a občanek, respektive osob na jejím území, ale
musí se v této oblasti stát i celosvětovým lídrem. Z tohoto hlediska může klíčovou úlohu
sehrát nově vytvořená Evropská služba pro vnější činnost. Chtěla bych proto vyzvat Komisi,
aby struktura, zdroje a aktivity diplomatické služby byly formovány tak, aby evropská
diplomacie mohla i v zahraničí účinně prosazovat základní práva.

Zadruhé, demokracie a lidská práva mají po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost své
nové vyjádření v podobě nástroje evropské občanské iniciativy. Iniciativa zvyšuje úlohu
občanů a občanek Evropské unie a jejím prostřednictvím mají možnost iniciovat přijetí
evropské legislativy. A zatřetí bych chtěla vyjádřit spokojenost s tím, že zpráva vyzývá
instituce a členské státy Unie, aby znásobily své snahy o zvyšování informovanosti
o základních právech.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce za to, že byla vstřícná vůči našim
připomínkám a že zpráva obsahuje i námi požadovanou výslovnou zmínku o boji proti
chudobě a sociálnímu vyloučení v části, která hovoří o aktivitách potřebných k ochraně
základních práv.

Renate Weber,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, zítra odpoledne si budeme
moci vyměňovat své názory týkající se situace lidských práv ve světě, ale dnes ráno se
zaměřujeme na stav věci, co se týče těchto práv v Evropské unii. Diskutovat nejdříve
o Evropskoéunii a pak až o zbytku světa je podle mého názoru to správné pořadí, protože
než začneme kritizovat ostatní, měli bychom nejdříve udělat pořádek u sebe. Pokud opravdu
chceme, abychom byli bráni vážně, nesmíme být slepí k porušování lidských práv na naší
půdě.

Toto usnesení, k němuž chci naší zpravodajce paní Gálové pogratulovat, se zaměřuje na
to, kudy se má dál ubírat politika EU v oblasti ochrany a zlepšení lidských práv po vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost. Nezabývá se jen tím, kdo za co nese odpovědnost, ale
zaměřuje se i na témata, na která bychom se měli v budoucnu soustředit.

Ráda bych jen zdůraznila dvě hlediska. Byla jsem spokojena s podporou, kterou poskytl
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci myšlence jakéhosi mechanismu
pozastavení, jímž mohou být sporné vnitrostátní politiky nebo rozhodnutí pozastaveny
Komisí do doby, než formálně rozhodne o tom, zda zahájí řízení pro porušení právních
předpisů. Jsem přesvědčena, že takový mechanismus přinese přidanou hodnotu tím, že
vytvoří uvnitř Evropské unie důvěryhodnější politiku základních práv. Doufám proto, že
celá sněmovna poskytne při zítřejším hlasování tomuto mechanismu svou podporu.

14-12-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS4



Další hledisko se týká práva a povinnosti tohoto Parlamentu průběžně analyzovat situaci
v oblasti lidských práv v členských státech a kriticky vyjadřovat své názory, včetně označení
provinilců, bude-li to nutné.

Hélène Flautre,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, jedná se o velmi
dobrou zprávu a o první po Lisabonské smlouvě. Ráda bych začala tím, že poděkuji
zpravodajce, paní Gálové, za její práci, vstřícnost a plodnou spolupráci. Chtěla bych se
vrátit ke čtyřem poselstvím, které tato zpráva obsahuje.

První se týká našeho požadavku, aby Komise plnila svou úlohu, co se týče nových zdrojů,
které má k dispozici, a vstoupení Listiny základních práv Evropské unie v platnost. Situace
Romů je bohužel takovým prvním praktickým případem a Komise nakonec v této záležitosti
zůstala jen v půli cesty, když se omezila pouze na směrnici o volném pohybu.

Komise se vyhnula otázce nediskriminace na základě článku 21 Listiny základních práv
Evropské unie, ale po ratifikaci Evropské úmluvy o lidských právech Evropskou unií nebude
moci být do budoucna tak polovičatá a teší mě odhodlání Unie takto to i chápat.

Přidaná hodnota této zprávy spočívá i ve skutečnosti, že zdůrazňuje potřebu raného
odhalování možných porušení práv prostřednictvím uplatnění systému varování. Tento
systém kromě jiného zavádí podmínky umožňující, aby opatření, u nichž existujepodezření,
že zakládají porušení lidských práv, byla pozastavena, zatímco bude probíhat zrychlené
řízení, které určí, zda jsou tato opatření se základními právy skutečně v rozporu.

Trvala bych také na nutnosti zřídit systém prevence například podle vzoru mechanismu
Univerzálního periodického přezkumu uvnitř Rady OSN.

Ještě jednou bych zdůraznila naprostou nutnost konzistence mezi vnějšími a vnitřními
procesy, jak jste již zmínila, paní Redingová. V tomto ohledu podpis dohod EU o zpětném
přebírání představuje skutečnou výzvu.

Slepě tyto dohody podporujeme, zatímco jsou vlastní podmínky jejich plnění rozhodnuty
ve společných výborech, z nichž je Parlament vyloučen.

Konrad Szymański,    jménem skupiny ECR. – (PL) Pane předsedající, nyní, kdy se Listina
základních práv Evropské unie stala v Evropě právně závaznou, disponujeme dvěma
systémy ochrany lidských práv, které spolu do určité míry soutěží. Jeden z těchto systémů
je založen na Listině základních práv Evropské unie a judikatuře Soudního dvora a ten
druhý je založen na Evropské úmluvě o lidských právech a judikatuře Evropského soudu
pro lidská práva. Myslím, že základní výzvou, která je identifikována i ve zprávě paní
Gálové, je zajistit soudržnost mezi těmito systémy, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska
institucionálního.

Listina základních práv nesmí být vykládána takovým způsobem, aby vznikl předpoklad
nových kompetencí pro Evropskou unii. Článek 51 to říká velmi jasně, ale myslím, že stojí
za to připomenout každému, zejména poslancům této sněmovny, že otázky týkající se
rodinného práva, trestního práva a právní ochrany nenarozeného života nemohou být
regulovány na úrovni EU, a to ani přímo, ani skrze žaloby před soudem nebo soudním
dvorem. Taková politizace nástrojů ochrany lidských práv může vést pouze k jediné věci
– poklesu důvěry v mezinárodní soudnictví.

Marie-Christine Vergiat,    jménem skupiny GUE/NGL. – (FR) Pane předsedající, ráda bych
pro změnu poděkovala naší zpravodajce za její ochotu naslouchat a za její práci a zároveň
i všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli ke kvalitě této zprávy.
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Pro nás je tato zpráva důležitá, protože vyvozuje závěry z jednoho z mála pozitivních
výsledků uplatnění Lisabonské smlouvy, pokud je tedy účinně uplatňována. Účinné
uplatňování základních práv v Evropské unii je důležitou až zásadní záležitostí pro
budoucnost Evropské unie. Užívání květnaté řeči ale nestačí.

Smlouva, Listina základních práv Evropské unie a brzy také přistoupení k Evropské úmluvě
o lidských právech nám poskytne v této oblasti nové nástroje a umožní Evropské unii a
jejím členům dosáhnout nové úrovně.

Mnozí říkají, že lidská práva jsou součástí základních hodnot Evropské unie, ale jen někteří
je uznávají jako skutečně všeobecná a nedělitelná. Nedělitelná znamená, že všechna lidská
práva zahrnutá v Listině a také v Evropské úmluvě a ve všech evropských a mezinárodních
úmluvách, které vycházejí ze Všeobecné deklarace lidských práv, mají stejnou hodnotu,
ať se jedná o kterékoliv z nich.

Občanská a politická práva nejsou o nic důležitější než ekonomická a sociální práva. Právo
na důstojný život je stejně důležité jako například náboženská svoboda.

Všeobecná znamená, že lidská práva jsou stejná pro každého bez ohledu na národnost
nebo právní postavení. Víme ale, že právo na vzdělání nebo právo na rodinný život jsou
také neustále téměř v každém členském státě přehlížena. Situace Romů je pro to naneštěstí
příznačná. Takže ano, Komise se musí přimět k zahájení řízení pro porušení právních
předpisů a být stejně přísná jako v hospodářských záležitostech.

Všeobecná také znamená, že lidská práva mají tu samou hodnotu všude ve světě, což
znamená, že Evropská unie musí ve své zahraniční politice a dohodách o partnerství
přikládat lidským právům tutéž důležitost jako hospodářským nebo diplomatickým
otázkám. Není tomu tak u zemí, jako jsou Tunisko, Libye nebo Kolumbie, a mohla bych
zmínit mnohé další. Takže ano, jedná se o důležitou věc; je v sázce důvěryhodnost Evropské
unie a budoucnost její zahraniční politiky.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Pane předsedající, jako Maďarka a žena jsem hrdá na to,
že to byla maďarská poslankyně, paní Kinga Gálová, která se značným úsilím vypracovala
tuto významnou práci zaměřenou na lepší prosazování lidských práv a předložila ji
Evropské unii. Za to bych jí ráda poděkovala.

Co ale postrádám, je důraz na tradiční občanské a politické svobody a zde v EU je stěží
někdo v lepší pozici než my, Maďaři, aby mohl zdůraznit, že v Evropské unii není v otázce
lidských práv problémem jen diskriminace menšin nebo integrace Romů, ale také svoboda
projevu, shromažďování a slova, a nic to neilustruje lépe než situace v Maďarsku mezi lety
2002 a 2010. Výbor pro lidská práva maďarského parlamentu nedávno přijal velmi
důkladnou a detailní zprávu, která skrze nálezy soudů, zprávy veřejného ochránce práv a
další prostředky ukazuje, že maďarská socialistická vláda se v letech 2002 až 2010 držela
u moci hrubým a neustálým porušováním lidských práv. Mou otázkou na zpravodajku
je, na jedné straně, zda by tato konkrétní maďarská zpráva mohla být konečně za stávající
situace předložena Evropské unii a zda to Evropská unie bude vyšetřovat, protože pak by
to skutečně bylo reálným ukazatelem toho, že v oblasti lidských práv dochází do určité
míry ke změnám. Na druhé straně, pokud jsme vůbec schopni hovořit o zvýšené možnosti
prosazovat lidská práva v Evropské unii, jak můžeme lépe předcházet takovým případům,
jako byl ten, kdy byli lidé při střelbě zasaženi do oka, jako se to stalo v Maďarsku v roce
2006, zejména pokud byl místopředseda výboru LIBE v té době členem vlády, která nechala
do lidí střílet?
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Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pane předsedající, komisařko, dámy a pánové, lze jen
kladně komentovat zprávu, jako je tato, kterou tak dovedně sestavila zpravodajka paní
Gálová a jejíž silnou stránkou je přesný a detailní popis stavu uplatňování základních práv.

Rád bych učinil několik menších poznámek týkajících se samotného uplatňování. Díky
Listině základních práv Evropské unie, která je nyní závazná, a díky lisabonskému procesu,
který již nemůžeme zastavit, není pochyb o tom, že tato podpora blaha a jednotlivce
vychází ze souboru hodnot, které jsou skutečně sdílené, jak reálně ukazují dosažené
výsledky.

Musíme proto mít na paměti Lisabonskou smlouvu, Stockholmský program a základní
zásady, jako jsou solidarita, integrace a boj proti organizovanému zločinu a terorismu.
Musíme mít na paměti, že zásada subsidiarity nemůže samozřejmě stát v cestě uplatňování
základních práv v Evropě občanů.

Za pár dnů schválíme nové dokumenty a nové nařízení týkající se legislativní iniciativy na
podporu občanů proti obchodování s lidmi. Tyto dokumenty jsou navzájem propojeny a
rozhodně tvoří aktuální referenční právní rámec. Všechna opatření mají přesný cíl: dodat
na váze lidské důstojnosti.

Rád bych, pane předsedající, na závěr řekl, že pravomoc provádět kontroly a ukládat
opravdové sankce musí být řádně uplatněna v roce 2013, Evropském roce občanství. To
by mohlo být důležitým faktorem pro skutečné posouzení důležitosti opatření.

Michael Cashman (S&D).   – Pane předsedající, před Lisabonem nebo po Lisabonu, je
toho jen málo, na co můžeme být hrdí. V Evropě stále můžete být diskriminováni, pokud
jste žena. Dnes jsme to ve sněmovně slyšeli: žena nemůže rozhodnout, jak se svým tělem
naloží. Můžete být diskriminováni z důvodu věku, postižení, náboženství, víry, sexuální
orientace. V oblasti poskytování služeb a zboží neexistuje v otázce směrnice Rady žádná
aktivita. Pokud žijete v partnerství osob stejného pohlaví nebo v registrovaném partnerství
nebo manželství, můžete být členským státem diskriminováni na základě konceptu
subsidiarity. Na tomto základě můžete prosazovat nerovnost.

Máme dvojrychlostní Evropu, v níž někteří lidé jsou rovní, a jiní ne. Sedíme zde a nic
neděláme, zatímco jsme svědky nárůstu xenofobie, rasismu, antisemitismu, homofobie a
transfobie a samozřejmě se podívejme, co se děje Romům.

To jsme se z druhé světové války nepoučili? Nepoučili jsme se z 30. let, kdy jsme se odvrátili
a nic nedělali, protože se ti lidé od nás lišili? Nevidíme snad, že je náboženství, slušné
náboženství, využíváno zejména jako záminka pro zvýšení diskriminace leseb,
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů? Nechápeme, že zmenšením práv druhých nakonec
zmenšujeme i práva vlastní? Nemáme být na co hrdí.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Pane předsedající, je naprosto jasné, že Lisabonská
smlouva zaujímá k základním právům jiný postoj, než na jaký jsme dříve byli zvyklí.
Především samozřejmě díky přistoupení Evropské unie k Evropskému soudu pro lidská
práva, což nastolilo zvláštní situaci, kdy soudy spolu navzájem soutěží. Není stále jasné,
jakým směrem se v tomto ohledu budou věci dále ubírat. Obávám se, že s přistoupením
EU k Evropské úmluvě o lidských právech jsme patrně vstoupili na právní minové pole.
Mohla by se paní komisařka k tomuto vyjádřit?

Můj další bod se týká trvalého dopadu Listiny základních práv Evropské unie na evropské
právo. Mám konkrétní dotaz na paní komisařku týkající se rozsudku vyneseného dne 9.
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listopadu 2010 Soudním dvorem Evropské unie. Týkal se spojených věcí Volker a Hartmut
Eifert, pod odkazy C 92/09 a C 93/09. V krátkosti se tyto případy týkaly práva na soukromí
proti právu na veřejný přístup k evropským zdrojům financování.

V těchto rozsudcích soud rozhodl, že právo na soukromí převažuje nad obecným
evropským zájmem transparentnosti. Byl jsem tímto rozsudkem velmi překvapen a chtěl
bych znát názor paní komisařky na tuto záležitost, a to v souvislosti s trvalým dopadem
základních práv zaručených v Listině na stávající a budoucí právní předpisy EU.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Pane předsedající, především bych rád pogratuloval své kolegyni,
paní Gálové, k přípravě dobré zprávy. Je pravdou, že co se týče ochrany lidských práv,
máme v Evropské unii novou situaci. Zdá se mi, že se svoboda rozšiřuje, a to je dobrá věc.
Zpráva je celkem současná, moderní; dokonce hovoří o třetí generaci lidských práv a tak
podobně.

Ochrana lidských práv a svobod ale také zahrnuje napravování křivd minulosti.

Mohli jsme v této zprávě zdůraznit mnoho práv třetí generace, jak se jim říká, ale zapomněli
jsme na některé záležitosti, jako je navrácení majetku zkonfiskovaného totalitními režimy
jejich vlastníkům nebo důstojný pohřeb mnoha lidí, kteří byli brutálně zabiti ve střední
a východní Evropě v roce 1945 a jimž se dostalo jen provizorních hrobů.

Z tohoto důvodu je současná generace politiků odpovědná za nápravu křivd minulosti.
Jen tehdy budeme moci dnes i v budoucnu hovořit s čistým svědomím o nových právech
a svobodách třetí generace, jak se nazývají.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Pane předsedající, komisařko, spolu s Lisabonskou smlouvou
vstoupila v platnost také Listina základních práv Evropské unie, a vytvořila se tak možnost,
aby bylo v případě jejího porušení zahájeno řízení pro porušení právních předpisů.
V některých členských státech přineslo sociální napětí, které vzrostlo v průběhu krize,
namísto kroků v tomto směru naopak omezení demokratických práv. Přineslo omezení
svobody sdělovacích prostředků, omezení práva na stávku, obcházení a omezení sociálního
dialogu, zesílení diskriminace a otřesení základů právního státu a právní jistoty. Komise
ve své roli strážkyně Smluv má povinnost si těchto znaků všímat. Jsme přesvědčeni, že
vytvoření portfolia komisaře pro základní práva je důležitým krokem, a vyzýváme paní
Redingovou, aby pravidelně sledovala členské státy a upozornila na případy, kdy jsou
základní práva a základní principy demokracie porušovány, aby bylo zajištěno, že
dodržování těchto práv nenípovinné pro kandidátské země jen před přistoupením, ale i
později, protože případné selhání by dále podkopalo důvěryhodnost EU.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Pane předsedající, dovolte mi, abych nejdříve
pogratulovala paní Kinze Gálové k její zprávě.

V současné době máme společenství hodnot a principů, které se odrážejí v komplexním
systému ochrany lidských práv, jenž zahrnuje Listinu základních práv Evropské unie,
nejprogresivnější regionální kodex zaměřený na lidská práva. Členské státy se musí při
uplatňování legislativy EU ustanoveními Listiny řídit. Ustanovení Listiny mohou být přímo
vnitrostátními soudy uplatňována, což dává těmto soudům i velkou odpovědnost.

Zadruhé zde máme Evropskou úmluvu a judikaturu Soudního dvora ve Štrasburku.
Poskytují záruku individuálních práv v členských státech. Přistoupení Evropské unie
k Úmluvě zajistí, že Evropská úmluva o ochraně lidských práv bude uplatňována i při
činnostech, které bude EU provádět jako instituce, a které budou provádět členské státy
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uplatňující právní předpisy EU. Zcela určitě musíme důkladně sledovat reformu soudu ve
Štrasburku a její dopad na zkrácení řízení.

Zatřetí, na vnitrostátní úrovni mají členské státy povinnost a příležitost přímo provádět
ustanovení, která zaručují základní práva, uplatňovat je ve svých zemích prostřednictvím
rozhodnutí svých vlastních institucí.

Jak právní, tak institucionální mechanismy tedy existují. Klíčovým slovem je uplatňování,
které musí být pro oběti rychlé a účinné. Dalším klíčovým slovem je koordinace mezi
institucemi, které porušování práv posuzují a rozhodují o náhradách.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Pane předsedající, zahrnutí Listiny základních práv
Evropské unie do práva EU nerozšiřuje rozsah pravomocí EU a je v souladu se zásadou
subsidiarity, protože Listina je nedílnou součástí politiky EU. Ještě jednou tedy vyzývám
polské orgány, aby splnily své závazky a Listinu základních práv Evropské unie přijaly.
Výjimka Polska z Listiny nemá žádné skutečné ospravedlnění. Jedná se o politické
rozhodnutí, které kompromituje mou zemi a škodí polským občanům.

Přijetí Listiny je obzvláště důležité v kontextu nadcházejícího předsednictví Polska. Všichni
Evropané musí mít stejná práva bez ohledu na to, kde žijí a do jaké míry je jejich země
vazalem kléru. Naneštěstí ani polský ústavní soud toto vždy nechápe. Podle mého názoru
je zejména důležitá úcta k právům žen, jediné většiny, která je diskriminována. Ještě jednou
tedy vyzývám k evropské směrnici o násilí na ženách, zahrnující sexuální a reprodukční
násilí, jak je praktikováno některými členskými státy s plným schválením ze strany jejich
vnitrostátního práva.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Pane předsedající, část zprávy, která hledí kupředu, již byla
řadou kolegů zdůrazněna. Konečně máme zprávu, která zahrnuje různé otázky spojené
s lidskými právy, aniž by jednu oblast upřednostňovala před jinou. Zejména mě těší, že
tato zpráva obzvláště zdůrazňuje nediskriminaci a rovné příležitosti. Zpráva se opírá o
Listinu základních práv Evropské unie. To je předmětem mého proslovu. Dodržování a
prosazování Listiny může být úspěšné jen tehdy, pokud evropská společnost uzná, že
všechny lidské bytosti jsou si rovny a že této rovnosti může být dosaženo jen skrze rovné
zacházení. Pokud je někdo bez vlastního zavinění znevýhodněn, musí mu být poskytnuta
odpovídající a přiměřená pomoc tak, aby se mohl stát rovnocennou osobou, rovnocenným
občanem. Cesta, která k tomuto cíli vede, je obtížná a ke svému dokončení bude vyžadovat
promyšlenou práci. Zpráva paní Gálové je významným milníkem na této cestě. Za její
velmi důležitou práci jsem vděčný.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Pane předsedající, ráda bych upozornila na jedno nebezpečí.
Kombinace různých forem boje proti diskriminaci může také vést k diskriminaci. I o tom
se hovořilo na schůzi OBSE, která se konala minulý týden ve Vídni.

Je to paradox, ale pokud se antidiskriminační politika stane ideologií, lidé začnou být
diskriminováni. Vidíme, jak samotný pojem diskriminace překonal hranice své definice.
Pokud má Evropská unie na tomto poli nějaký vážný deficit, tak jde o vrácení původního
významu slovu „diskriminace“, protože dnes ho už neznají ani aktivisté za lidská práva
a někdy ani naše vlastní Agentura Evropské unie pro základní práva. Přimlouvám se proto
za demokratickou kontrolu této instituce. V opačném případě zůstane možná i finančně
nákladnou přítěží pověsti nejen Evropské komise, ale nepřímo celé Evropské unie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Pane předsedající, zpravodajka odvedla skvělou
práci. Abych ale ocitoval populární maďarské úsloví, dokud nebude provedena, bude nám
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platná jako mrtvému koni podkova. V Evropské komisi nevidím politickou vůli tato práva
vynucovat a iniciovat řízení pro porušení právních předpisů proti členským státům. Paní
Redingové důvěřuji. Má více odvahy než všichni mužští komisaři dohromady, protože si
dovolila oponovat panu Sarkozymu, i když se pan Barroso dlouho snažil ji od toho odradit.
V nadcházejícím období bude čelit značné výzvě, protože maďarská vláda, která se ujme
předsednictví EU, vážně porušuje základní práva. Omezuje svobodu sdělovacích prostředků,
ruší práva odborů týkající se státních úředníků a nedaří se jí chránit soukromé vlastnictví,
když si přivlastňuje soukromé penzijní úspory tří milionů občanů. Tato vláda porušuje
základní práva a vy, paní Redingová, musíte mít odvahu zahájit řízení pro porušení právních
předpisů.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, bez ohledu na Evropskou úmluvu o
lidských právech, Listinu základních práv Evropské unie, články 6 a 7 Smlouvy o Evropské
unii a vnitrostátní ústavy, denně v Evropské unii a členských státech přetrvávají vážná
porušení lidských práv.

V mé zemi – Itálii – je u moci režim, v němž je porušována svoboda tisku, politické strany
se účastní voleb tím, že předkládají falešné podpisy, státním tajemstvím se zakrývají násilné
útoky (včetně těch ze strany mafie), náš předseda vlády – i když doufáme, že jím už dlouho
nebude – profituje z mezinárodní spolupráce s režimy, jako jsou ty v Rusku nebo Libyi,
jak bylo i potvrzeno z WikiLeaks. Evropská unie si nemůže dovolit toto všechno přehlížet.

Z těchto důvodů podporuji tuto zprávu, která obsahuje mnoho pozměňovacích návrhů,
které jsem předložila a které byly schváleny ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci. Z nich bych ráda vybrala body 20 a 40, které vyzývají k tomu, aby bylo
porušování lidských práv monitorováno a penalizováno a aby byly vnitrostátní legislativní
návrhy, které by mohly lidská práva porušovat, pozastaveny ještě před jejich vstoupením
v platnost, a to do doby, než je EU schválí.

Také jsem podpořila podnět, aby byly k řešení porušování lidských práv a k posílení
mandátu Agentury pro základní práva využity články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii.

Zpráva uvádí řadu pozitivních odkazů na menšiny, práva, lesbické, homosexuální,
bisexuální a transsexuální osoby, přistěhovalce a žadatele o azyl, svobodu tisku a sociální
práva. Z těchto důvodů na své kolegy naléhám, aby pro zprávu hlasovali.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, jsme si všichni vědomi toho, že
v zemích Evropské unie stále existuje mnoho druhů diskriminace, která ovlivňuje různé
skupiny obyvatel a kulturních menšin. Nelze ale zapomínat na to, že existuje obecná
diskriminace žen: diskriminace žen je i nadále více či méně cítit v mnoha různých oblastech
členských států Evropské unie. Ženy nadále obtížně získávají zaměstnání a mají problémy
při kariérním postupu, i nadále jsou oběťmi nízkých mezd a dalších forem diskriminace,
které na ně mají vždy dopad. Platové rozdíly mezi ženami a muži dosahují v EU zhruba
18 %. Je proto naléhavě nutné přijmout opatření pro boj s těmito diskriminačními situacemi.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pane předsedající, přistoupení EU k Úmluvě o ochraně
lidských práv a základních svobod skrývá také nebezpečí, že Evropský soud pro lidská
práva (ECHR) bude moci vynést rozsudek nad jakýmkoliv právním předpisem EU; soudci
Evropského soudního dvora již před tímto krokem varovali.

Velmi pochybuji o tom, že ECHR vždy vynese neutrální a odpovídající rozsudky. Jeho
předseda sám připustil, že by zkoumal kauzy předložené žadateli o azyl důkladněji než
jiné kauzy. Preferenční posuzování určitých žalob není vhodné pro neutrálního soudce.
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ECHR se v současnosti snaží pozastavit Dublinskou úmluvu a zamezit deportacím
z Rakouska do Řecka. Proč? Není Řecko bezpečné? Chceme opravdu podléhat soudu, který
chce zakázat v učebnách kříže? Kříž je symbolem křesťanství, jednoho ze základů Evropy
a našich základních hodnot.

Pokud Evropský soud pro lidská práva nemá úctu k takovýmto lidským právům, nemyslím
si, že je možné jej zde uznat jako schválený a odpovídající rozhodovací orgán.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pane předsedající, Evropská unie byla vždy připravena
kritizovat země za svými hranicemi, aby propagovala základní práva. V případě svých
členských států byla ale po jejich přistoupení často bezmocná. Takto už by to nadále nemělo
být, protože dnes to už nás nespojují jen ekonomické principy. Zpráva paní Gálové shrnuje
nejnaléhavější a nejdůležitější kroky v rozvoji vnitřní ochrany základních práv. Potřebujeme
účinný systém ochrany práv a díky Lisabonské smlouvě jsme nyní schopni takový systém
zavést. Porušování základních práv občanů nemůže zůstat bez následků. Musíme být
schopni přivést k odpovědnosti ty, kdo se porušování dopouštějí, a to jak na úrovni
členských států, tak Evropské unie.

Mohu jen souhlasit s paní Redingovou v tom, že by Komise měla ve všech odůvodněných
případech vykonávat své právo iniciovat řízení pro porušení právních předpisů. Doplnit
k sadě postupů, které jsou již k dispozici, jeden, který má blokovací účinek, může sloužit
jako účinný nástroj ochrany práv před opatřeními členský států, jež porušují základní
práva. Ano, musíme ochraňovat osoby s postižením, musíme odstranit diskriminaci a
v neposlední řadě musíme ochraňovat evropskou jazykovou různorodost.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Pane předsedající, otázku lidských práv je nutno řešit
na evropské úrovni a samotné členské státy také musejí převzít odpovědnost a svým
občanům základní práva zaručit. Například je velmi důležité na evropské úrovni zavést
strategii Evropské unie na ochranu práv dítěte, protože ne všechny členské státy jsou
schopny garantovat ochranu práv dětí na vnitrostátní úrovni. Je proto důležité zavést
praktická opatření pro boj proti zneužívání dětí, sexuálnímu vykořisťování a dětské
pornografii.

Další prioritou jsou osoby s postižením, které v sociálním, profesním a kulturním životě
stále ještě trpí diskriminací. Musíme proto zavést konkrétní legislativní systém EU na
ochranu práv osob s postižením a vytvořit příslušnou strategii EU.

Ráda bych zdůraznila, že obchodování s lidmi, zejména s ženami a s dětmi, je stále velkým
problémem a že se jedná o jeden z nejhorších případů porušování lidských práv.

Je také velmi důležité bojovat s chudobou a sociálním vyloučením, zejména pak u starších
osob, které v době recese trpěly nejvíce.

Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise. – (FR) Pane předsedající, ráda bych poděkovala
všem členům výboru, kteří na těchto oblastech pracovali spolu s paní Gálovou, stejně jako
všem poslancům Evropského parlamentu, kteří dnes ve sněmovně vystoupili, a tím ukázali,
že jsou základní práva velmi důležitá. Mohu jen podpořit to, co již mnoha poslanci bylo
řečeno, a sice že byl již nejvyšší čas se zaměřit na základní práva uvnitř Evropské unie,
abychom byli důvěryhodní a abychom mohli hovořit o základních právech mimo
Evropskou unii. Toto téma bylo poněkud zanedbáváno. Tak tomu do budoucna již nebude.
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Myslím, že výroční zpráva Komise o uplatňování Listiny, která se bude zabývat všemi
přednesenými připomínkami týkajícími se specifických typů diskriminace, nám každoročně
skutečně umožní diskutovat o tom, co nefunguje, a umožní nám pokusit se to napravit.

A jak napravit? Je zde myšlenka „mechanismu pozastavení“, jak jej nazvala zpravodajka,
kdy tento preventivní systém zakročí vůči opatření přijatému v členském státu dříve, než
bude zrealizováno. Požádala jsem své odborníky, aby to zanalyzovali, a institucionální
otázky, které takový mechanismus přináší, jsou velmi komplexní. Ačkoliv budeme muset
s analýzou ještě pokračovat, abychom zjistili, co se bude skutečně dít, zdá se mi prozatím,
že pro tento postup neexistuje právní základ a že by muselo dojít ke změně Smlouvy, aby
mohl být takovýto preventivní mechanismus aktivován. Je to lákavá myšlenka. Budeme i
nadále hledat mechanismus, který by bylo možné použít, aniž by se měnila Smlouva,
abychom ty nejpalčivější otázky mohli řešit.

Ráda bych ale obrátila vaši pozornost ke skutečnosti, že Listinu nelze uplatňovat
v absolutním smyslu, protože taková je běžně přijímaná mylná představa. Je aplikovatelná,
pouze pokud členské státy provádějí evropské předpisy, například když evropská směrnice,
o které rozhodly Rada a Parlament, je poté integrována do evropského práva. V takové
situaci Listina platí, ale ne absolutně. Ve všech ostatní případech leží kompetence na
vnitrostátních soudech.

Až se Evropská unie stane členem Úmluvy Rady Evropy, bude zde další rozměr, který bude
nutné provést a ten se bude týkat způsobu, jakým řídíme naši politiku v oblasti práv. To
se mi zdá jako nejdůležitější, důležitější než všechny specifické otázky, které zde byly
položeny – a jednotlivě odpovím těm poslancům, kteří je položili – myslím, že hlavní
otázka je zásadní.

Mimo EU, v našich členských státech, uvnitř vlád, ještě důležitost Listiny nebyla plně
pochopena. Proto před námi stojí úkol zvýšit informovanost tak, aby kultura práv, tato
politika hodnot, existovala v celé Evropě, takže když bude přijat a uplatňován právní
předpis, lidé se budou ptát, zda je v souladu s hodnotami, k nimž jsme se přihlásili; když
jednáme, musíme se tedy jako političtí vůdci systematicky ptát , , zda to, co děláme je
v souladu se základními právy, pod něž jsme se podepsali.

Zdá se mi, že to je ten nejdůležitější prvek. Vlastně vám mohu sdělit, že Komise dnes
rozhodne o tom, zda vyřadí exequatur, jinými slovy, že bude předložen návrh, aby výnosy
soudu byly platné všude v Evropě. Jedná se o velmi důležité rozhodnutí a poprvé se při
navrhování tohoto nového právního předpisu zaměřujeme na dodržování základních
práv. Neprováděli jsme jen ekonomickou analýzu nebo studii dopadu na trh, zkoumali
jsme i dopad na hodnoty.

Jak můžete vidět, postupně směřujeme k nové politice a myslím, že mezi námi – Komisí,
Radou a Parlamentem – bychom měli zajistit, aby tato výroční zpráva o uplatňování Listiny,
kterou předložím jménem Komise a kterou Parlament zkritizuje, nebo schválí, byla velkou
chvílí pravdy a příležitostí se detailně na věci podívat. Jde také o to opravdu ukázat vnějšímu
světu, našim voličům, že Listina je živým organismem. Listina není jen textem; je zde, aby
byla uvedena do praxe. A pokud nebude uvedena do praxe, volení zástupci lidu to řeknou
nahlas a jasně.

To je to, co se musíme pokusit zavést v průběhu dvou nebo tří let do příštích voleb. Myslím,
že cíle můžeme postupně dosáhnout s tím, že první krok tohoto druhu provedeme na jaře,
poté v této sněmovně zavedeme tradici, takže nikdo již nebude moci říci, když budete ve
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středu nebo ve čtvrtek zkoumat lidská práva mimo Unii: „Sami jste si doma neudělali
pořádek.“ Udělejme to společně!

Kinga Gál,    zpravodajka. – (HU) Pane předsedající, děkuji vám, dámy a pánové, za vaše
slova povzbuzení a podpory. Zejména bych ráda poděkovala paní Redingové za otevřenost
a spolupráci, v níž jsme po značnou dobu společně pracovali, a za jasné a konkrétní
odpovědi a vzkazy. Jsem přesvědčena o tom, že všechny úvahy stínových zpravodajů a
kolegů poslanců byly do zprávě nakonec zahrnuty a že bylo dosaženo přijatelných
kompromisů. Proto nemohu přijmout návrhy na změnu, které byly nyní znovu předloženy
v plénu, protože si myslím, že je zpráva přijatelná ve své stávající podobě. Ráda bych
zdůraznila, že bychom v obecném systému ochrany základních práv rozhodně neměli
z vany vylít s vodou i dítě, a proto bychom si vždy měli uvědomovat konkrétní fakta a
pokusit se převést očekávání, o nichž zde dnes diskutujeme, na něco konkrétního.

Těší mě proto, že na zítřejším plenárním zasedání uvidíme tato konkrétní fakta při
projednávání tématu boje proti obchodování s lidmi, kde bude v oblasti ochrany obětí
poskytnuta zvláštní ochrana dětským obětem. Toto se také bude nyní diskutovat při přijetí
občanské iniciativy, v důsledku čehož budeme skutečně moci hovořit o Evropě občanů,
protože tito evropští občané budou moci ovlivnit legislativní proces. Považuji ale také za
symbolické, že zítra budeme diskutovat a přijímat zprávu o situaci v oblasti lidských práv
ve světě. Skutečnost, že maďarské předsednictví si určilo své priority v podobném duchu
a klade důraz na posílení EU, která je blízko svým občanům, je vítána. Ráda bych ale svým
kolegům připomněla, že bychom se měli vyhnout uplatňování dvojích norem, zejména
v této sněmovně. Říkám to svým kolegům, kteří asistovali, možná celá léta – a zde se
obracím k mým maďarským socialistickým kolegům poslancům – při těch nejzávažnějších
případech porušování lidských práv a nyní kritizují ostatní na základě nepodložených
obvinění, jen aby opět získali důvěru voličů, kterou mohli ztratit právě kvůli porušování
lidských práv. Děkuji všem za spolupráci a pomoc.

Michael Cashman (S&D).   – Pane předsedající, musím oponovat nezdvořilosti, které se
dopustila paní Gálová vůči socialistům, když říkala, že porušovali lidská práva. Nemůžete
takto někoho napadat, aniž byste nebyla naprosto konkrétní a nepředložila naprosto
zásadní, konkrétně podložené důkazy.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149)

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – Rád bych vyjádřil svůj upřímný vděk zpravodajce
Kinze Gálové za její úsilí o otevření problému porušování lidských práv v Evropské unii.
Jak můžeme někoho mimo EU kárat nebo poučovat, když v našem vlastním Společenství
jsou právní předpisy pravidelně porušovány? Lotyšsko, člen Evropské unie, doposud
neprovedlo usnesení Evropského parlamentu z 11. března 2004, v němž Parlament
„navrhuje, aby lotyšské úřady zvážily možnost povolit osobám, které nejsou občany, ale
které jsou dlouhodobými obyvateli země, aby se účastnily na volbách do místní
samosprávy“. Tři sta třicet pět tisíc stálých obyvatel (15 %) Lotyšska nemá svá základní
práva, ale nikoho to netrápí. Evropský parlament může diskutovat případy porušování
lidských práv všude kromě vlastního území. Hlasoval jsem pro iniciativu Kingy Gálové.
Nabízím svou naprostou podporu a vděk 335 000 lidí.

Kristiina Ojuland (ALDE),    písemně. – Ráda bych využila této příležitosti, abych
poděkovala zpravodajce za to, že vrhla světlo na tak důležité téma. Lisabonská smlouva
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nově definovala kompetence a odpovědnosti v mnoha oblastech a mimo jiné učinila Listinu
základních práv Evropské unie právně závaznou. Evropský parlament působil jako strážce
základních práv a Lisabonská smlouva tuto skutečnost upevnila. Velmi podporuji myšlenku
posílení úlohy Evropského parlamentu, co se týče systematického přístupu k legislativním
a pozměňujícím návrhům. Jsme-li kritičtí k porušování lidských práv ve světě, musíme
uplatnit to samé měřítko na to, co se děje uvnitř hranic Evropské unie. Nemáme důvod
být nadměrně spokojeni vzhledem k tomu, že až příliš často dostáváme signály týkající se
rasismu, xenofobie, sexismu a dalších forem diskriminace v členských státech. Před námi
je i nadále obrovská práce, ale jsem si více než jistá, že důsledná práce v prosazování
základních práv v EU nám pomůže zvítězit.

Csaba Sógor (PPE),    písemně. – (HU) Evropská unie jako společenství států, které nabízí
vysokou úroveň ochrany lidských práv, vždy statečně pozvedá svůj hlas proti závažnému
porušování práv, které se děje v jiných částech světa. Evropský parlament obvykle
chvályhodným jednohlasem odsuzuje praktiky, které ukazují na naprosté pohrdání
všeobecnými základními principy lidských práv, ať se již objeví kdekoliv. Již méně často
ale reagujeme s podobným odhodláním na porušování práv uvnitř vlastních hranic EU, i
když by to byl ten nejúčinnější způsob, jak vyslat vzkaz do těch zemí světa, které nedodržují
lidská práva. Společný postup EU při prosazování lidských práv a základních svobod by
dosáhl nejlepšího výsledku, kdybychom vyjádřili naši nespokojenost se stejným odhodláním
a rezolutností v rámci našeho vlastního území. Jen v několika málo případech se voláme
k odpovědnosti ve vztahu k těmto ideálům, které jsou nedílnou součástí evropského ducha
a které jsou díky Listině základních práv Evropské unie dnes již rok právně závazné. A
když už to uděláme, ukážeme se při absenci odpovídajících sankcí jako zcela bezmocní a
neschopní. To pak nevyhnutelně ovlivňuje sílu a důvěryhodnost naší kritiky vůči třetím
zemím a naše úsilí v oblasti zahraniční politiky a podpory lidských práv a demokracie.
Nevěřím, že by se toho Evropa mohla v budoucnu vzdát.

6. Evropský ochranný příkaz (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva, kterou předložily paní  Jiménezová-Becerrilová
Barriová a paní Romerová Lópezová jménem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, o
návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu
(00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD)) (A7-0354/2010).

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    zpravodajka. – (ES) Pane předsedající, dnešek je důležitým
dnem pro všechny oběti, protože dnes bychom měli přijmout evropský ochranný příkaz,
což je důležitý krok vpřed, pokud jde o jejich práva. Na oběti se neprávem zapomíná a je
paradoxní, že pachatelé mají často více práv a že se více hovoří o právech pachatelů než
o právech obětí.

Dnes Parlament vzdá čest všem obětem a připomene těm, kdo jsou přesvědčeni, že je
hranice ochrání, zatímco budou špatně nakládat se svými oběťmi, že tento evropský
ochranný příkaz počínaje dnešním dnem ochrání stejně všechny oběti v celé Evropské
unii.

Víc jak před rokem jsme začali pracovat na dosažení tohoto cíle a na tom, abychom
v prostoru svobody a bezpečnosti zmiňovaném ve Stockholmském programu pokročili
dále, a dnes můžeme s jistou dávkou hrdosti říci, že i když cesta nebyla snadná, protože
mnoho lidí často příkaz nechápalo a pochybovalo o jeho účinnosti a srozumitelnosti, cíle
jsme dosáhli.
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Musím říci, že jsme po trialogu s belgickým předsednictvím a mnoha rozhovorech s Komisí
dosáhli znění, s nímž byly spokojeny téměř všechny politické skupiny. Tato zpráva byla
proto na společném hlasování Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví přijata velkou většinou s tím, že nikdo nehlasoval
proti ní.

Doufám, že dnes Parlament zohlední rozhodnutí těchto dvou výborů a těch z nás, kdo
vypracovali tuto zprávu, jež byla přijata naprostou většinou. Vyslalo by to jasný vzkaz
Radě o tom, co Evropané chtějí, což není nic víc než to, aby žili v oblasti bezpečí a
spravedlnosti, aby byli chráněni a aby oběť, která má ze své země ochranný soudní příkaz
omezující pachatele v přístupu k ní, nemusela zahájit nové soudní řízení poté, co se
přestěhuje do jiné země.

Je naší povinností umožnit přístup ke spravedlnosti Evropanům a zejména obětem, které
jsou nejzranitelnější. Ochrana všech obětí bez výjimky mě vedla v celém průběhu přípravy
zprávy. Chtěla jsem proto zahrnout oběti terorismu, obchodování s lidmi, organizovaného
zločinu a zločinů ze cti a také speciální kapitolu věnovanou nezletilím, které jsou
nezranitelnějšími oběťmi a nikdy nepřemýšlíme o tom, jak je chránit.

I když tento příkaz bude chránit všechny oběti, ženy, které trpí domácím násilím, budou
mít z tohoto nástroje soudní spolupráce největší prospěch, protože pachatelé nebudou
moci beztrestně cestovat po Evropě a budou vědět, že budou stíhaní stejně jako v zemi,
kde své partnerky napadali.

Parlament proto musí dnes vyslat jasný vzkaz Radě o tom, co chceme. Budeme proto
hlasovat a před očima mít oběti, ty, kdo trpí, ty, kdo potřebují, abychom je chránili, ty, kdo
mají strach a potřebují žít svobodně a v naději.

Nevzdáme tento ušlechtilý a důležitý cíl, jejž podporuje většina Evropanů, jen proto, že
existují lidé, kteří mají strach a nikdy se neodváží udělat tento jediný krok dále. Musíme
mít odvahu, členské státy musí mít odvahu a já doufám, že se v dnešním hlasování většina
vysloví pro zprávu a podpoří tak ty, kdo mají stále ještě pochybnosti, zda tento nástroj
otevře dveře obětem. Také doufám, že Komise v brzké budoucnosti předloží široce pojaté
právní předpisy zaměřené na práva obětí, v čemž má mou plnou podporu, a jsem si jista,
že i podporu Parlamentu.

Opakuji: tento malý, ale významný krok, jímž je evropský ochranný příkaz, zlepší ochranu
všech obětí a předejde dalším zločinům a zmenší následky těch, které již byly spáchány.

Dnes máme povinnost odstranit všechny překážky, které v Evropě doposud znemožňovaly
skutečnou ochranu. Dnešním hlasováním máme příležitost zachránit životy, což je to, co
hodláme udělat, a měli bychom na to být upřímně hrdí.

Carmen Romero López,    zpravodajka. – (ES) Pane předsedající, návrh směrnice, jejž dnes
předkládáme plenárnímu zasedání a jenž se zaměřuje na udržování pachatelů z dosahu
jejich obětí, které často pronásledují tak dlouho, dokud je nezabijí, bez ohledu na to, kde
se skrývají, je jasným vzkazem, jejž Parlament musí vyslat evropské společnosti a Radě.

Nehodláme zůstat bezbrannými vůči zločinům, které jsou opakovaně a dennodenně
v evropským zemích páchány a zůstávají skryty ve stínu domovů. Tyto zločiny také zůstávají
ve stínu statistik, jako kdyby zákon o přežití silnějšího měl v soužití navrch. Snažíme se
ale uplatnit Listinu základních práv Evropské unie, kterou jsme přijali v Lisabonské smlouvě.
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Nenapadlo ty, kdo navrhovali hlavu 1 Listiny, že ohrožení fyzické nedotknutelnosti a
důstojnosti nemusí přijít jen od veřejných institucí a státu, ale že se také může vydávat za
cit? Pro 25 % evropských žen, které v současnosti trpí nějakou formou násilí, mají jejich
mučitelé osobní jména a bránit se před útoky jim nedovoluje být občankami.

Podle nevládních organizací více než 2 500 žen každým rokem v Evropské unii zemře,
aniž bychom se sami sebe zeptali, zda by se takovým zločinům dalo předejít nebo zabránit.
Evropské ženy proto přivítaly iniciativu členských států a španělského předsednictví
předložit evropský ochranný příkaz Parlamentu.

Vytváříme evropský bezpečnostní prostor: evropský zatýkací rozkaz znamená, že se žádná
z našich zemí nemůže stát útočištěm pro zločince. Vytvořme klima vzájemné důvěry;
ochranným příkazem vytváříme oblast spravedlnosti a svobody, protože oběti těchto
zločinů mohou být přijaty v jakékoliv zemi, aniž by musely procházet dalšími řízeními,
jak již řekla má spoluzpravodajka paní Jiménez-Becerrilová.

Dámy a pánové, hovoříme o „soukromém terorismu“, jak byl tyto pokračující trestné činy
útoků skrytých v soukromí domova nazvány. Hovoříme také o preventivních opatřeních
z různých zdrojů. Ne všechny země mají nebo budou mít tytéž právní tradice: čím více
pokročíme, tím více budeme potřebovat nástroj, který by odpovídal naší různorodosti.
K tomuto názoru došly právní služby Rady i Parlamentu. Kde je ta překážka? Dámy a
pánové, nespočívá ve složitosti našeho právního systému, který bude komplexní i nadále.

Právo není nástrojem na vytváření konfliktů, ale na jejich řešení. Tohoto názoru jsou
konzervativní vlády, které iniciativu založenou na zdravém úsudku podpořily. Pokud jsme
hovořili o zárukách a základních právech, když jsme hovořili o terorismu, jak jsme mohli
uplatňovat mezinárodní dohody pokud by to nebylo z důvodu, že jsme hovořili o
bezpečnosti? Není úmrtí 2 500 žen každým rokem bezpečnostním problémem Evropy?

Není to poprvé v dějinách, kdy stálo právo před výzvou. Mrzí nás proto postoj, který
Komise zaujímala v průběhu celého procesu, protože nelze hovořit o právním základě,
když hovoříme o politické vůli. Nedovolávejme se práva jenom tehdy, když nám to
vyhovuje.

Toto znění je výsledkem dohody. Ve zlepšeních, která jsme zakomponovaly a která se
týkají práva na informace, překlad a procesní záruky, jsme zohlednily skutečnost, že se
jedná o nástroj pro uznání, a Parlament se rozhodl, že je pro členské státy prioritou, aby
existující údaje vyložily na stůl.

Nezapomněly jsme na práva obětí na psychologickou a právní pomoc. Budeme i nadále
za tyto věci bojovat a doufejme, že budou zařazeny do příštího balíku legislativních opatření
zaměřených na ochranu obětí.

Rády bychom poděkovaly belgickému předsednictví za práci, kterou odvedlo, i všem
stínovým zpravodajům a našemu týmu. Dnešním hlasováním chceme poslat vzkaz Radě,
že se jedná o vůli Parlamentu; nyní je na Radě převzít odpovědnost. V prevenci neuspějeme,
pokud jsou některé členské státy přesvědčeny, že problém neexistuje, protože nemáme
údaje.

Nyní je to Rada, která rozhodne o tom, zda se Evropa skutečně zapojí do boje proti násilí
a za obranu základních práv.
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Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise. – Pane předsedající, ochrana občanů, prakticky
většinou žen, které jsou ohroženy násilím, nebo jím trpí, stojí na programu všech institucí,
které na tomto problému v současnosti pracují, velmi vysoko.

Je důležité, aby to bylo na programu, protože sdílíme tentýž cíl: poskytnout napříč
Evropskou unií ochranu obětem za těch nejlepších možných podmínek. Proto jsem také
podporovala cíl této ochrany od samého počátku a proto také připravuji ambiciózní balík
zaměřený na práva obětí, jenž by měl být přijat na jaře roku 2011.

Jsem si plně vědoma práce obou spoluzpravodajek, paní Jiménezové-Becerrilové Barriové
a paní Romerové Lópezové, a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, které k pokračují práci přidaly značnou
hodnotu, aby se ochrana obětí zlepšila. Dívám se na některé vaše návrhy: například že
oběti nemají nést náklady, že mají obdržet překladatelské a tlumočnické služby nebo že
se mají průtahy v řízení o uznání rozsudku zkrátit. Jsem připravena pracovat na účinném
a právně kvalitním mechanismu, který by byl navržen tak, aby pomohl obětem těžit
z občanskoprávních ochranných opatření napříč Evropskou unií.

Pracovali jsme i na procesních právech osob, které byly obviněny. Důsledkem toho je, že
pracujeme na právech osob, které jsou oběťmi, protože velmi často hovoříme o obviněných
v soudním procesu, ale zapomínáme, že je zde i oběť, takže musíme z obětíopět učinit
střed pozornosti.

Proto budoucí balík Komise zaměřený na pomoc obětem bude stavět na vynikající práci
odvedené španělským předsednictvím, belgickým předsednictvím, Radou a samozřejmě
Evropským parlamentem, a dále ji bude rozvíjet. Všechna tato práce je velmi důležitá. Bude
připravena tak, že až bude balík zaměřený na ochranu obětí předložen, bude komplexní,
úplný a pro všechny oběti bude znamenat skutečný obrat – ať se jedná o ženy, děti nebo
muže, i když se většinou jedná o ženy a děti – abychom byli schopni rychle přijít
s konkrétními opatřeními, která jsou použitelná a nevytvářejí situaci právní nejistoty.
Děkuji vám za tuto práci. Zohledníme ji, až budeme připravovat balík zaměřený na ochranu
obětí.

Monica Luisa Macovei,    jménem skupiny PPE. – (RO) Pane předsedající, letos mělo zhruba
8 000 rumunských žen ve Španělsku užitek z ochranného příkazu, který je ve Španělsku
v platnosti. Platnost těchto příkazů musí být rozšířena do Rumunska a dalších členských
států, v nichž ženy cestují.

Podle neoficiálních odhadů je v Evropě asi 100 000 žen majících užitek z ochranných
příkazů, které platí v zemích, jež je vydaly. Návrh směrnice ruší omezený, územní aspekt
těchto ochranných opatření. Nyní zaváděný nástroj zajistí, že ochranný příkaz vydaný
v jednom členském státě bude uznáván i v členském státě, kam oběť cestuje, takže prostor
svobody, bezpečí a spravedlnosti se staneskutečností a oběti násilí nebo jiné oběti budou
moci žít a cestovat beze strachu.

Parlament si přeje, aby byla ochrana obětí rozšířena. Proto po této směrnici žádáme a
očekáváme od Komise, že dalším krokem v tomto společném prostoru spravedlnosti a
bezpečnosti bude rozšíření ochrany obětí. Dychtivě a se zájmem proto očekáváme balík,
který je plánován na jaro 2011.

Ráda bych závěrem zopakovala, že skupina Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů) podporuje ochranu obětí, tento návrh směrnice a rozšířenou ochranu obětí.
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Silvia Costa,    jménem skupiny S&D. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, tímto návrhem
směrnice – za nějž bych ráda vyjádřila své díky zpravodajkám, s nimiž jsem jako stínová
zpravodajka pracovala – Parlament podporuje a rozšiřuje návrh Rady, jenž byl vytvořen
za účelem ochrany lidí ve všech 27 členských státech, kteří trpí nějakou formou
pronásledování nebo závažnými a opakovanými výhrůžkami ze strany jim známých a
dříve identifikovaných osob – často bývalého přítele, manžela nebo partnera – kteří ohrožují
jejich fyzickou a sexuální integritu, důstojnost a osobní svobodu.

Počet útoků a zabití – zejména žen – vzrůstá. Jejich trestní oznámení nejsou často policií
a soudy brány dostatečně vážně a ochranné příkazy a opatření proti pachateli jsou
v současnosti platné jen v zemi, kde byly vydány. Paní komisařko Redingová, schvalované
opatření není možná dokonalé, ale zaplňuje legislativní vakuum.

Konečně při vytváření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva jsme vždy jednali
empiricky a věci prosazovali tam, kde bylo zapotřebí. Věříme, že je tato iniciativa důležitá,
protože umožní všem občanům Evropské unie – mužům i ženám – a všem obyvatelům
Evropy, aby mohli svobodně cestovat přes hranice i se svými lidskými právy a právem na
ochranu a bezpečí, jak je uvedeno v článku 3 Lisabonské smlouvy, což jsme my ve skupině
Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu zamýšleli jako právní
základ, aby struktura návrhu získala logický směr.

Zavedením evropského ochranného příkazu má chráněná osoba zaručeno, že o ní bude
postaráno i v jiném členském státu, a to prostřednictvím rychlého a bezplatného řízení.
Každý členský stát musí určit odpovědný orgán, který bude oběti informovat o jejich
právech, vést kampaně, sbírat statistiky a informovat osobu, jakmile bude ochranný příkaz
vydán. Dále to poskytuje velký impuls pro vytváření evropského právního prostoru a
uplatňování svobody pohybu a také je tím poprvé uplatňován řádný legislativní postup,
jenž zahrnuje spolurozhodování Rady a Parlamentu.

Doufám, že Rada stvrdí tento závazek a že Komise – i když projevuje zvláštní pozornost
nadcházejícímu balíku opatření „Bezpečí pro oběti“ – nepromešká tuto konkrétní příležitost
reagovat přímo na tuto nesmírně vážnou situaci, která je podložena i evropskými a
vnitrostátními statistikami. Mimo jiné by to mohlo vést k důležitému právnímu sbližování
mezi členskými státy.

Proto bych navrhovala, abychom se vyhnuli průtahům a zavázali se k tomuto specifickému
typu ochrany obětí.

Izaskun Bilbao Barandica,    jménem skupiny ALDE. – (ES) Pane předsedající, přeji si, aby
byl evropský ochranný příkaz obzvláště účinný v prevenci násilí na ženách a sloužil jako
užitečná předehra k návrhu, který připravuje Komise, abychom tak měli podobný nástroj
pro všechny typy zločinu.

Je mi líto, že příprava tohoto textu byla tak obtížná a složitá, a to přesto, že všichni sdílíme
jeho hlavní cíl.

Byla bych také ráda, kdyby tento příkaz zahrnoval dvě věci. Zaprvé, evropský rejstřík
ochranných příkazů s odpovídajícími zárukami pro ochranu osobních údajů, aby se tak
předešlo byrokratické zátěži pro osoby, na jejichž ochranu byl vydán, a aby bylo možné
příkazy uplatnit okamžitě. Navíc by to snížilo náklady celého procesu, jenž musí být
proveden příslušnými orgány, a také by to poskytlo standardizované a neustále
aktualizované statistiky.
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Zadruhé jsem přesvědčena, že jsme měli vynaložit úsilí a posoudit spolupráci v této oblasti
s třetími zeměmi, zejména pokud si všímáme statistik týkajících se původu obětí a možných
změn jejich bydliště.

Vznikající Evropská služba pro vnější činnost tak promeškala příležitost se veřejně představit
s posláním jako by bylo toto, kterému Evropané rozumějí a které řeší problémy, jež jsou
v současnosti pro všechny Evropany skutečné.

Ráda bych poděkovala zpravodajkám za jejich práci a doufám, že paní komisařka Redingová
bude k této iniciativě vnímavá.

Raül Romeva i Rueda,    jménem skupiny Verts/ALE. – (ES) Pane předsedající, myslím, že
my v Parlamentu musíme být velmi odpovědní a jednat v rámci mandátu, který jsme dostali
a který nám říká, že i na evropské úrovni musíme chránit ženy, které jsou oběťmi násilí, a
že musíme zastavit vraždy.

Jak bylo řečeno, jedná se o boj proti typu sociálního terorismu, jímž je šovinistické násilí.
Nesmíme se proto nechat lapit do statistik nebo právních hrátek. Hovoříme o spravedlnosti,
základních právech, životě a smrti, a o ochraně pro ty, kteří musí být chráněni před svými
útočníky, a co je nejdůležitější, o tom, abychom nemuseli litovat skutečnosti, že každým
rokem 2 500 žen padá za oběť právní letargii, do níž jsme všichni ponořeni.

Jsme si všichni vědomi právních problémů a toho, že se jedná o inovativní krok
meziinstitucionální dynamice vzniklé po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Tyto
problémy by ale za žádných okolností neměly sloužit jako výmluva pro to, že
nepostupujeme dále. Ochrana práv žen, které se staly nebo se mohly stát oběťmi násilí
a vražd, a prevence takových jednání nemohou padnout za oběť několika právním
problémům. Musíme přijmout politickou vůli, kterou vyžaduje naléhavost a důležitost
této věci.

Je zřejmé, že je nutné dělat věci dobře, ale především je důležité, abychom je vůbec udělali,
a podle mého názoru je právě toto základní vize, kterou můžeme tímto textem vyslat jak
Radě, tak Komisi, a doufám, že text přijmeme. Musí být jasné, že za žádných okolností
nemůžeme iniciativy paralyzovat z důvodu, že jsou zde technické obtíže, které jsme předtím
nebyli schopní vyřešit.

Rád bych při této příležitosti poděkoval oběma zpravodajkám a španělskému i belgickému
předsednictví za práci, kterou vykonaly, abychom dále pokročili, vyřešili a překonali metlu,
jíž je, jak znovu říkám, šovinistické násilí.

Timothy Kirkhope,    jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, pečlivě jsem sledoval
trialogy a rád bych poděkoval svým kolegům, zejména ze skupin PPE a S&D, za práci,
kterou vykonali.

Jako právník ve Velké Británii mám letitou zkušenost z poskytování právního poradenství
a pomoci lidem, kteří byli obětí domácího násilí, pronásledování a obtěžování ze strany
příbuzného nebo bývalého partnera. Z první ruky jsem viděl utrpení, které může způsobit
fyzické, psychické a sexuální zneužívání, a zranitelnost obětí.

Plně podporuji záměry a cíle tohoto návrhu. Musím ale také vyjádřit obavy týkající se jeho
právního základu a oblasti působnosti. Zdá se mi jasné, že tento návrh má základ pouze
v trestním právu, protože využívá článku 82 Smlouvy o fungování EU. Z jejich povahy a
dle právních předpisů některé z trestných činů, které by v tomto návrhu měly být zahrnuty,
jsou občanskoprávními případy, nicméně zřetelně postrádám využití článku 81.
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I když nejsem proti právní spolupráci v rámci EU, jsem přesvědčen o tom, že musíme
zajistit, aby právní předpisy, které na úrovni EU vytvoříme, byly právně kvalitní, robustní
a mohly být účinně provedeny na úrovni členských států, aniž by ohrožovaly existující
vnitrostátní právní systémy.

Paul Nuttall,    jménem skupiny EFD. – Pane předsedající, podporuji ochranu obětí. Když
jsem ale poprvé narazil na evropský ochranný příkaz, pomyslel jsem si, že zní děsivě, stejně
jako evropský zatýkací rozkaz, jenž je podle mého názoru jedním z nejdotěrnějších a
nejvíce diktátorských právních předpisů, které kdy byly Britům vnuceny.

Návrh evropského ochranného příkazu, který je zde prosazován, je údajně o ochraně žen.
Bylo nám řečeno, že evropský zatýkací rozkaz slouží k tomu, aby pomohl v boji proti
terorismu – a všichni víme, že se z něj stalo něco víc než jen to. Buďme zde upřímní:
základním cílem je položit základy panevropského soudního systému, který nepochybně
podkope britské právo. Pokud potřebujete důkaz, stačí se podívat na evropský zatýkací
rozkaz.

Také vnímám jako velmi obtížné tyto příkazy ve Velké Británii vymáhat, protože skončíme
v situaci, kdy příkaz bude vydán v cizí zemi cizím soudcem, který neví nic o podmínkách
v britském městě nebo o našem způsobu života. V Anglii máme rčení, které říká, že „kdo
se jednou spálí, podruhé si dá o to větší pozor“. Jednou už jsme se spálili s evropským
zatýkacím rozkazem. Navrhuji proto, abychom se vyhnuli evropskému ochrannému
příkazu.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Pane předsedající, když vezmeme v úvahu
předložené pozměňovací návrhy, není pochyb o tom, že příslušná směrnice je jednou
z prvních iniciativ, jejichž záměrem je dosáhnout těchto důležitých cílů. Měli bychom
zajistit, aby oběti násilí byly nejen v bezpečí a chráněny před další újmou ve své vlastní
zemi, ale aby také mohly požívat takovýchto ochranných opatření v celé Evropské unii.
Z tohoto důvodu jsem přesvědčen o tom, že bychom měli podpořit postoj zpravodajky.

Měli bychom si také povšimnout, že má iniciativa záměrně širokou oblast působnosti. I
když se většina vydaných ochranných příkazů týká žen, které jsou oběťmi násilí na základě
pohlaví, iniciativa může zahrnovat všechny oběti násilí – děti a dospělé osoby obou pohlaví
za předpokladu, že byl pachatel identifikován. V této souvislosti Stockholmský program
konstatuje, že nejzranitelnější oběti zločinů, včetně obětí terorismu, které jsou vystaveny
zvláště kritickým situacím – například osoby, jež jsou obětí opakovaného násilí v úzkých
svazcích, osoby, které se stanou obětí násilí na základě pohlaví, nebo osoby, které se stanou
obětí jiných druhů trestných činů v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky ani
v něm nemají bydliště –, potřebují zvláštní podporu a právní ochranu.

V souvislosti s tím, co bylo řečeno výše, by se měl evropský ochranný příkaz vztahovat na
všechny oběti zločinů, včetně obětí obchodu s lidmi, obětí mrzačení ženských pohlavních
orgánů, nucených sňatků, vražd ze cti, incestu nebo jiných zločinů tohoto typu. Tato
iniciativa by tedy měla být podpořena a já plně zpravodajku podporuji.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Pane předsedající, z evropského ochranného příkazu má
v současnosti užitek sto tisíc lidí. Jednou z nich je Rasja, která by se ráda se svými dětmi
přestěhovala do Španělska. Pokud by se příkaz vydaný v Nizozemsku proti jejímu
pronásledovateli nepřesunul s ní do Španělska, ona i její děti by se tam staly snadným cílem,
tedy pokud by španělské orgány příkaz neuznaly nebo nevynutily. Naštěstí ale Španělsko
příkaz uznává.
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Tato ochrana se také týká těch, kdo jsou pronásledováni za výkon svého práva na svobodu
projevu. Musí mít možnost promluvit v jiných evropských zemích a vědět, že ti, kdo je
ohrožovali, nebudou sedět v publiku. Evropský ochranný příkaz toto umožňuje; jedná se
o skvělou iniciativu, kterou podporuje i nizozemská vláda. Naneštěstí s novou koalicí se
postavení lidí požívajících této ochrany otočilo o 180 stupňů: ženy, muži a děti, kteří musí
žít každý den ve strachu, jsou necitlivě ponecháni bez pomoci. Je prostě nepřijatelné, aby
jedinec přestal být po překročení hranic v bezpečí.

V zájmu sta tisíc lidí nyní říkám evropskému ochrannému příkazu své „ano“. Očekávám,
že všechny vlády, včetně vlády mé země, udělají vše pro zvýšení bezpečí, ochrany a svobody
svých občanů tak, aby všichni lidé mohli žít ve svobodě a v bezpečí.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové,
především bych samozřejmě ráda poděkovala oběma zpravodajkám, které po obtížném
vyjednávání v trialogu navrhují kompromisní dohodu, kterou vám jako stínová zpravodajka
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci i mé skupiny přirozeně
doporučuji k přijetí.

Zadruhé, jak již někteří dnes říkali, i mě mrzí, že některé body, jako například překlady
dokumentů pro oběti, nebyly zahrnuty do textu této dohody nebo že některé zjednodušené
prvky nebyly dostatečně rozpracovány – a počítám s tím, že v balíku zaměřeném na
ochranu obětí budou tyto detaily doladěny – chci ale zdůraznit, že nakonec to vypadá, že
se dnes vše řídilo zdravým rozumem jako logické pokračování stále větší integrace
evropského prostoru svobody a spravedlnosti a že se v podstatě jedná o zavedení
odpovídajícího právního systému.

To svědčí o jisté dávce politické odvahy a o vůli většiny z nás překonat politické pózy,
abychom získali jasný nástroj spolupráce v trestních záležitostech. Ten nástroj představuje
do určité míry, jak již dříve zdůraznila paní Redingová, skutečnou politiku „v oblasti práv“,
tedy skutečnou politiku pro lidi, zejména ženy, jejichž fyzická integrita může být ohrožena,
politiku, která je v souladu se svobodou pohybu, jež existuje již dlouho. Proto tedy
představuje politiku „v oblasti práv“.

PŘEDSEDAJÍCI: ROBERTA ANGELILLI
místopředsedkyně

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové,
dovolte mi nejdříve vyjádřit politování nad tím, že od včerejšího dne zde není přítomna
Rada, protože Rada se obecně účastnila vyjednávání o všech tématech, které od včerejška
diskutujeme, zejména těch, které se týkají občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních
věcí. Litujeme skutečnosti, že zde Rada není přítomna, aby slyšela hlas Parlamentu; je to
skutečně ostudné.

Chci pogratulovat oběma spoluzpravodajkám, které na tomto textu vykonaly obrovský
kus práce, k tomuto mezníku pro oběti všeho druhu: především oběti domácího násilí
– věděli jste, že 45 % evropských žen jsou oběťmi domácího násilí, stejně jako někteří muži,
neměli bychom totiž zapomínat na muže, kteří jsou vystavení násilí ze strany žen – a dále
pro oběti terorismu, včetně dětí, jež jsou samozřejmě mimořádně zranitelné.

Text, jenž je nám dnes představen, je nesmírně důležitý a ještě jednou vyjadřuji své
blahopřání. Jsme již zvědaví na balík opatření zaměřený na ochranu obětí, který nám příští
rok představíte, paní komisařko, a jenž dovrší text, o němž budeme zítra hlasovat.
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Antigoni Papadopoulou (S&D).   – Paní předsedající, domácí násilí, mrzačení ženských
pohlavních orgánů, zločiny ze cti, nucené sňatky a obchodování s lidmi jsou jen některé
z typů násilí páchaného na 45 % žen v Evropě.

Ženy a nezletilí potřebují lepší ochranu. Evropský ochranný příkaz je dobrým krokem
vpřed, který právě k tomuto vede a je plně v souladu s vizí Stockholmského programu,
vizí sjednocené Evropy: prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jenž slouží svým občanům.

Ochranné příkazy vydané proti pachateli v jedné evropské zemi tak budou vynutitelné ve
všech ostatních 26 členských státech EU. Iniciativa španělského předsednictví, která dnes
byla námi všemi přijata, zdůrazňuje ochranu obětí a prevenci a prosazuje jednotnost
v řízeních o právních příkazech. Pomáhá obětem prolomit jejich mlčení tím, že jim v Evropě
umožňuje hledání ochrany i za geografickými hranicemi.

Doufám, že Komise zprávu obou zpravodajek svým ambiciózním balíkem zaměřeným
na práva obětí podpoří.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, není pochyb o tom,
že tato směrnice o evropském ochranném příkazu k ochraně obětí je dalším znakem
významného posunu, pokud jde o  skutečné záruky, zejména pro všechny ženy, ale nejen
výlučně pro ně, jak již bylo řečeno.

Pravidla pro toto opatření již byla vytvořena zaprvé Lisabonskou smlouvou a pak
Stockholmským programem. Obzvláště bych rád pogratuloval oběma zpravodajkám, paní
Jiménezové-Becerrilové Barriové a paní Romerové Lópezové, za jejich vytrvalou práci a
za řešení řady problémů, s nimiž se setkaly v Radě, aby umetly cestu pro tento obzvláště
důležitý návrh, pro prostor svobody, práva a bezpečnosti, jenž bude skutečně sloužit
občanům.

Návrh bojuje s domácím násilím pevně a odhodlaně, má poměrně značný rozsah opatření
a oblast působnosti, jenž se jeví jako naprosto logická. Tato hotová, aktuální a účinná
preventivní opatření nás vedou k přesvědčení, že tento návrh by také mohl být účinně
použit k ochraně rodin obětí. Se zájmem očekáváme strukturovanější balík oznámený
paní komisařkou Redingovou, který se bude zaměřovat na ochranu obětí násilí a bude
hotov během příštích týdnů.

Rád bych, paní předsedající, zakončil potvrzením toho, jak důležitá je úzká spolupráce
mezi členskými státy stejně jako cit pro uplatnění tohoto opatření v praxi, stejně jako je
zásadní nezapomenout na důležitost poskytnutí psychologické pomoci obětem. Jsem si
jist, že Komise to bude mít náležitě na mysli v závěrečné fázi legislativního procesu.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (FI) Paní předsedající, evropský ochranný příkaz je
důležitým krokem směrem k ochraně obětí v celé Evropě. Vysíláme nyní silný signál Radě
a Komisi, že Evropský parlament skutečně chce mít tento ochranný příkaz a že by měl
vejít v platnost brzy. Měli bychom se nyní pokusit překonat odpor, který vůči němu je
v Radě, stejně jako všechny právní důvody, které Komise při oponování předkládá.

Je důležité, aby se směrnice vztahovala na širokou oblast. Musí zahrnovat nejen příkazy
vydané v trestních řízeních, ale také různé jiné ochranné příkazy. Neměla by obsahovat
žádné právní hnidopišství. Ochranný příkaz by také měl být dostatečně pružný, aby bral
v potaz rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech.

Je důležité, aby Parlament nezaměřil svou pozornost jen na oběti násilí založeného na
pohlaví, ale také na ostatní oběti násilí. Směrnice musí definovat, jaká jsou práva oběti a
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jaký je postup pro podání trestního oznámení, což jsou některé z věcí, které jsem se osobně
snažila zdůraznit v postoji Parlamentu. Je také důležité, aby země, v níž je ochranný příkaz
žádán, informovala o těchto postupech své občany.

Až vstoupí ochranný příkaz v platnost, práce tím ještě neskončí. Orgány se musejí vzdělávat
a nemůže nám úplně stačit informační kampaň, která je jednoduše omezena na stávající
rámec.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Paní předsedající, ustanovení zahrnutá
ve zprávě, kterou dnes projednáváme, mě naplňují velkým nadšením. Záruka, že ochrana
poskytnutá obětem v jednom členském státě bude také platit v jakémkoliv jiném členském
státě Evropské unie, do nějž jsou přinuceny cestovat z obavy z opakovaného násilí, pro
ně představuje příležitost vést normální život. Evropský ochranný příkaz bude znamenat,
že ochranná opatření přijatá v jednom členském státě EU mohou být uznána, uplatněna
a vynucena soudy v jiném členském státě.

K tomu ještě rozšíření působnosti směrnice na oběti jakéhokoliv násilí, nejen na oběti násilí
založeného na pohlaví, představuje další milník. Všechny oběti zasluhují respekt a očekávají,
že pachatelé jejich utrpení budou spravedlivě potrestáni. Zdá se mi, že pouze ochranný
mechanismus, který jde za obětí, může být plně účinný a předcházet opakování téhož
trestného činu a zároveň oběti nabízet skutečnou ochranu. Těší mě, že Polsko bylo jednou
ze zemí, která tuto iniciativu navrhla.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Paní předsedající, pokud má být Evropská unie
skutečným prostorem svobody, bezpečnosti a práva, je nutné překonat rozdíly, které v této
oblasti jednotlivé členské státy mezi sebou mají.

Oběti násilí musí být chráněny před pachatelem trestného činu nejen ve své zemi, ale
musejí mít k dispozici ochranná opatření v celé Evropské unii. I když je návrh široký,
primárně se v něm jedná o ženy, oběti násilí založeného na pohlaví. Je dobré, že se při této
příležitosti řeší i situace jiných potenciálních obětí, ať jsou to oběti obchodování s lidmi,
nucených sňatků, zabíjení ze cti, incestu, situace svědků či situace obětí terorismu a
organizovaného zločinu. Osobně velmi oceňuji snahu zabezpečit co nejlepší možnou
ochranu obětí mimo jiné i zajištěním potřebné právní jistoty. Oběti by měly mít možnost
opírat se o jasná pravidla a být vždy informované o opatřeních, která mají k dispozici
v zemi původu a ve státech, do nichž mají zájem se přestěhovat, nebo do nichž se již
přestěhovaly.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, velmi oceňuji práci, kterou
vykonaly obě zpravodajky. Problémem tohoto návrhu směrnice je ale to, že je založen na
tom nejběžnějším typu pronásledování, kdy se osoba stala obětí násilí ze strany jiné osoby,
a proto musí být chráněna před opakováním trestného činu, ať již šlo o jakýkoliv typ
fyzického nebo psychického násilí. Samozřejmě se jedná o záležitost zásadního významu
pro statisíce žen v Evropské unii, a proto obsah návrhu plně podporuji.

Naneštěstí ale tato opatření neberou v potaz oběti organizovaného zločinu, které ve většině
případů nepotřebují ochranu před identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou, ale
před organizacemi, vůči nimž ochranný příkaz nemůže být uplatněn. Proto si myslím, že
by Evropský parlament měl tuto směrnici považovat za první krok v uplatňování
Stockholmského programu, jenž výslovně hovoří o opatřeních na ochranu obětí trestní
činnosti, a zdá se mi, že paní Jiménezová a komisařka Redingová jsou téhož názoru.
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Vyzývám Evropskou komisi, aby zajistila, že balík legislativních opatření na ochranu obětí,
jenž je plánován na rok 2011, bude na evropské úrovni chránit i oběti organizovaného
zločinu a oběti zraněné při výkonu služby.

Cornelia Ernst (GUE/NGL).   – (DE) Paní předsedající, evropský ochranný příkaz je krok
správným směrem. Zásadou musí být, že se uznaným obětem násilí dostane téže úrovně
ochrany ve všech členských státech. Nejlepším řešením by byla harmonizace příslušných
zákonů členských států, ale nebylo možné tohoto dosáhnout. Pozitivním prvkem tohoto
ochranného příkazu je, že má přinést co nejvíce užitku všem obětem násilí a že je jeho
záběr široký: sexuální násilí, pronásledování a především vykořisťování nezletilých, což
považuji za velmi, velmi důležité. Vysílá proto pozitivní vzkaz obětem násilí a zejména
pak ženám. Jednu vadu na kráse to ale má: důvody pro odmítnutí uznání v článku 9 jsou
velmi obsáhlé a mohou také do určité míry představovat pro členské státy způsob, jak se
vyhnout dodržení této směrnice. Proto je nutné do jednoho roku důkladně vyhodnotit
další směřování této debaty, protože všechny oběti ve všech zemích potřebují stejnou
ochranu.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Paní předsedající, chtěl bych podpořit myšlenku obsaženou
v návrhu evropského ochranného příkazu.

Ochrana ohrožených osob na úrovni jednotlivých členských států se totiž jeví v mnoha
případech jako nedostatečná. Díky otevřenosti evropského prostoru dnes už mladí lidé
často uzavírají mezinárodní manželství a mezinárodní manželské svazky. Ne všechny tyto
svazky ale mají dlouhého trvání a potom se často děti stávají rukojmími sporů svých rodičů.
Znepřátelení rodiče často odmítají respektova rozhodnutí soudů z jiných států o svěření
dítěte do výchovy jednomu z nich a jednoduše berou spravedlnost do vlastních rukou –
unášejí děti bývalým partnerům do své země a zneužívají rozdílů v právních systémech
jednotlivých členských států, aby obešli platná soudní rozhodnutí. Oběťmi této evropské
právní anarchie se tak stávají často malé, nevinné děti. Doufám, že evropský ochranný
příkaz vyřeší i tento problém.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Paní předsedající, i když byla v posledních letech na ochranu
obětí přijata některá opatření, mnoho z takto postižených osob mělo pocit, že zůstaly
ponechány bez pomoci. Zatímco právníci a soudci si při školeních vyslechnou o právech
obžalovaných hodně, o tom, jak zacházet s oběťmi, slyší jen málo. Nejedná se o jedinou
oblast, kde je potřeba lepší informovanost. Je zapotřebí i v odborné přípravě lékařů, aby
bylo možné použití násilí lépe rozpoznat. Pro dětské oběti je pak zásadní záležitostí zákonné
omezení nároků na civilní náhradu v případě sexuálních trestných činů. S dětmi smějí
pracovat pouze ti, kdo mají čistý trestní rejstřík. Pokud jsou v současnosti například
v Lichtenštejnsku stíhané nucené sňatky, dokonce i bez souhlasu oběti, a je možné podat
žalobu v případě mrzačení ženských pohlavních orgánů spáchaném na nezletilé osobě,
jasně to ukazuje potenciální nebezpečí tolik vychvalovaného multikulturního obohacení.
Podle mého názoru je nutné brát tento vývoj v EU na vědomí stejně jako jeho význam
v boji proti obchodování s lidmi.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Paní předsedající, jako právnička jsem se zabývala případy
obětí násilí na ženách a dětech přes deset let, ať již se jednalo o domácí násilí, znásilnění
nebo obchodování s ženami; a měla jsem možnost poznat na vlastní oči, že ochranný
příkaz, jenž je předmětem dnešní rozpravy, je jedním z důležitých a nepostradatelných
prostředků ochrany obětí, avšak není jediný. Je zapotřebí komplexních opatření, jako jsou
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právní poradenství, psychologická pomoc, pomoc dotčeným dětem, a je i důležité
naslouchat obětem, které jsou žel těmi největšími odborníky na to, co potřebují.

Mám dvě otázky na paní Redingovou a zpravodajky. Zaprvé bych ráda věděla, do jaké
míry do této práce zapojují oběti násilí na ženách, aby jim umožnily podělit se o své
zkušenosti. Zadruhé bych ráda věděla, do jaké míry jsou paní Redingová a zpravodajky
obeznámeny s úmluvou o násilí na ženách, kterou v současnosti připravuje dvojče Evropské
unie, Rada Evropy, a do jaké míry se na přípravě tohoto dokumentu podílíme.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Paní předsedající, bezpečí dotčených žen by mělo
být předmětem zájmu nás všech. Bez ohledu na to, kde se oběti nacházejí, se jedná nejen
o to, aby se jim dostalo fyzické ochrany před útočníky, ale i o to, aby byla vzata v úvahu
jejich lidská důstojnost. Evropský ochranný příkaz by se měl týkat všech obětí násilí bez
ohledu na jejich věk či pohlaví.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Paní předsedající, také bych ráda poděkovala zpravodajce.
Ochrana života, fyzické a psychické integrity stejně jako sexuální integrity a svobody jsou
prioritními cíli tam, kde se jedná o ochranu oběti. Naší politickou podporou směrnici
o evropském ochranném příkazu jsme tématu poskytli zviditelnění, které si zasluhuje, a
dodali jsme celoevropský, vyčerpávající balík zvláštních ochranných opatření, jež jsou
účinná v rámci Unie a zaručují právní ochranu a pomoc obětem zločinu, zejména násilných
trestných činů.

Právo na ochranu před násilím je základním lidským právem bez ohledu na etnickou
příslušnost, právní postavení nebo přistěhovalecký status, a je proto morální povinností
nás všech prosazovat toto právo uvnitř i vně našich národních hranic. Jsem přesvědčena
o tom, že tento nový přístup k ochraně zranitelných obětí je velmi silným politickým
vzkazem, jehož cíle je posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    zpravodajka. – (ES) Paní předsedající, myslím, že z této
rozpravy jasně vidíme, že všichni souhlasíme se záměrem této zprávy.

Různé politické skupiny projevily této směrnici, která nabízí obětem lepší ochranu, svou
podporu. Mou otázkou proto je: jaké existují překážky k přijetí tohoto nástroje? Opakuji:
jaké existují obavy z něčeho tak základního a jednoduchého, jako je to, aby se stejná ochrana
obětí v rámci Evropy konečně stala skutečností?

V naději, že Parlament tuto zprávu přijme většinou hlasů, bych se ráda obrátila na Radu a
Komisi, abych jim připomenula, že jsme při vyjednáváních překonali všechny právní
překážky, a vítám skutečnost, že Komise naší práci uznává, jako my uznáváme práci, kterou
v budoucnu vykoná.

Neměli bychom se proto vylučovat, ale spíše bychom si měli pomoci tím, že dnes tento
konkrétní nástroj přijmeme a zítra přijmeme širší balík opatření na pomoc obětem, který
Komise předloží, a slibuji, že na něm budu spolupracovat.

Buďme proto odvážní a zodpovědní a pomožme všem těm, kdo mají právo žít v bezpečnější
Evropě. Opakuji: pomozme každému, ať se jedná o muže, ženy nebo děti. Pomozme těm,
kteří se na nás dnes spoléhají, a dejme jim lepší život, život, jenž jim navrátí svobodu,
bezpečí a především jejich důstojnost.

Carmen Romero López,    zpravodajka. – (ES) Paní předsedající, komisařko, víme, že
v balíku, který je připravován na pomoc obětem, nejsou žádná právní opatření. Zrovna
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to bylo v Parlamentu kritizováno Evropskou ženskou lobby: je řeč o osvědčených postupech
a koordinaci, ale stále je před námi dlouhá cesta.

Ráda bych také řekla, že původ násilí, které zažíváme, není exotický: jedná se o naše vlastní
násilí. Ráda bych Radě a členským státům řekla, že násilí, které pochází z jiných kultur,
také vyžaduje právní nástroj. Není možné bojovat s mrzačením ženských pohlavních
orgánů, zločiny ze cti a obtěžováním, kterým trpí ženy z jiných kultur, bez nástroje takové
povahy.

Proto je tolik důležité, aby byly také zahrnuty, a Parlament s pomocí pozměňovacích
návrhů všech stínových zpravodajů pracoval na tom, aby zajistil, že všechny tyto oběti
budou také do tohoto nástroje zahrnuty.

Proto je tolik důležité, abychom na této věci spolupracovali, a proto nás mrzí skutečnost,
že Parlament a Komise se v průběhu tohoto postupu nedohodly na jednotném znění. I
kdyby se Parlament s Komisí na znění shodl, stejně by před námi byl boj.

Paní komisařko, obětem násilí jen málo pomůže uvažování o tom, že odložení iniciativy
o dva, tři nebo čtyři roky by pro ně bylo lepší, protože to není ten případ.

V předchozím vystoupení jste řekla, že jsme si neuvědomily význam Listiny základních
práv Evropské unie. My jsme si její význam uvědomily. Problémem je, že musí být uplatněna;
problémem je, že musíme přijmout opatření a někdy, když je zapotřebí přijmout opatření,
se bude jednat o právní opatření a někdy jsou na cestě k nim překážky. Největší překážkou
je politická vůle.

Proto je tolik důležité, abychom se všichni dohodli na iniciativě takovéto povahy, a nyní
je to na Radě. Je na členských státech, aby rozhodly, zda je tento nástroj opravdu nástrojem,
jenž bude pro oběti účinný a nezbytný. Věříme, že účinný a nezbytný je, a proto jsme ten
nástroj obhajovaly a proto jsme zde. Rovněž hájíme jeho naléhavost.

Proto jsme chtěly, aby pro něj Parlament hlasoval svou většinou, aby země, které se ještě
nerozhodly nebo se rozhodly, že jsou proti této iniciativě, pochopily, že se jedná o jediný
postup, jejž lze nyní i v budoucnu použít. Jedná se o nástroj ze své povahy obtížný a složitý,
který ale otevírá cestu a ochrání oběti a občanství žen.

Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise. – Paní předsedající, neměla jsem v úmyslu
znovu promluvit, ale to, co zde bylo řečeno, vyžaduje opravu. Součástí opatření, která
budou součástí balíku zaměřeného na ochranu obětí, je celkové sdělení, lisabonizaci
rámcového rozhodnutí z roku 2001 o postavení obětí v trestním řízení, návrh na opatření
občanskoprávní ochrany, a pokud to bude nezbytné, i návrh ochranných opatření
v trestněprávních věcech. To bude této sněmovně předloženo v květnu příštího roku.

Nemůžeme prostě jít a sepsat naše nápady na papír. Všechny naše návrhy musí doprovázet
důkladné posouzení dopadů. Musíme to brát velmi vážně, naším cílem musí být důkladné
studie se skutečnou přidanou hodnotou. To je to, co v současné době děláme. Dokončujeme
posouzení dopadů, abychom určili podrobnosti všech kroků zaměřených na legislativní
nebo praktická opatření s cílem dosažení právní jistoty a přijetí rychlých a účinných
ochranných opatření.

Ráda bych zároveň informovala tento Parlament, že do dnešního dne byly k ochrannému
příkazu zaslány čtyři stanoviska vnitrostátních parlamentů: kladné stanovisko z italského,
řeckého a portugalského parlamentu a záporné stanovisko z německého Bundesratu, které
říká, že směrnice přesahuje působnost článku 82, protože obsahuje netrestní opatření a
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prevenci kriminality. Byla odmítnuta na základě subsidiarity. Nacházíme se uprostřed
velmi komplikované záležitosti. Ještě předtím, než budou předloženy právní a jiné návrhy,
provedu seriózní analýzu a pokusím se navrhnout opatření, která budou důkladná do té
míry, že nebudou co do ochranných opatření podruhé oběti viktimizovat.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Odhaduje se, že se v Rumunsku každoročně
případy domácího násilí dotýkají 1 200 000 lidí, ale jen 1 % obětí násilí má dostatek odvahy
na to, aby násilí ohlásilo. Časté domácí napětí, hádky a bití mění členy rodiny na
traumatizované oběti, které jsou nuceny tuto situaci přijímat jako normu. Násilí ovlivňuje
normální, harmonický vývoj dítěte. Studie ukazují, že vzorec násilného chování je v 75 %
případů předáván z jedné generace na druhou. Stockholmský syndrom musí být léčen, ale
nikoliv prostřednictvím slabých reforem, jako je tomu v Rumunsku. Pro boj s tímto jevem
je zapotřebí proaktivních opatření spolu s novelizací příslušného legislativního rámce a
zavedením dialogu a spolupráce mezi všemi státními institucemi, které mají v této oblasti
pravomoci, a s občanskou společností. V tomto ohledu musí být evropský ochranný příkaz
silným nástrojem schopným poskytnout obětem násilí bezpečnější útočiště i za hranicemi
členských států. To bude zahrnovat i ochranu před násilím spáchaným skupinou lidí a
bude se týkat všech obětí zločinů, jako jsou oběti obchodování s lidmi, mrzačení ženských
pohlavních orgánů, nucených sňatků, zločinů ze cti, incestu, násilí na základě pohlaví
stejně jako svědků a obětí terorismu a organizovaného zločinu.

7. Obchodování s lidmi (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva, kterou předložila paní Bauerová a paní Hedhová
jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, o návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně
obětí, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/JHA (KOM(2010)0095 -
C7-0087/2010 - 2010/0065(COD)) (A7-0348/2010).

Edit Bauer,    spoluzpravodajka. – Paní předsedající, především bych ráda vyjádřila svůj vděk
spoluzpravodajce, paní Hedhové, Radě a Komisi a všem těm, kdo se na této náročné práci
podíleli.

Současná situace v oblasti obchodování s lidmi je znepokojující. Odhadované počty obětí
obchodování se v Evropě pohybují kolem několika set tisíc osob, jedná se o druhý největší
byznys napojený na organizovaný zločin s odhadovaným ziskem v objemu 32 milionů
USD. V obchodování s lidmi jsou nové trendy. Máme více obětí nucené práce. Máme více
obětí pocházejících z členských států a k tomu je ještě mezi oběťmi více dětí. Celosvětový
podíl dětských obětí je odhadován na 40 % až 50 %. Nedávná zpráva OBSE vyzvala země,
aby změnily své vnímání obchodování s lidmi a přestali ho považovat za okrajový jev, ale
naopak aby jej uznaly za moderní formu otroctví masivních rozměrů.

Boj proti obchodování s lidmi vyžaduje celistvý přístup, a to přestože máme jen omezený
rejstřík nástrojů. Naším úkolem je pozměnit právní předpisy. Lisabonská strategie nám
poskytla nový právní základ – článek 83. Ten nám dává prostředek k tomu, abychom
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zavedli společný postup s výhledem na vytvoření prostředí, které by pachatele více
odrazovalo a zároveň poskytovalo obětem silnější ochranu.

Návrh, jenž je konsolidovaným zněním, na němž jsme se dohodli s Radou a Komisí,
rozšiřuje definici obchodování s lidmi a zároveň zohledňuje, že jeho formy a trendy se
mění. Návrh poskytuje možnosti vyšších trestů, přičemž definuje nejnižší možnou výši a
podporuje zabavení a konfiskaci výnosů a zisků z takového obchodování. Návrh otevírá
téma viktimizace obětí a dává pravomoci soudům neudělovat tresty obětem za jejich
trestnou činnost, jež je páchána pod nátlakem.

Pomoc a podpora by měla být obětem poskytována před, v průběhu a po odpovídající
dobu po skončení trestního řízení, přičemž tato pomoc a podpora obětem se nepodmiňuje
ochotou obětí napomáhat při vyšetřování, trestního stíhání a hlavního líčení. Návrh
obsahuje zvláštní ustanovení na posílení ochrany dětí v průběhu vyšetřování a na to, aby
jim byla poskytnuta pomoc.

Návrh směrnice také obsahuje ustanovení týkající se evropského koordinátora pro boj
proti obchoduovánís lidmi, jenž by v budoucnu mohl přispět ke komplexnější, koherentnější
a koordinovanější politice boje proti obchodování s lidmi.

Anna Hedh,    spoluzpravodajka. – (SV) V roce 2010 se v Evropě lidé kupují a prodávají
jako otroci. To se děje bez ohledu na skutečnost, že otroctví bylo zakázáno před více než
250 lety. Jsou nuceni k prostituci, nucené práci nebo žebrání. Najednou se ocitnou u
majitele, o němž si často absurdně myslí, že jsou mu zavázáni. Obchodování s lidmi je
jedním z nejvážnějších zločinů na světě a naneštěstí je neustále na vzestupu. Jedná se
o závažné porušení lidských práv, které v EU tak ohnivě bráníme a bojujeme za jeho
prosazování.

Ráda bych proto začala tím, že poděkuji paní Malmströmové, že vytvořila legislativní
návrh o prevenci obchodování s lidmi a boji proti němu tak rychle. Ráda bych také
poděkovala své kolegyni z Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, paní Bauerové, za její
vynikající spolupráci a všem stínovým zpravodajům, kteří na směrnici pracovali. A nakonec
velké díky všem ostatním zaměstnancům, kteří odvedli fantastickou práci.

Obchodování s lidmi je v současnosti nejrychleji rostoucím přeshraničním zločinem. Podle
zprávy OSN „Obchodování s lidmi“ za rok 2009 je obchodování s lidmi činností, která
poskytuje zločineckým sítím druhý největší příjem hned po obchodu se zbraněmi. Je
naprosto jasné, že žádná země nemůže vyřešit problém obchodování s lidmi sama.
Obchodování s lidmi se odehrává ve všech zemích Evropy a obchodníci s lidmi pašují své
oběti přes hranice členských států každý den.

Je proto nutné, abychom spolupracovali, a je nutné, aby naše právní předpisy v této oblasti
byly co nejvíce harmonizovány. Proto je návrh na zřízení funkce koordinátora EU pro boj
proti obchodování s lidmi, jenž má přezkoumávat a koordinovat práci EU spolu
s vnitrostátními koordinátory, také velmi dobrý.

Abychom mohli řešit problém obchodování s lidmi, musíme mít tresty, které odráží
závažnost tohoto zločinu a které skutečně poškodí ty, kdo na obchodování s lidmi vydělávají
peníze. Myslím, že jsme v případě návrhů trestů, které jsou obsaženy v legislativním návrhu,
udělali pokrok. Bylo také navrženo, aby členské státy právně jistým způsobem zabavovaly
jmění obchodníků s lidmi získané z trestné činnosti.
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Nestačí ovšem jen trestat pachatele. Ochrana obětí obchodování s lidmi se také musí zlepšit.
Bez ochrany obětí nebudeme nikdy schopni obchodníky s lidmi stíhat. Obětem se musí
dostat pomoci, kterou potřebují, a je především důležité vytvořit bezpečné prostředí, jež
jim umožní dobrovolně spolupracovat s policií.

Je také navržena pasáž týkající se zvýšené ochrany dětí, které jsou oběťmi obchodování
s lidmi, což je něco, co mě velmi těší. Vzhledem k tomu, že 79 % obětí obchodování s lidmi
jsou ženy a protože je sexuální vykořisťování zdaleka nejobvyklejším typem obchodování
s lidmi, je důležité, aby právní předpisy byly nahlíženy z hlediska genderové perspektivy
a aby byla z tohoto hlediska analyzována všechna navrhovaná opatření.

A nakonec, pokud se někdy máme vypořádat s tímto problémem, musíme udělat něco
s nerovnoměrným rozdělením moci mezi muže a ženy. Nerovnost mezi muži a ženami
je nepřímou příčinou zranitelnosti, která vede k obchodování s lidmi.

Abychom skutečně řešili problém obchodování s lidmi, všechny členské státy musí vynaložit
velké úsilí na prevence. V zásadě se jedná o snížení poptávky v našich zemích po službách,
které poskytují oběti obchodování s lidmi. Pokud budeme schopni snížit poptávku, pak
se sníží i přístup ke službám. Znamená to, že se musíme zabývat těmi, díky nimž se
obchodování s lidmi vyplácí. Proto navrhujeme, aby členské státy povinně trestně stíhaly
ty, kdo vědomě využívají služeb obětí obchodování s lidmi. Podle stávajících právních
předpisů EU je pro zaměstnavatele trestným činem vykořisťovat oběti obchodování s lidmi.
Ten samý princip by měl být uplatněn u jednotlivců, kteří oběti vykořisťují.

Žel tento návrh se nám nepodařilo prosadit. Členské státy tedy nebudou nuceny tyto lidi
trestně stíhat, ale budou muset předkládat zprávy o opatřeních, která přijaly pro snížení
poptávky po službách, které poskytují oběti obchodování s lidmi.

Daly jsme však toto téma na pořad jednání a na úrovni EU jsme pro náš návrh získaly
podporu příslušných výborů Parlamentu stejně jako odborníků, policie a dobrovolnických
organizací. Myslím, že s dohodou, o níž dnes budeme hlasovat, jsme ušli kus cesty. Držme
nyní pospolu, abychom skoncovali s obchodováním s lidmi v Evropě, které je moderní
formou otroctví.

Nesmíme se vzdát, protože právo lidí na rozhodování o vlastním životě a těle je lidským
právem, které nelze za peníze koupit ani prodat jako tkaničky do bot nebo banány.

Cecilia Malmström,    členka Komise. – Paní předsedající, dovolte, abych na začátku
připomněla, že se skutečně jedná o historický text, který dnes – doufejme – v hlasování za
několik minut přijmeme.

Jedná se o první trestněprávní nástroj EU po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost.
Myslím, že s dnešní dohodou můžeme být spokojeni.

Je to vyrovnaný kompromis mezi orgány. Jsem si samozřejmě vědoma toho, že Parlament
zastoupený zpravodajkami a Komise by upřednostňovaly v některých odstavcích odlišné
formulace. Obecně se ale jedná o dobrý výsledek, jenž je plně v souladu se záměry
Parlamentu, Rady a Komise, a sice bojovat proti obchodování s lidmi, proti tomuto
hroznému modernímu otroctví, tomuto hroznému zločinu, jenž není hoden Evropy roku
2010 a jenž je hrubým porušením základních práv tolika občanů.

Setkala jsem se s některými z těchto obětí: dětmi, muži a mnoha ženami v byznysu
sexuálního otroctví. Jejich příběhy jsou samozřejmě strašné. Dnes, kdy bude tato směrnice
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přijata, budeme mít lepší nástroj k tomu, abychom jim pomohli. Jedná se o skutečně dobrý
vánoční dárek.

Ráda bych poděkovala Parlamentu a zejména oběma zpravodajkám, paní Bauerové a paní
Hedhové, stínovým zpravodajům a všem ostatním, kdo nám umožnili dosáhnout dohody.

Je několik příkladů, kdy Evropský parlament pomohl směrnici vylepšit. Zmínila bych
specifické ujednání týkající se statusu a práv nezletilých bez doprovodu, kteří jsou oběťmi
obchodování s lidmi, v článku 14. Byl zaveden na vaše vyžádání a souhlasíme, že směrnici
zlepšil. Máme i jiné příklady.

Ráda bych zmínila jeden bod, v jehož případě mi je líto, že návrh Komise Rada nepodpořila,
i když jsme měli vaši podporu. V Radě ale nebylo možné dosáhnout dohody v bodě
týkajícím se extrateritoriální pravomoci soudu v případě trestných činů spáchaných
v zahraničí osobami s trvalým pobytem v EU.

Stále věřím, že by značnou hodnotu přineslo ustanovení zaručující, aby všechny osoby
žijící s námi v EU, které spáchaly trestnou činnost spojenou s obchodováním s lidmi v jiných
zemích, mohly být stíhány v EU. Nebylo to ale možné. Toto téma se vrátí, až budeme jednat
o směrnici o vykořisťování dětí a dětské pornografii. Extrateritoriální pravomoc soudu
pro osoby s trvalým pobytem bude ještě důležitější, až budeme diskutovat o možnosti
postavit před soud pedofily žijící v Evropě a cestující za sexuální turistikou.

Jsem toho názoru, že bychom spolu měli pokračovat v rozhovorech s Radou a trvat na
tom, že takové ustanovení by mělo být do směrnice zahrnuto. Jak jsem řekla, všichni jsme
společně odvedli velmi dobrou práci. Dnes máme velmi důležitý nástroj pro boj
proti obchodování s lidmi a na ochranu obětí a zajistíme, abychom vyslali vzkaz, že se
jedná o velmi vážný zločin. Měl by být odpovídajícím způsobem potrestán a nyní je
definován ve všech členských státech stejně. Ještě jednou vám děkuji za přispění.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    jménem skupiny PPE. – (ES) Paní předsedající,
komisařko, obchodování s lidskými bytostmi je v EU tvrdou realitou.

Sexuální vykořisťování je hlavním cílem mafií, které s lidmi obchodují, hned za tím je pak
nucená práce, práce v domácnosti, nucené sňatky, zneužívání dětí pro žebrání, nelegální
adopce a odebírání orgánů, což jsou další rány a stránky tohoto problému.

Nové pravomoci, které článek 63 Lisabonské smlouvy dává Parlamentu, musí být využity,
aby se v této oblasti posílily právní předpisy EU. To mezi mnoha jinými věcmi zahrnuje i
výzvu ke klasifikaci zločinů, které stále ještě nejsou pokryty trestněprávními předpisy EU.

Abychom chránili oběti obchodování s lidmi, musíme naše právní předpisy posílit ze dvou
pohledů: prevence a ochrany a integrace do společnosti a na trh práce. Musíme zavést
specifická opatření na ochranu nezletilých; stíhat pachatele a zprostředkovatele; zavést
opatření na odrazování od poptávky a zkonfiskovat výnosy ze zločinu; zavést trestní
odpovědnost jakýchkoliv právnických osob, které se podílejí na kterékoliv fázi obchodování
s lidmi; urychlit kontroly zaměstnavatelů a tresty za vykořisťování zaměstnanců a
nezákonné najímaní nelegálních přistěhovalců; posílit úlohu Evropské agentury pro řízení
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie a styčných
úředníků pro přistěhovalectví při zjišťování kanálů, které obchodníci s lidmi využívají,
a jejich modus operandi; a konečně posílit roli společných vyšetřovacích týmů Evropského
policejního úřadu (Europolu) při boji s mafiemi.
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Na závěr bych ráda doplnila, že postava evropského koordinátora pro boje proti
obchodování s lidmi by mohla významně přispět k dosažení cílů, které jsem zmínila, byť
jeho pravomoci a oprávnění musejí být jasně definovány, aby se předešlo tomu, že by akce
byly duplicitní nebo zasahovaly do funkcí, které jsou svěřeny Europolu.

Monika Flašíková Beňová,    za skupinu S&D . – Paní předsedající, úvodem mi dovolte
vyslovit uznání paní kolegyni Bauerové a paní kolegyni Hedhové za komplexní zpracování
této mimořádně důležité problematiky.

Obchodování s lidmi je v dnešní civilizované společnosti odsouzeníhodným fenoménem.
Po obchodě se zbraněmi a drogami je z hospodářského hlediska třetím nejlukrativnějším
nelegálním obchodem na světě. Tato tzv. moderní forma otroctví je závažným zločinem
hrubě zasahujícim do základních lidských práv. Lisabonskou smlouvou se posílila činnost
Evropské unie v různých trestněprávních oblastech včetně boje proti obchodování s lidmi.
Evropský parlament zde jako spoluzákonodárce zastává důležitou úlohu. Praxe však
ukazuje, že současný právní rámec není dostatečně účinný a v zájmu ochrany lidských
práv je nutné udělat ještě víc. Je nutné přijmout preventivní opatření zaměřená na samotné
obchodování s lidmi. Největší pozornost je nutné věnovat zejména dětem a ženám jakožto
nejohroženějším skupinám. Musíme udělat vše pro to, abychom přispěli k důstojnějším
životním podmínkám potenciálních obětí tohoto zločinu, občanů žijících často na okraji
společnosti.

Antonyia Parvanova,    jménem skupiny ALDE. – Paní předsedající, bez ohledu na rostoucí
úsilí v boji proti obchodování s lidmi tento složitý problém i nadále vzkvétá a expanduje
za hranice Evropy. To je důvod pro zintenzivnění kroků a pro odpovídající opatření na
ochranu jednotlivců před praxí obchodování prováděnou za různým účelem, pro stíhání
pachatelů a poskytování účinné pomoci obětem na úrovni EU.

Současný právní rámec bude účinně řešit složité nadnárodní problémy a bude při řešení
tohoto vážného porušování lidských práv a zvláštní formy násilí na ženách koordinovat
společné úsilí, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Tímto právním nástrojem
se společně zavazujeme, že zajistíme, aby byla právům žen v Evropě přikládána vysoká
důležitost, a to s ohledem na skutečnost, že tento širší jev má nepopiratelně nepoměrný
dopad na ženy a dívky.

Ráda bych zdůraznila jiné důležité téma a navrhuji, aby bylo do tohoto právního předpisu
zahrnuto. Souvisí se socioekonomickými aspekty tohoto problému rozšířeného
v evropských zemích nebo regionech, v nichž jsou sociální a ekonomické nerovnosti tou
nejdůležitější příčinou obchodování s lidmi. Díky našemu společnému úsilí jsme dosáhli
pozitivního výsledku v ustanovení týkajícím se praktik, jako jsou například nelegální
adopce.

Závěrem bych velmi zdůraznila, že primární odpovědnost za boj proti obchodování s lidmi
leží na členských státech. Ty by měly přijmout konkrétní opatření, aby obchodování s lidmi
předcházely a potlačovaly ho a aby chránily lidská práva lidí, se kterými je obchodováno,
a měly by hrát větší úlohu při řešení tohoto závažného problému.

Judith Sargentini,    jménem skupiny Verts/ALE. – (NL) Paní předsedající, dovolte mi, abych
zahájila poděkováním paní Hedhové a paní Bauerové za jejich tvrdou práci v roli
spoluzpravodajek.

Směrnice se týká trestního stíhání, prevence a ochrany v oblasti obchodování s lidmi.
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance by bývala ráda viděla poněkud důkladnější
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práci, zejména co se týče ochrany obětí obchodování s lidmi. Odkazuji zde zejména na
právo pobytu v zemi poté, co bylo s obětí obchodováno a co byla případně zachráněna.
Jak zajistíme, aby oběť opravdu mohla začít nový život?

Směrnice tuto otázku dostatečně neupravuje. Hovoříme zde prakticky pouze o formě
časově omezeného povolení k pobytu, po jehož vypršení nevíte, zda budete nebo nebudete
posláni zpět na místo, kde jste se stali předmětem obchodování. Upínáme proto naše
naděje k tomu, že bude směrnice přepracována, a budeme tedy schopni věci nějak vyřešit.
Doufáme, že nám to umožní začít poskytovat obětem skutečnou pomoc.

Jinou záležitostí, která v této sněmovně vede k bouřlivé diskusi, je otázka týkající se toho,
zda ti, kteří využívají služeb obchodovaných jednotlivců mají, nebo nemají být potrestáni.
Většina ze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance je i nadále toho názoru, že trestání
takových lidí jen slouží k uvržení obchodovaných jednotlivců do ještě většího utrpení,
protože jejich činnost se tak stává již naprosto nelegální.

Těší mě také, že v této směrnici si členské státy z tohoto důvodu ponechají svobodu volby,
ale ráda bych se zeptala kteréhokoliv členského státu, jenž tyto věci řeší, na následující: jak
bychom tedy měli posílit postavení oběti?

Andrea Češková,    za skupinu ECR (CS) . – Zlepšení právní úpravy týkající se boje proti
obchodování s lidmi považuji vedle evropského ochranného příkazu za nesmírně důležité,
protože to znamená další krok k ochraně především žen a dětí před násilím. Velká část
textu je věnována ochraně dětských obětí a pomoci těmto obětem, které jsou nejzranitelnější
částí populace. Jsem ráda, že došlo ke kompromisu s Radou a tento text je dostatečně
důrazný a přitom umožňuje zachovat klíčová ustanovení trestního práva hmotného.
Domnívám se, že např. právní úprava kriminalizace klientů užívajících služeb
obchodovaných osob na evropské úrovni by byla velmi problematická. Chci tedy poděkovat
za tuto směrnici, která si zaslouží plnou podporu

Cornelia Ernst,    jménem skupinyGUE/NGL. – (DE) Paní předsedající, především bych ráda
poděkovala oběma spoluzpravodajkám. Odvedly obrovský kus práce a výsledkem je
dosažení jednoznačného pokroku. Dalo by se říci, že návrh směrnice je nesmírně důležitý
pro stovky tisíc obětí obchodování s lidmi a měl by skoncovat s jejich protiprávním
statusem. Jde tak daleko, že říká, že by svou roli měla hrát nejen ochrana, ale i prevence a
především odškodnění.

Ve vztahu k obchodování s lidmi má široké uplatnění. Jsme přesvědčeni, že je to tak správné,
ačkoliv samozřejmě máme problém s otázkou žebrání – což otevřeně přiznávám – a
v mnoha ohledech i s nelegální migrací.

Je v pořádku, že jsou v celé směrnici odkazy na aspekt pohlaví – což je pro mě nejdůležitější
– a blaho dětí je bráno v potaz v případě nezletilých bez doprovodu. Z německého pohledu
bych pak ráda řekla, že v tomto případě máme hodně co napravovat a těší mě, že toto
hledisko týkající se dětí hraje v návrhu směrnice velmi důležitou úlohu.

Dalším bodem hodným uznání je skutečnost, že když řešíme tento problém, musíme
počítat s těhotnými ženami a lidmi, kteří trpí nemocí nebo postižením. Preventivní opatření,
jako je školení státních úředníků a zavedení koordinátorů v členských zemích, představují
velké kroky správným směrem. Pokud toto dnes odhlasujeme, můžeme si pogratulovat.

Doufám, že toto téma bude v členských státech bráno vážněji, protože stejně musí nyní
předkládat zprávy. To k tomu možná také přispěje.
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Mara Bizzotto,    jménem skupiny EFD. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, podle
odhadů z mezinárodních organizací a policejních jednotek je nyní obchodování s lidmi
druhým největším zdrojem příjmů pro organizovaný zločin na světě hned po obchodu s
drogami. Má se za to, že oběťmi obchodování s orgány, prostituce a nucených prací je
zhruba 30 milionů lidí.

Znamená to, že boj proti tomuto obrovskému trestnému činu je především bojem za
bezpečnost našich občanů proti nezákonnému přistěhovalectví a proti zločinu, jenž vede
zase jen ke zločinu. Když je Evropa konfrontována s problémem takovýchto rozměrů,
musí správně přijmout drastická opatření proti těm, kdo různým způsobem lidské bytosti
vykořisťují.

Boj proti tomuto jevu vyžaduje spolupráci mezi členskými státy a mezi policejními
jednotkami, ale také především jistotu trestu pro osoby obchodující s lidmi. Musíme mít
také na paměti, že je mnoho lidí vykořisťováno proto, že nemají ve své zemi původu slušné
životní podmínky: žijí v chudobě a v zoufalství a jsou ochotni udělat cokoliv – dokonce
opustit svou zemi za příslib lepšího života, který ale bohužel nikdy nenaleznou.

Vedle prevence zločinu a ochrany obětí obchodování s lidmi musí Evropa vynaložit větší
a uváženější úsilí, aby zajistila, že tito lidé budou moci nalézt přijatelné životní podmínky
ve své vlastní zemi. Základní zásadou evropského politického postupu musí být „pomoci
jim v jejich vlastních domovech“, aby naše úsilí bylo zaměřeno nejen na potlačení, ale také
na prevenci.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Paní předsedající, obchodování s lidmi je, celkem
správně, pejorativní termín, protože popisuje nechutnou praxi. S lidskými bytostmi,
většinou ženami, se zachází, jako kdyby byly zboží, nebo dokonce dobytek, který je
transportován, využíván a často i zneužíván.

Termín je ale používán příliš úzce. Jen málo legální ekonomické migrace je skutečně
dobrovolné. Většina lidí, další věci zůstávají stejné, by upřednostňovalo zůstat u svého
vlastního národa ve své zemi. Migrují za účelem ekonomického obohacení nebo proto,
že ekonomické síly odstranily jejich prostředky obživy.

Migrace je vedlejším produktem globálního kapitalismu, který lidi nevidí jako lidské bytosti,
ale jako faktory výroby, které jsou nahraditelné. Ekonomická migrace je stejně tak formou
obchodování s lidmi jako nezákonná migrace organizovaná zločineckými sítěmi. Osobami
obchodujícími s lidmi jsou vlády, které celkem vědomě dávají volnost údajně slepým
ekonomickým sílám ve službách globálního kapitalismu. Ekonomiky by měly existovat,
aby sloužily lidem. Lidé zde nejsou proto, aby sloužily ekonomickým silám.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Paní předsedající, komisařko, dámy a pánové, genderový
rozměr tohoto návrhu směrnice umožňuje, aby nástroj ochraňoval ty nejzranitelnější lidi.
Skutečnost, že je mnoho odkazů na obchodování s lidmi v Lisabonské smlouvě, potvrzuje
naléhavost a vážnost problému. Ustanovení čl. 5 odst. 3 Listiny základních práv Evropské
unie tuto praktiku zakazují a uznávají ji jako formu otroctví a nucené práce.

Zpravodajky rozšířily rozsah ochrany se zvláštním zřetelem k dětem a ženám a
k zranitelným situacím, které usnadňují provozování této formy otroctví. Zpráva také
správně poznamenává, že za obchodováním s lidmi se také skrývají ilegální formy adopce
a nucené sňatky.
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Musím zdůraznit obtíže, které mají členské státy na hranicích EU s bojem s nelegálním
přistěhovalectvím. Především Itálie, má vlastní země, musí denně řešit případy obchodování,
jež zaplavuje našesilnice a náš prostor. Musíme komunikovat, a zvýšit tak informovanost,
aby se zapojila občanská společnost. Zpráva v podobě, v jaké byla předložena, poskytuje
důkladnou ochranu obětí s cílem tento jev vyhladit. Ráda bych proto vyjádřila svou podporu
tomuto návrhu v jeho současné podobě a také pogratulovala oběma spoluzpravodajkám.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, jako stínová zpravodajka
bych ráda poděkovala zpravodajkám a řekla, že tuto směrnici považuji za výjimečně
důležitou, protože je to poprvé, kdy Evropská unie přijala právně závazný postup v boji
proti obchodování s lidmi.

Padesát let po úmluvě OSN v naší civilizované Evropě stále existují statisíce lidí – hlavně
žen a dětí – které jsou zredukovány na otroky. Poprvé je EU vybavená jediným nástrojem
pro boj proti obchodování s lidskými bytostmi, ať již se s nimi obchoduje za účelem
sexuálního nebo pracovního vykořisťování, včetně nuceného žebrání.

Naše skupina měla tři priority: postihovat osoby, které s lidmi obchodují, jednotnými,
přísnějšími sankcemi, včetně konfiskace zisků a jejich využití na podporu obětí
obchodování; zajistit obětem vysokou úroveň ochrany a jejich opětovné začlenění do
společnosti, včetně bezplatného právního zastupování a imunity před stíháním za zločiny
spáchané v souvislosti s tím, že s obětí bylo obchodováno; a podpořit důležitou úlohu
nevládních organizací, jak světských tak náboženských, které pomáhají obětem.

Doufám ale, že bude revidována směrnice z roku 2004 o povolení k pobytu pro oběti.
Také bych podtrhla, že v návrhu umožňujeme ochranu dětí prostřednictvím posílených
opatření a podporuji výzvu komisařky Malmströmové, aby byla přijata další opatření proti
sexuální turistice a dětské pornografii.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Paní předsedající, paní komisařko, jako stínová zpravodajka
skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu bych také ráda vyjádřila své díky oběma
zpravodajkám. Děkuji vám za spolupráci. Myslím si, že jsme dnes společně dali dohromady
dobrý dokument. Můžeme dnes přijmout rozhodnutí o něčem, co skutečně může skoncovat
s obchodováním s lidmi. Výzvou ale bude přimět členské státy, aby tuto směrnici uvedly
do praxe. Je důležité, aby donucovací orgány, jako jsou policie a soudy, byly informované
o tom, jak tento zločin rozpoznat a trestat. Je to životně důležité a je také velmi důležité
zvýšit informovanost veřejnosti – jak již zmínila paní Materová – aby si lidé byli vědomi
skutečnosti, že se obchodování s lidmi v EU děje. Neděje se to jen někde jinde; teoreticky
by se to také mohlo dít přímo před mými dveřmi.

Dalším důležitým bodem, s nímž jsme zejména jako liberálové z Německa měli problém
– i když to nyní bylo kladně vyřešeno posílením členských států – je trestní stíhání lidí,
kteří využili tohoto druhu služby, protože pokud někdo podléhá stíhání, může odmítnout
u následného soudního řízení výpověď. Pokud někdo využije práva odmítnout svědectví
– například muž, jenž byl s prostitutkou, která byla ohrožena obchodování s lidmi – ztratí
se informace, která by mohla být dále použita ke konečnému rozkrytí této sítě osob
obchodujících s lidmi. Je proto dobré, že tato záležitost spadá pod členské státy, a velmi
ráda bych vám poděkovala za spolupráci.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Paní předsedající, základy mnohého ze současného vývoje
byly položeny před staletími. Mám teď na mysli průmyslovou revoluci, příchod zastupitelské
demokracie a zrušení otroctví.
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Současný boj proti obchodování s lidmi je pokračováním úsilí, které kdysi započal William
Wilberforce. Žel obchodování s lidmi je jedním z nejhorších skrytých problémů v Evropské
unii. Podkopává základní práva našich lidí a základy naší demokracie. Z tohoto důvodu
plně podporuji tuto zprávu.

Jak tomu ale rozumím, navržená trestní sazba pro recidivisty zůstane naneštěstí nízká.
Stávající návrh nevyžaduje, aby osobám, které obchodují s lidmi a byly již několikrát
trestány, byl udělen obzvláště těžký trest. To se mi zdá být nešťastné. Jsem zastáncem
přístupu, že osoba, která obchoduje s lidmi a byla již podruhé nebo potřetí uvězněna, musí
povinně dostat doživotní trest.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, je důležité, aby se každý k boji
proti obchodování s lidmi připojil za účelem jeho vymýcení. Ví se, že tento druh moderního
otroctví je výnosný pro zločinecké organizace, které ho provozují mnoha způsoby, od
sexuálního vykořisťování a nucené práce až po nelegální obchod s lidskými orgány nebo
práce v domácnosti a další druhy nelegální práce.

S těmito praktikami – které se zejména týkají žen a stále více také dětí – je proto nutné
účinně bojovat stíháním pachatelů těchto zločinů a poskytováním pomoci obětem, aby
ze své závislosti na zločineckých organizacích unikly. Proto je také důležité bojovat
s příčinami této situace vytvořením podmínek pro pozvednutí lidí z chudoby, podporou
politik na spravedlivé rozdělení bohatství, zajištěním přístupu k základním veřejným
službám a podporou tvorby pracovních míst s právy a úrovní platů, která umožňuje slušný
život. To je také cestou kupředu, kterou je nutné zde v Evropské unii podporovat.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Paní předsedající, paní komisařko, bylo dokázáno, že
nejúčinnějším způsobem boje proti obchodování s lidmi je dát příklad a udělit přísné tresty
osobám, které s lidmi obchodují. Vzhledem k tomu, že zde v Parlamentu máme sklony
udávat cíle jako „20%“ nebo „30%“, velmi doporučuji, abychom navrhli standardní evropský
právní předpis, který stanoví jako minimální výši trestu odnětí svobody pro osoby, které
obchodují s lidmi, 10–15 let, která nemůže být snížena nebo nahrazena pokutou. Uvidíte,
jak toto bude účinné. Standardní právní předpisy EU a minimální trest odnětí svobody
v rozmezí 10–15 let. Myslím si, že to bude nejúčinnější opatření, které jsme kdy přijali.
Nemůžeme zde přijímat opatření proti změně klimatu nebo znečištění prostředí, aniž
bychom nestanovili kvantifikovatelné cíle pro boj s touto trestnou činností.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, především
musím pogratulovat paní Bauerové a paní Hedhové k vynikající práci, kterou na této zprávě
odvedly. Obchodování s lidmi je ostudou naší společnosti a vyžaduje od všech tvrdou,
koordinovanou reakci.

S organizovaným zločinem, jenž je v pozadí sexuálního vykořisťování, nucené práce,
obchodu s odebíráním lidských orgánů a ostatních nečestných praktik, je nutno bojovat
účinně, ale primárně je mu nutné předcházet. V sázce je obrana lidských práv a ochrana
nejzranitelnějších jednotlivců, zejména žen a dětí. Zkušenost ukázala, že platný právní
rámec není dostatečně účinný a že se Evropská unie musí více snažit.

Důležitá je užší přeshraniční spolupráce, včetně účinného sdílení informací a osvědčených
postupů. Tento návrh správně zdůrazňuje přístup, jenž je zaměřen na oběti. Politiky v této
oblasti by měly pokrývat aspekty, které mají vztah k sociálním věcem a sociálnímu
začleňování, jako je opětovné začlenění obětí do společnosti.
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Claude Moraes (S&D).   – Paní předsedající, pro Parlament se nejedná o běžný den. Měli
bychom být hrdí na dnešní historický krok týkající se obchodování s lidmi a samozřejmě
i evropského ochranného příkazu. Poprvé byly trestní právo a všechny nástroje, které
máme po Lisabonu k dispozici, zapojeny do jednání o jednom z nejsložitějších a
nejstrašnějších problémů, jimž musíme společně čelit.

Ve skupině S&D jsme hrdí na práci paní Anny Hedhové a její spoluzpravodajky, paní
Bauerové, a jsme hrdí na všechna ta „poprvé“ v této zprávě. Poprvé bude EU v závazném
legislativním aktu definovat vysokou úroveň trestů za obchodování s lidmi. Poprvé zde
existují výrazné záruky ochrany obětí, zvláštní pozornost zaměřená na dětské oběti,
nestíhání obětí, které poruší zákon z důvodu jejich zotročení, a uznání úlohy a pomoci
nevládních organizací v tomto procesu.

A nakonec, složitost této záležitosti ve vztahu k dětem a ženám – protože jsme se posunuli
do trestního práva – by nemělo být důvodem zablokovat velmi dobrou zprávu. V naší
skupině jsme velmi hrdí na to, že k tomuto došlo napříč sněmovnou. Jedná se o den plný
hrdosti pro celý Parlament.

Axel Voss (PPE).   – (DE) Paní předsedající, paní komisařko, touto směrnicí děláme velký,
účinný krok v boji proti obchodování s lidmi. Zpravodajky dosáhly dobrého výsledku ve
smyslu minimálních hranic trestů, soudní příslušnosti, nestíhání a promlčení – patrně to
není všechno z toho, co bychom ve zprávě rádi viděli, ale jedná se nicméně o velmi schůdné
řešení. Všechno ostatní by také do určité míry narušilo vnitrostátní trestní právo v právních
systémech členských států. V tomto ohledu musíme být zdrženlivější. Jsem také přesvědčen,
že bychom si bývali udělali špatnou službu, kdyby zákazníci prostitutek měli být trestně
stíháni, protože v jiném případě by tomu tak nebylo.

Rád bych se ale vrátil k obecné otázce trestního práva a trestního řízení v členských státech.
Jedná se o velmi citlivou oblast vnitrostátních právních předpisů, která se vyvíjela staletí.
Měli bychom proto na tuto půdu vstupovat opatrně. Zmiňuji to i s ohledem na
bezprostředně hrozící evropský vyšetřovací příkaz.

Nicméně jsme dnes položili dobrý základ přeshraniční spolupráce v trestních záležitostech.
Těší mě, že jsme tento krok učinili.

Britta Thomsen (S&D).   – (DA) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, pokud
víme, že několik stovek tisíc lidí je každým rokem prodáváno jako otroci do západní
Evropy, je naší povinností jednat. Těší mě proto, že se Radou a Parlament úspěšně dosáhly
dohody o této nové směrnici o prevenci obchodování s lidmi a boji proti němu. Nový
právní předpis je významně silnější než stávající legislativa a jedná se o velké vítězství v boji
za zajištění lepší pomoci obětem a jejich ochrany. Zároveň se hon na bezohledné lidi, jenž
je v pozadí, stane ještě více cíleným a účinným.

Těší mě, že směrnice zdůrazňuje skutečnost, že oběti musí být chráněny před jakoukoliv
formou stíhání nebo trestu. Pokud byl někdo donucen vykonávat trestnou činnost, musí
být potrestáni lidé v pozadí, nikoliv oběti. Evropský parlament je také přesvědčen, že je
důležité, aby pomoc, která je obětem nabízena, byla vždy poskytována v jazyce a v podobě,
které mohou rozumět. Nesmíme dále zapomínat, že dobrovolnické a neziskové organizace
hrají důležitou úlohu v prevenci i v boji proti obchodování s lidmi. Dnešek by mohl být
důležitým dnem pro slušnost, protože Evropský parlament bude doufejme hlasovat pro
tento nový právní předpis, který podá tolik potřebnou pomocnou ruku obětem a bude
mít za následek intenzivní hon na lidi v pozadí těchto zločinů.
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Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Postihování právnických osob za trestné činy související
s obchodováním s lidmi přispěje k zintenzivnění boje proti této novodobé formě otroctví.

Samozřejmě ale postih právnických osob nesmí vyloučit postih konkrétních fyzických
osob, které se na tomto činu jakýmkoliv způsobem podílely. Za účinné opatření vůči
právnickým osobám považuji, vedle uložení peněžitých trestů, i vyjmutí z nároku na
veřejné dávky nebo pomoc, pozastavení výkonu obchodní činnosti a především soudní
rozhodnutí o zrušení právnické osoby. Členské státy musí přijetím právních předpisů
zajistit, aby vnitrostátní orgány mohly rozhodnout o nestíhání nebo o neuložení trestu
obětem obchodování s lidmi, aby mohly pokračovat ve vyšetřování i v případě, kdy oběť
svou výpověď stáhla. V neposlední řadě připomínám, že oběti těchto ohavných činů jsou
často i nadále viktimizované a ocitají se ve velmi prekérních situacích, což je důvodem pro
zvláštní ochranu a podporu. Zvláštní pozornost musí také být věnovaná obětem v dětském
věku, pro něž je zapotřebí hledat komplexnější a trvalá řešení.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Všechny zprávy projednávané dnes dopoledne mají jedno
společné – ochranu základních lidských práv v Evropské unii a společný evropský postup
v této oblasti. Je téměř neuvěřitelné, že v Evropské unii 21. století je oběťmi obchodování
s lidmi několik stovek tisíc osob ročně, a to převážně žen a dětí. Je smutným faktem, že i
v dnešní době je tento problém vysoce aktuální, a statistiky bohužel nenaznačují, že by
byl na ústupu. Naopak. Pachatelům této závažné kriminality přináší obchod s lidmi
astronomické zisky, odhady hovoří až o 32 miliardách dolarů ročně. Ochrana lidských
práv a lidské důstojnosti musí být v naší práci nezpochybnitelnou prioritou a společný
postup členských států nezbytností. Proto návrh směrnice, který zavádí oproti stávajícím
právním úpravám další nástroje na potírání této formy kriminality, účinnější ochranu obětí
a který se snaží o koordinovanější přístup na úrovni EU, plně podporuji.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, těší mě, že v konečné
verzi zprávy je zapojení do zločineckých organizací, které páchají zločiny mající vztah
k obchodování s lidmi, přitěžujícím faktorem, jenž zdvojnásobuje minimální tresty z pěti
na deset let vězení. Navíc článek 6a výslovně odkazuje na zajištění a konfiskaci prostředků
a výnosů z tohoto druhu trestné činnosti.

Tento přístup – o němž jsem přesvědčena, že je naprosto v pořádku, a doufám, že přejde
i do jiných právních předpisů – se dívá skutečnosti do tváře a uznává, že obchodování
s lidmi za účelem různého druhu vykořisťování, jako je například prostituce, trestná činnost
a obchodování s orgány, je vykonáváno mezinárodními zločineckými organizacemi.

Těší mě také ustanovení článku 7, jenž členským státům nařizuje nestíhat lidi za jejich
zapojení do trestné činnosti, kterou byli donuceni páchat jako oběti obchodování. Často
ti, kdo trpí násilím obchodování, jsou nejen zranění, ale také trpí zkompromitováním za
to, co byli donuceni dělat: typickým příkladem je prostituce. Proto zprávu podporuji a
ráda bych oběma zpravodajkám poděkovala.

Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Paní předsedající, nelze než podpořit návrh směrnice,
který předložily obě zpravodajky a jenž by měl být rozšířen do všech členských států za
účelem silnější a pevnější jurisdikce, aby bylo možné stíhat a těžce trestat pachatele zločinu,
jímž je obchodování s lidmi, a také chránit, pomáhat a rehabilitovat oběti, kterými jsou
převážně ženy a děti.
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Aby ale Evropa, jakožto dědička dějin evropských států,byla v tomto boji efektivnější a
věrohodnější, měla by uznat obchod s otroky a otrokářství za zločiny proti lidskosti, jak
to již některé členské státy učinily, a zde chci zejména jmenovat Francii.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Paní předsedající, pohroma obchodování s lidmi je jevem,
jenž nabral obzvláště hrozivých rozměrů. Zatímco původně zahrnoval převážně ženy a
děti, které byly získávány pro prostituci, nyní jsou oběťmi lidé každého věku a obou pohlaví
a jsou vrženi do cyklu vykořisťování, jež nemusí být nutně sexuální, ale může být také
ekonomické. Sítě organizovaného zločinu využívají sociální zranitelnosti, rodinných
problémů, domácího násilí a postižení, aby podporovaly přistěhovalectví a vykořisťovaly
zapojené lidi prostřednictvím násilí, týrání a výhrůžek.

Jsme pro navrhovanou směrnici. Musíme zvýšit tresty pro osoby, které obchodují s lidmi,
a konfiskovat jejich výnosy. Dále by mělo dojít ke koordinovanému úsilí všech členských
států a k posílení politik prevence obchodování s lidmi a školení lidí k tomu, aby dokázaly
identifikovat oběti nebo potenciální oběti.

Krisztina Morvai (NI).   – Paní předsedající, tato zpráva byla zajisté velkým krokem na
cestě v boji proti obchodování s lidmi obecně a proti obchodování se ženami obzvláště.
Dalším velkým krokem bude prozkoumat očividný vztah mezi obchodováním se ženami
a prostitucí.

Na jedné straně správně hovoříme o obchodování se ženami jako o brutálním, hrozném
zločinu, s nímž bychom měli bojovat. Na druhé straně hovoříme o prostituci jako o
„sexuální práci“, jako o službě. Mluvíme o pasácích a majitelích nevěstinců jako
o podnikatelích a z prostituce děláme normální činnost.

Chci říci, že klient, který jde do nevěstince nebo požádá o službu prostitutky, prakticky
nemůže vědět, zda se jedná o „normální“ prostitutku – pokud něco takového existuje,
protože je otázkou, zda je prostituce kdy vykonávána dobrovolně – nebo ženu, která je
obětí obchodování.

Nelze tedy zaútočit na obchodování s lidmi, aniž bychom nezaútočili na sexuální průmysl.

Cecilia Malmström,    členka Komise. – Paní předsedající, děkuji vám za tuto důležitou
rozpravu. Ráda bych vás informovala, že dnes Komise jmenuje koordinátora pro boj proti
obchodování s lidmi, jenž se ujme funkce příští měsíc. Tato osoba zlepší koordinaci a
soudržnost mezi orgány EU a agenturami a členskými státy, pomůže zajistit, aby byly
osvědčené postupy sdíleny v různých členských státech, bude rozvíjet existující a
připravované politiky a bude kontaktní osobou pro třetí země. To je velmi důležité. Tím,
že svede dohromady prevenci, vynucování zákonů a prevenci obětí, tato osoba zajistí, aby
byly použity odpovídající metody boje proti obchodování s lidmi a aby byly odpovídajícím
způsobem mobilizovány. Požádám koordinátora pro boj proti obchodování s lidmi, aby
se s Evropským parlamentem spojil a aby vás o vývoji informoval.

Otázka trestního stíhání by si zasluhovala samostatnou rozpravu, ale v článku 19 směrnice
je uvedeno, že Komise za několik let předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě „ve
které posoudí účinky stávajících vnitrostátních právních předpisů, které stanoví povinnost
trestně stíhat osoby využívající služby, jež jsou předmětem vykořisťování v rámci
obchodování s lidmi, na prevenci obchodování s lidmi, a v případě potřeby připojí vhodné
návrhy“. Určitě se k tomuto tématu vrátíme a nevylučuji, že budeme mít k tomuto tématu
další návrhy.
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Myslím, že můžeme být dnes na tuto směrnici hrdí. Je důležitým nástrojem pro boj proti
obchodování s lidmi a na ochranu obětí. Poskytla nám důležitý nástroj, ukázala světu naše
odhodlání bojovat s moderním otroctvím a posílí naše úsilí.

Chtěla bych upřímně poděkovat oběma spoluzpravodajkám, paní Bauerové a paní Hedhové.
Dnešní rozprava ukázala, jak byla vaše práce důležitá, protože máte podporu všech skupin.
Chtěla bych vám k tomu pogratulovat.

Edit Bauer,    zpravodajka. – (HU) Paní předsedající, zejména bych chtěla poděkovat paní
Malmströmové za to, že nazvala zprávu historickým textem. Toto prohlášení je patrně
přesné, protože je to poprvé, co přijímáme trestněprávní předpis na základě Lisabonské
smlouvy, ale také doufám, že se jedná o velký krok vpřed při zajišťování toho, aby žádný
pachatel, žádný pachatel obchodování s lidmi, nemohl zůstat nepotrestán. Na této rozpravě
byla obzvláště uklidňující přítomnost politické vůle. Sama jsem nesmírně často viděla, a
sama někdy i ten názor sdílela, že zde panuje nedostatečná politická vůle na to, aby mohlo
dojít v této oblasti ke skutečnému pokroku. To, co jsem dnes slyšela, bylo pravým opakem
a ráda bych poděkovala kolegům poslancům za to, že tuto politickou vůli ukázali, abychom
mohli ve vztahu k obchodování s lidmi obrovsky pokročit.

Obdrželi jsme dva pozměňovací návrhy ze skupiny EFD a chtěla bych kolegy poslance
požádat, aby je nepodpořili, protože mají v úmyslu snížit tresty na minimum. Ráda bych
také poděkovala paní Tzavelové za to, že požadovala pravý opak, že tresty ještě zpřísníme.
Jsem přesvědčena o tom, že se jedná o důležitý krok, ale dnešní krok musí být následován
celou řadou dalších kroků. Máme před sebou hodně práce co do boje s poptávkou. Jistě
nemůžeme vyřešit všechny problémy týkající se dodávky, ale mohli bychom udělat mnohé
s poptávkou a mám pocit, že v této oblasti ještě čas nedozrál, že v této oblasti je politická
vůle patrně nedostatečná k tomu, abychom učinili krok vpřed. Jsem přesvědčená o tom,
že oblast působnosti právního předpisu bude dříve či později třeba rozšířit o pachatele z
třetích zemí, kteří žijí na území EU a mají povolení k pobytu, a jsem také přesvědčena, že
budeme muset revidovat směrnici o časově omezených povoleních k pobytu, abychom
v této oblasti zajistili legislativní soudržnost. Děkuji vám za podporu.

Anna Hedh,    zpravodajka. – (SV) Paní předsedající, ráda bych poděkovala za všechny
vynikající příspěvky a za podporu, které se ve sněmovně dostalo tomuto právnímu předpisu
zaměřenému na prevenci obchodování s lidmi. Nyní doufám, že jej v budoucnu vylepšíme
a upevníme naše společné předpisy EU proti obchodování s lidmi.

Nesmíme ale zapomenout průběžně pokračovat v práci na tom, co jsou skutečné důvody
a kořeny veškerého obchodování s lidmi, tedy zejména chudoba, sociální vyloučení a
poptávka. Musíme na tyto problémy především zaměřit svou energii, abychom bylo schopni
řešit problém obchodování s lidmi.

Jak jsem řekla dříve, nesmíme se vzdát. Právo lidí rozhodnout o svém vlastním životě a
vlastním těle je lidským právem, které nelze za peníze koupit ani prodat jako staré zboží.
Boj proti obchodování s lidmi v Evropě a ve zbytku světa bude pokračovat. Děkuji vám za
veškerou podporu.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování proběhne dnes během několika minut.

Písemná prohlášení (článek 149)
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Sergio Berlato (PPE),    písemně. – (IT) Obchodování s lidskými bytostmi – v různých
formách, které může mít, včetně sexuálního vykořisťování, nezákonného obchodu
s lidskými orgány, nucené práce nebo nelegálních adopcí – představuje vážné porušení
lidských práv stanovených v Listině základních práv Evropské unie.

Rozsah tohoto problému je zarážející a zkušenosti ukázaly, že stávají příslušný právní
rámec Evropské unie není dostatečně účinný. Spolupráce mezi Parlamentem, Komisí a
Radou proto hraje strategickou úlohu v rozvoji evropské politiky, aby bylo možné se
problémem zabývat účinně.

Lisabonská smlouva posílila pravomoci Evropské unie týkající se justiční a policejní
spolupráce mezi členskými státy v trestních záležitostech. Věřím ale, že tresty pro osoby
obchodující s lidmi musejí být zvýšeny a že pomoc poskytovaná obětem násilí musí být
ještě dále rozvinuta.

Souhlasím, že abychom odradili poptávku, bylo by dobré, aby se Evropská unie a členské
státy zavázaly k rozsáhlejším informačním kampaním v zemích původu, transitních
a cílových zemích obchodování s lidmi. A nakonec podporuji jmenování koordinátora
pro boje proti obchodování s lidmi, který bude řídit práci a politiku Evropské unie v tomto
specifickém odvětví.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Ráda bych pogratulovala oběma
zpravodajkám za práci, kterou vykonaly, protože tato historická směrnice je velmi
důležitým krokem v boji proti míře obchodování s lidskými bytostmi, protože stanoví
jasné hranice trestů a sankcí. Ačkoliv již bylo přijato mnoho evropských i vnitrostátních
právních předpisů a byly v této oblasti učiněny i víceleté politické závazky, počítá se, že je
ročně v EU a za jejími hranicemi obchodováno s několika stovkami tisíců lidí. To ukazuje,
že boj proti obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi, zůstává obrovským problémem
a jedním z nejhorších případů porušování lidských práv. Ráda bych zdůraznila, že vzhledem
k tomu, že děti jsou zranitelnější a jsou více ohroženy tím, že se stanou oběťmi obchodování
s lidmi by měla být této skupině obětí věnována zvláštní pozornost. S ohledem na to, že
je obchodování s lidmi moderní formou otroctví a extrémně výdělečným byznysem pro
organizovaný zločin, musí být více pozornosti věnováno preventivnímu úsilí, ochraně
obětí a sociálním věcem. Dále musí být vytvořeno nepřátelské prostředí pro osoby, které
s lidmi obchodují. Úroveň trestů a sankcí pro lidi, kteří profitují z obchodu s lidskými
bytostmi, by měla odrážet závažnost spáchaného zločinu a sloužit jako účinný zastrašující
prostředek pro takové aktivity. K trestům by členské státy měly přidat takové sankce, jako
je zabavení majetku a přijmout nezbytná opatření na zajištění a konfiskaci prostředků
a výnosů z trestné činnosti, protože pak by tyto zločiny nebyly ekonomicky výhodné.

Nessa Childers (S&D),    písemně. – Dnešní hlasování o obchodování s lidmi přichází
v důležitém bodě pokračujícího boje proti této formě moderního otroctví. Jak irský režisér
Ciarán O’Connor naznačil loni ve svém filmu „Trafficked“, který dokumentoval pokračující
dopady obchodování s lidmi v Irsku, jedná se o zločin, který je stále rozvinutější a
bezohlednější, čím víc se úřady snaží jej potlačit. Opatření, jako jsou tato, jsou důležitá
k tomu, aby úřadům poskytla nástroje a společný cíl, který potřebují pro řešení tohoto
celoevropského problému. Na vnitrostátní úrovni musí právní předpisy tvrdě potrestat
ty, kdo jsou usvědčeni, a musí být poskytnuty zdroje policejním sborům, aby se nestalo,
že obchodování s lidmi může pokračovat z důvodu nedostatku finančních nebo lidských
zdrojů. Jedná se ale o zločin, který nezná hranic, a tak s tímto otroctvím v Evropě skutečně
skoncují evropské právní předpisy stejně jako ty vnitrostátní.
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Giovanni Collino (PPE),    písemně. – (IT) Boj Evropské unie proti obchodování s lidmi se
nemůže omezovat na jeho odsuzování, ale musí uznat, že jsou potřeba přesné, dodatečné
kroky na zajištění toho, aby osoby zodpovědné za takovouto barbarskou praxi nevyvázly
bez trestu.

Tyto kroky zahrnují harmonizaci trestů stejně jako koordinaci intervencí umožněných
EU spolu s těmi, jež jsou již uplatňovány jinými mezinárodními organizacemi, jako je
Organizace spojených národů. Následné kroky musí být kombinované s preventivními
kroky, které jsou stejně důležité. Především zde musí být úzká spolupráce mezi justicí
a orgány finanční policie, aby bylo zajištěno, že ekonomické systémy kolem těchto
kriminálních aktivit budou zablokovány u zdroje a veškeré jejich odnože budou odříznuty.

Dále je stále důležitější mít přesné a spolehlivé databáze, které budou rozlišovat mezi
různými specifiky a poskytnou startovací bod pro různé intervence, které přispějí k tomu,
aby byl v každém jednotlivém případě uvalen přísný postih. Tímto návrhem směrnice
směřuje Evropská unie k tomu, aby zaútočila na celý zásobovací řetěz nelidského obchodu,
jenž pošlapává její principy a základní hodnoty.

Ioan Enciu (S&D),    písemně. – Fenomén organizovaného zločinu je něčím, čemu se
Evropská unie musí postavit čelem. V situacích týkajících se obchodování s lidmi se musíme
situaci spíše předjímat, než abychom na ni pouz reagovali. Je důležité, abychom studovali
nové, teprve se objevující způsoby obchodování s lidmi, abychom zachycovali nově se
objevující trasy tohoto obchodu s lidmi a zabránili jim. Jako člen skupiny S&D bych rád
zdůraznil, že jedním z našich klíčových cílů je boj s přeshraničním zločinem. Proto jsem
hlasoval pro tuto legislativní iniciativu. Jako zákonodárci Evropské unie musíme zajistit
dodržování práva na lidskou důstojnost, práva na nedotknutelnost, zákazu mučení
a nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání a zákazu otroctví a nucené práce.
Nemůžeme dovolit, aby pokračovalo obchodování s dětmi a jejich následné prodávání.
Osoby obchodující s lidmi také využívají k hledání obětí internet. To je velmi alarmující
vzhledem k tomu, že mnoho dětí má k internetu přístup.

Zita Gurmai (S&D),    písemně. – Obchodování s lidmi je zločinem proti lidské důstojnosti,
jenž ničí životy mnoha dětí a žen po celém světě. Současný návrh je průlomový, protože
staví oběti na první místo a zabývá se problémem komplexně a z mezinárodního hlediska.
Tato nová opatření umožní rekognoskaci a trestní stíhání případů obchodování s lidmi
a povzbudí oběti, aby spolupracovaly s úřady. Bude to závazný právní předpis, jehož
dodržování budou státy vynucovat. Tento typ nařízení je jediný, jenž může přinést změnu
všem zranitelným lidem, kteří se mohou stát kořistí obchodníků s lidmi. Vyzývám také
členské státy, aby se řídily návrhem v tomto textu a trestaly ty, kdo vědomě přijímají služby
obětí obchodování. Boj s poptávkou je klíčovým pro boj s kořeny obchodování s lidmi.
Tato zpráva je vynikajícím návrhem, morálně i profesionálně, a váženým kolegyním, paní
Bauerové a paní Hedhové, k tomuto gratuluji. Zejména mě těší, že Rada a výbory FEMM
a LIBE dokázaly vytvořit text, jejž podporují všechny příslušné orgány EU. Doufám, že
bude brzy formálně přijat a převeden do rpávních řádů členských států. Oběti se toho
nemohou dočkat.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    písemně. – (FI) Směrnice vztahující se k obchodování
s lidmi je důležitým krokem vpřed, protože obchodování s lidmi je skutečností, dokonce
i v Evropě. Nejdůležitější je předcházet obchodování s lidmi tím, že se budeme zabývat
problémy chudoby a nerovnosti, a tím, že budeme lidi o tomto problému více informovat.
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Je životně důležité uznat existenci obchodování s lidmi a pomoci jeho obětem. Oběťmi
mohou být ženy nebo muži, děti nebo dospělí. Zaměstnanec na stavbě by mohl být obětí
obchodování s lidmi. Situace žebrajícího Roma může naplňovat kritéria obchodování
s lidmi, pokud je organizované a konané pod nátlakem.

Obchodovábí s lidmi je naneštěstí často napojeno na sexuální praktiky. Ženy a dívky skončí
jako prostitutky nebo jsou k tomu donuceny. Je důležité, aby oběti obchodování s lidmi
měly možnost dostat ochranu a právní poradenství.

Lívia Járóka (PPE),    písemně. – Důsledkem škodlivých tendencí dopadajících na romské
komunity – jako je nízká úroveň vzdělání, hluboká chudoba, marginalizace a diskriminace
– jsou romské ženy a děti obchodování s lidmi vystavené v extrémní míře. Toto moderní
otroctví je hluboce zakořeněné v chudobě a vyloučení, a proto odstranění nepřijatelných
životních podmínek, jimž mnoho Romů čelí, musí být významným strategickým cílem.
Dále EU a orgány členských států musí přijmout ráznější kroky v boji proti tomuto jevu,
zejména co se týče vymýcení tohoto organizovaného zločinu a ochrany ohrožených
skupin, především žen a nezletilých pocházejících z menšin.

Tato iniciativa si klade za cíl přijmout širší koncept toho, co má být považováno za
obchodování s lidmi, a věřím, že vykořisťování za účelem žebrání, včetně případů, kdy
jsou k žebrání využívány osoby, které jsou na obchodování závislé, bez ohledu na jejich
vztah k pachatelům, musí do tohoto rámce spadat. Tresty by měly být přísnější tam, kde
je zločin spáchán na osobách zranitelných na základě věku, pohlaví, těhotenství,
zdravotního stavu nebo postižení, a musí řádně zohlednit případy, kdy byla oběť vystavena
mučení, nucenému přijímání drog nebo léčiv, znásilnění nebo dalším závažným formám
psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.

Debora Serracchiani (S&D),    písemně. – (IT) Každým rokem jsou v Evropě statisíce lidí
prodávány, jako kdyby byly předměty, a naštěstí dnes cítíme vzrůstající potřebu chránit
oběti obchodování s lidmi před použitím falešných dokumentů, před prostitucí a před
přistěhovalectvím.

Když hovoříme o obchodování s lidmi, musíme myslet nejen na sexuální vykořisťování,
nucenou práci nebo nelegální adopce, ale také na problém obchodu s orgány, jenž se stává
čím dál tím rozšířenějším zločinem. Evropská právní struktura není dostatečně účinná
a Evropská unie a členské státy musí udělat více. Potřebujeme zavedenou strukturu pro
koordinaci mezi orgány a agenturami EU i členských států a mezinárodních partnerů.

Artur Zasada (PPE),    písemně. – (PL) V dnešní rozpravě bych se rád dotkl problému
obchodování s dětmi. Měli bychom se vynasnažit vytvořit a zlepšit právní a institucionální
systémy a systémy péče o děti ve všech členských státech. Rozsah aktivit zahrnutých pod
termínem obchodování s lidmi by měl být zrevidován a rozšířen. Tak jedině budeme
schopni předcházet takovým problémům jako: 1) komerční adopce, neboli jinými slovy
soukromé adopce, které zahrnují zřeknutí se práva na dítě před rodinnými soudy, a to
většinou za úplatu; 2) těhotné ženy odjíždějící ze země a vracející se zpět bez dítěte; 3)
zmizení dětí, jejichž rodiče zemřeli v zemích zasažených ozbrojeným konfliktem.

Vzhledem k tomu, že je dnes spousta zločinů páchána přes internet, je vhodné ustanovit
speciální mezioborové týmy specializované na boj s tímto typem kriminality. Nezabývaly
by se jen sledováním kriminálního prostředí, ale také sběrem důkazů prostřednictvím
monitorování finanční situace jednotlivců zapojených do obchodování s dětmi. Měli
bychom školit státní úředníky a lépe je informovat o situaci dětí v rodinách, v nichž se děti
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mohou stát obětí obchodování. To se týká zejména služeb pracujících s rodinami, které
jsou příjemci statní pomoci s ohledem na jejich obtížnou hmotnou situaci. Jediný způsob,
jak budeme mít naději na odstranění nebo alespoň omezení obchodování s lidmi a zejména
s dětmi, je prostřednictvím multilaterálních a harmonizovaných opatření, která budou
přijata na úrovni všech 27 členských států.

(Zasedání bylo na několik minut přerušeno)

PŘEDSEDAJÍCÍ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
místopředseda

8. Přivítání

Předsedající.   – S potěšením vám oznamuji, že je ve sněmovně přítomna oficiální delegace
složená z vedoucích duchovních představitelů, především křesťanského světa na Blízkém
východě, z Iráku a Libanonu.

(Potlesk)

Známe obtížnou situaci mnoha křesťanských komunit v tomto regionu, a proto vám
s radostí vyjadřujeme svou podporu. V Evropském parlamentu jste tedy velice vítáni.

9. Hlasování

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych stručně vyjádřila
svůj nesouhlas s tím, že se Rada rozhodla odmítnout zprávu paní Estrely o rodičovské
dovolené.

Dnes tu vystupuji jakožto mluvčí milionů evropských matek a otců, kteří jsou stejně jako
já tímto rozhodnutím Rady nesmírně zklamáni. Jedná se o přiznání nedostatku hodnot,
s nímž se neztotožňuji a který celou svou bytostí odmítám. Zajímalo by mne, k jaké podobě
Evropy vlastně směřujeme. Odmítnutí tohoto návrhu představuje rozhodnutí, které
poškozuje nejen nynější rodiny, ale především rodiny budoucí.

Předsedající.   – Nyní přejdeme k hlasování.

(Výsledky a další podrobnosti o hlasování: viz zápis)

9.1. Využití prostředků z Fondu solidarity EU: Portugalsko – povodně; Francie –
bouře Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Böge) (hlasování)

9.2. Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EU (povodně v Portugalsku
– bouře Xynthia ve Francii) – hospodářské oživení: evropská distribuční soustava
větrné energie na moři (A7-0341/2010, László Surján) (hlasování)

9.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:
SI/Mura, Slovinsko (A7-0336/2010, Barbara Matera) (hlasování)

9.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:
Heidelberger Druckmaschinen AG/Německo (A7-0337/2010, Barbara Matera)
(hlasování)
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9.5. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:
Wielkopolskie – automobilový průmysl/Polsko (A7-0359/2010, Barbara Matera)
(hlasování)

9.6. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Aragón
– maloobchod/Španělsko (A7-0358/2010, Barbara Matera) (hlasování)

9.7. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:
Comunidad Valenciana - textil/Španělsko (A7-0357/2010, Barbara Matera) (hlasování)

9.8. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:
Comunidad Valenciana – přírodní kámen/Španělsko (A7-0356/2010, Barbara Matera)
(hlasování)

9.9. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci:
Lear/Španělsko (A7-0351/2010, Barbara Matera) (hlasování)

9.10. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: H.
Cegielski-Poznaň/Polsko (A7-0352/2010, Barbara Matera) (hlasování)

9.11. Rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající
mezinárodní ochrany (A7-0347/2010, Claude Moraes) (hlasování)

9.12. Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz
(A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasování)

9.13. Nástroj rychlé reakce (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (hlasování)

9.14. Regulace obchodování s finančními nástroji – „dark pools“ atd. (A7-0326/2010,
Kay Swinburne) (hlasování)

9.15. Posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské
unii – akční plán EU v oblasti CBRN (A7-0349/2010, Ana Gomes) (hlasování)

– Před hlasováním:

Ana Gomes,    zpravodajka. – (PT) Pane předsedající, chemická, biologická, radiologická a
jaderná (CBRN) rizika jsou spojena s potenciálními teroristickými útoky, průmyslovými
haváriemi nebo přírodními katastrofami. Události tohoto druhu, ať už se jedná o náhodu
nebo o trestný čin, neznají žádné hranice a mohou být zničující pro lidské životy,
infrastrukturu, životní prostředí i veřejné zdraví. Nedochází k nim přitom jen ve vzdálených
oblastech: stačí pouze připomenout nedávnou katastrofu způsobenou únikem toxického
kalu z továrny v Maďarsku a sérii dopisních bomb odeslaných z Jemenu na různé adresy
ve Spojených státech a v Evropě.

Je zcela zásadní, aby Evropská unie vynaložila veškeré úsilí a rozvíjela nezbytnou spolupráci
mezi civilními a vojenskými kapacitami i zdroji členských států, a tak CBRN útokům či
katastrofám zamezovala, odhalovala je a efektivně na ně reagovala. Tato spolupráce
vyžaduje zvláštní evropský mechanismus pro reakci na krizi, který by byl spojen s evropskou
jednotkou civilní ochrany. Po ustavení takové jednotky tato sněmovna již dlouho volá.
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Akční plán EU je proto nutné posílit. Stávající plán, který Rada schválila v roce 2009, je
nedostačující a není v praxi uskutečňován všemi členskými státy. Stačí, aby se zlomil jediný
článek, a celý řetězec zásahů se zhroutí. Je nezbytné poskytnout Komisi více pravomocí
při monitorování, řízení a koordinaci a neprodleně zajistit, aby byl plán prováděn ve všech
členských státech.

Tato zpráva navrhuje větší civilně-vojenskou spolupráci, pokud se týká společného úsilí
při předcházení CBRN katastrofám, jejich odhalování, přípravě a reakci na ně. EU musí
přimět všechny členské státy, aby vytvořily integrované národní systémy pro provádění
plánu. Z tohoto hlediska představuje akční plán v oblasti CBRN příležitost uvést do praxe
článek solidarity obsažený v Lisabonské smlouvě.

9.16. Řádná správa a regionální politika EU (A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu)
(hlasování)

9.17. Vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (A7-0342/2010, Agustín
Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)

9.18. Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce
(A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (hlasování)

Francesco Enrico Speroni (EFD).   –(IT) Pane předsedající, bylo by možné znovu ukázat
seznam pozměňovacích návrhů?

Předsedající.   – Ano, pane Speroni, právě zjišťují, v čem je problém.

Vidíte ho alespoň na své obrazovce? Ano? Tak tedy alespoň něco.

– Následuje hlasování o pozměněném návrhu:

Neelie Kroes,    místopředsedkyně Komise. – Pane předsedající, jak vidíte, jen tu poslouchám
a dívám se. Bylo mi sděleno, že zde mám být přítomna a předat zprávu, která je jednoznačná,
kolegiu. Slibuji vám, že zprávu předám a že bude samozřejmě objektivní, jelikož se toho
poměrně dost odehrálo. Ale k tomu se můj kolega po diskuzi v kolegiu ještě vrátí.

Předsedající.   – Návrh bude tedy následně odeslán zpět Komisi.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) Pane předsedající, podle článků 175 a 56 jednacího
řádu potřebujeme vědět, jestli Komise tento legislativní návrh stahuje. Proto není návrh
automaticky odeslán zpět příslušnému výboru. Je třeba, aby se Komise nyní rozhodla, zda
svůj návrh stáhne a Parlamentu předloží návrh nový.

Předsedající.   – Pane Cercasi, ze slov paní komisařky jsem vyvodil, že návrh půjde zpět
do Komise. To jsem z nich alespoň vyvodil. Požádáme nicméně paní komisařku, aby postoj
Komise objasnila.

Paní komisařko, objasněte prosím postoj Komise.

Véronique Mathieu,    zpravodajka. – (FR) Pane předsedající, musím přiznat, že jsem
překvapena.

(hluk)
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O tomto textu jednáme již rok. Nejprve bych vám ráda sdělila, že jsme docílili dohody se
skupinou Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Poté jsem na poslední chvíli zjistila,
že poskytnuté doporučení ohledně hlasování bylo v naprostém rozporu s dohodami, jichž
jsme dosáhli. Zjistila jsem, že dohody, které jsme měli se skupinou ALDE, nejsou
dodržovány. Šli jsme na plenární zasedání s dohodami, které nebyly splněny.

Za druhé, pan Cercas navrhuje, abychom pozměnili – ráda bych, abyste mi umožnili
hovořit, jinak to nemá smysl – socialistická skupina, a zejména pan Cercas, navrhuje, aby
Komise svůj návrh pozměnila.

Ale pane Cercasi, jednáme už o tom rok. Navrhujete řadu věcí. Za celý rok se nám
nepodařilo dosáhnout dohody. Jaký má tedy smysl začít stále znovu? Mohli bychom
debatovat 10 let, pane Cercasi, a pořád byste nesouhlasili. Zkusili jsme už všechno možné
a vy jste se nikdy s nikým neshodli.

Nechápu proto, jak může předkládání dalších návrhů znamenat, že se pohneme kupředu.
Tohle je opravdová ostuda. Postavili jste se proti příchodu přistěhovalců do Evropské unie.
Skupina socialistů těmto přistěhovalcům upírá stejné zacházení, jakému se těší evropští
pracovníci.

(protesty)

To je vše, co k tomu chci říci, a je skutečně škoda, protože v otázce rovného zacházení tato
skupina původně zastávala stejný názor a tuto situaci považuji za politováníhodnou.

(potlesk)

Předsedající.   – Dámy a pánové, přestaňte, prosím, na chvíli křičet a budeme se řídit
jednacím řádem.

Komise nám musí sdělit, zda svůj návrh zachová, nebo ne.

Proto, prosím, paní komisařce dovolte, aby nám oznámila, bez ohledu na vítané objektivní
zprávy, jestli svůj návrh zachová, nebo ne.

Neelie Kroes,    místopředsedkyně Komise. – Pane předsedající, jistě mi nebudete mít za zlé,
že po této rozpravě, jež nebyla úplně přehledná, oznámím výsledek rozpravy doma
v Bruselu. Samozřejmě ho kolegiu předložím k projednání. O výsledcích svých jednání
vás bude Komise informovat později.

Předsedající.   – Paní komisařka nám tedy jasně sdělila následující: návrh prozatím nestáhne.

To nám sdělila; uvidíme, co bude následovat.

Komise tedy návrh prozatím nestáhne.

9.19. Evropský ochranný příkaz (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
(hlasování)

– Před hlasováním o pozměněném návrhu:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    zpravodajka. – (ES) Pane předsedající, požádala jsem o
slovo, abych vám připomněla, že dnešní hlasování je důležité pro to, abychom Radě vyslali
jasné poselství zaměřené na země, jež v této oblasti dosud nezajistily bezpečnost. Jsem
přesvědčena, že dnes máme příležitost bránit oběti a zajistit, aby mohly žít svobodně a
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beze strachu. Je to velice důležité nejen pro ženy, ale také pro muže a děti, oběti terorismu,
oběti organizovaného zločinu, oběti obchodování se ženami a pro oběti jakéhokoli druhu.

Carmen Romero López,    zpravodajka. – (ES) Pane předsedající, jsme tu dnes dvě
zpravodajky. Chtěla bych jen liberálním ministrům zemí Evropské unie připomenout, že
je v současné době velmi důležité, aby byla tato zpráva schválena, abychom tak podpořili
základní práva žen. Je to v rukou liberálního ministra, ale také ostatních ministrů, jejichž
vlády ji dosud neschválily. Uvidíme, jestli nyní tuto iniciativu podpoří.

9.20. Obchodování s lidmi (A7-0348/2010, Edit Bauer) (hlasování)

9.21. Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně
pobývajících osob (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasování)

9.22. Územní, sociální a hospodářská soudržnost (A7-0309/2010, Petru Constantin
Luhan) (hlasování)

Předsedající   – Tímto hlasování končí.

10. Vysvětlení hlasování

Předsedající.   – Nyní přejdeme k vysvětlení hlasování.

Ústní vysvětlení hlasování

Zpráva: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – Pane předsedající, není to v této sněmovně poprvé, co mám
pocit, že jsem propadl nějakou smyčkou v časoprostorovém kontinuu, nějakou časovou
anomálií nebo tunelem, který mne vrátil zpět do sedmdesátých let 20. století. Ocitáme se
ve světě státní kontroly nad průmyslem, ve světě cenových a příjmových politik, omezené
pracovní doby a státní podpory nerentabilním společnostem.

To nejlepší, co mohu udělat, je nahlas přečíst seznam bodů, o nichž jsme dnes hlasovali:
subvence společnostem SI/Mura ve Slovinsku, Heidelberger Druckmaschinen AG
v Německu, velkopolskému automobilovému průmyslu v Polsku, aragonskému
maloobchodu ve Španělsku, textilnímu průmyslu v autonomním společenství Comunidad
Valenciana ve Španělsku, výrobě produktů z přírodního kamene v autonomním společenství
Comunidad Valenciana ve Španělsku, společnostem Lear ve Španělsku a H. Cegielski-Poznaň
v Polsku. V sedmdesátých letech jsme hovořili o vybírání vítězů. To, co tu ve skutečnosti
děláme, je vybírání poražených. Nutíme EU, aby finančními prostředky zasáhla ve prospěch
těch, kteří na volném trhu neuspěli.

A proč to děláme? Protože EU v současné době představuje mechanismus pro
přerozdělování bohatství preferovaným klientským skupinám. Pane předsedající, víte
stejně dobře jako já, že tohle je nesmysl. V Katalánsku jste býval neobyčejně úspěšným
vedoucím konzervativním představitelem. Jste si vědom významu svobodných národů a
volných trhů a stejně tak i naši voliči. Peníze už dochází. Blížíme se okamžiku, kdy, řečeno
skvělou metaforou George Orwella, se lidé zbaví tohoto systému tak snadno, jak se kůň
zbavuje much.
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Zpráva: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Pane předsedající, Evropský parlament
dnes prokázal svou silnou pozici tím, že učinil krok směrem k hlubší spolupráci mezi
Evropskou unií a jižním Kavkazem. Jižní Kavkaz a Gruzie představují regiony, které jsou
pro EU strategicky významné. Má země, Litva, vždy měla s Gruzií zvláštní vztah. Podpořili
jsme ji v těch nejtěžších chvílích a to nejen na úrovni vlády. Tato země se vždy těšila
obrovské podpoře naší veřejnosti. Věřím, že si celá Evropská unie přeje, aby se Gruzie
připojila k rodině evropských národů. Tato země vyvinula veliké úsilí, aby se stala součástí
Evropy, a my ho proto musíme náležitě ocenit. Snadnější udělování víz pomůže zajistit
mobilitu lidí, jejich spolupráci a zároveň hospodářské i kulturní vazby. Velice ráda bych
tímto rozhodnutím přijatým dnes v Evropském parlamentu přivítala Gruzii a její obyvatele.
EU jim posílá poselství, že očekáváme, že se stanou členy Evropské unie.

Zpráva: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pane předsedající, nemůžeme dovolit, aby byla
obrovská suma peněz, kterou vydáváme na politiku soudržnosti, promarněna a vyplýtvána.
Je proto zcela nezbytné zlepšit způsob, jímž jsou tyto prostředky spravovány a rovněž
zajistit, aby byly účinněji vynakládány. Místní orgány, jež nejlépe znají potřeby svého
regionu, hrají v této souvislosti klíčovou úlohu. Pozornost bychom měli věnovat také
přeshraničním oblastem, abychom usnadnili jejich integraci. Náležitá vertikální i
horizontální spolupráce vyžaduje, aby došlo k zefektivnění postupů a více peněz se
vynakládalo na školení specialistů z výkonných orgánů v jednotlivých členských státech.
Potřebujeme rovněž podporovat modernizaci a rozšiřování informačních systémů, které
všem příjemcům zajistí snadný a rovný přístup k informacím.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, souhlasím se zpravodajkou,
že bychom měli pokročit směrem k víceúrovňové správě s větším zapojením místních a
regionálních orgánů při tvorbě rozvojových politik, zejména v oblastech, na které se
vztahuje cíl konvergence, které chtějí mít větší možnost spolupracovat s oblastmi členských
států a soutěžit na celosvětovém trhu.

Aby byla politika regionálního rozvoje efektivnější, potřebujeme zapojit ty, kdo své regiony
znají a mohou pomoci řídit jejich rozvoj. Takové je spojení mezi víceúrovňovou správou
a územní soudržností zdůrazněné zpravodajkou.

Co se týká zjednodušení právních předpisů, čím menší bude byrokratická zátěž, tím větší
bude zrychlení i kvalita evropských investic do regionálního rozvoje. Větší pomoc řídícím
orgánům ze strany Komise by přispěla ke snížení počtu chyb, k nimž došlo v minulosti
v první fázi kontrol.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pane předsedající, kontrolovatelnost a efektivita regionální
politiky přispívá k zabezpečení hospodářského a sociálního statutu občanů Evropské unie.
Hlasoval jsem pro zprávu o řádné správě předloženou Parlamentem, protože souhlasím
s tím, že klíč k pokroku našich zemí leží v těsnější regionální spolupráci. Je tedy třeba
vyzvat členské státy, aby lépe využívaly dostupných forem spolupráce napříč regionálními
hranicemi. Právě upřednostňovaná víceúrovňová správa může pomoci místním regionálním
orgánům a soukromému i veřejnému odvětví navázat vzájemnou spolupráci.

Myšlenka formulovaná v souvislosti s uskutečňováním programů, podle níž musí být do
tvorby politik zapojeny rovněž místní a regionální orgány, si také zaslouží podporu. Velký
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počet účastníků zapojených do politiky na rovině Společenství, států, regionů a obcí přitom
představuje jak příležitost, tak i nepředvídatelnost. Rámec vytvořený Evropskou unií musí
zajistit patřičnou rovnováhu.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Pane předsedající, nejprve bych rád poděkoval zpravodajce,
paní M nescuové, za její vynikající práci. Je velice důležité zdůraznit, že regionální politika
potřebuje řádnou správu. Řádná správa podle mého názoru především zahrnuje principy
spravedlnosti a nestrannosti. Na Evropskou unii je třeba pohlížet jako na celek, a ne pouze
účelově vybírat určité části a poskytovat podporu jenom některým oblastem. Je nutné, aby
se nestranně rozvíjela celá Evropa a s využitím nástrojů regionální politiky musíme zajistit,
aby to mohlo být a také bylo provedeno.

Mám také značný zájem na tom, abychom při posuzování kritérií pro regionální politiku
a financování nepřihlíželi pouze k HDP. Není sám o sobě udržitelným kritériem, jelikož
budeme posuzovat vzdálené regiony Evropské unie, a z tohoto důvodu je důležité vzít
v úvahu také kritéria řídkého osídlení a velké vzdálenosti.

Když hovoříme o řádné správě, hovoříme především o nestranné, spravedlivé správě
v regionální politice Evropské unie.

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Pane předsedající, problém přistěhovalectví je v celé
Evropské unii velmi aktuální. Z toho důvodu je velice důležité, abychom vytvořili síť
styčných úředníků. Je dále třeba jednat tak, abychom v Evropě k těmto otázkám přistupovali
objektivněji.

V poslední době se nicméně vyskytly znepokojivé příklady našeho selhání v určitých
aspektech přistěhovalecké politiky. Lidé, kteří přišli do Evropy a usadili se zde, nebyli
připraveni přijmout základní evropské hodnoty. Jakožto Evropané proto musíme především
zajistit, aby tyto stěžejní hodnoty, na nichž celá Evropská unie stojí, byly zachovány a
dodržovány. Patří k nim demokracie, lidská práva a svoboda slova. Zvlášť tyto hodnoty
musíme podporovat.

Proto je vedle vytvoření sítě styčných úředníků také důležité stanovit pro ni etický a
hodnotový kodex jakožto orientační bod při formulování přistěhovalecké politiky. Je
důležité, aby přistěhovalci pobývající v Evropské unii byli schopni se integrovat a přijmout
základní evropské hodnoty.

Zpráva: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Já bych se chtěla vyjádřit k hlasování o evropském
ochranném příkazu, protože osobně považuji tento nástroj za nesmírně důležitý. Dovedu
se vcítit do postavení žen, kterých se příkaz především týká a které se dostanou do takové
situace, kdy jsou doslova pronásledovány, chtějí se přestěhovat a potřebují ochranu. Z
tohoto důvodu mě mrzí, že tento text, o kterém bylo hlasováno, není vystaven na takovém
právním základu, který by byl spolehlivý. Ale pevně věřím, že text může být upraven, a
věřím, že tato jistě dobrá myšlenka bude naplněna. V současné chvíli jsem se ale z těchto
důvodů zdržela hlasování.

Jens Rohde (ALDE).   – Pane předsedající, chci pouze říci, že mé hlasovací zařízení při
hlasování o evropském ochranném příkazu nefungovalo, nicméně bych pro něj býval
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hlasoval, neboť se jedná o velmi významnou otázku a pro Parlament bylo důležité, aby
dnes evropský ochranný příkaz schválil.

Tento právní předpis je pro Evropu nezbytný. Vzájemné uznávání rozsudků a soudních
rozhodnutí je v prostoru svobody, bezpečnosti a práva zcela zásadní. Aby se zabránilo
páchání trestného činu na chráněné osobě nebo spáchání nového trestného činu nového,
je nyní vykonávajícímu státu poskytnut právní základ pro uznání rozhodnutí předtím
přijatého v jiném členském státě.

Tento právní předpis je nezbytný, abychom zabránili násilí páchanému na ženách a na
ostatních obětech. Představuje zásadní a významný krok k tomu, aby oběti mohly podle
svého přání pobývat nebo zůstávat kdekoli v Evropské unii, a vztahovala se tak na ně
svoboda pohybu.

Zpráva: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

Diane Dodds (NI).   – Pane předsedající, obchodování s lidmi je nesmírně vážný problém.
V mém volebním obvodu v Severním Irsku bylo od roku 2008 před zneužíváním
zachráněno 35 lidí, z nichž 25 jich bylo osvobozeno v roce 2009. Nikdo však dosud nebyl
usvědčen z trestného činu obchodování s lidmi. Jedná se o druh moderního otroctví,
závažný zločin a porušení základních lidských práv dané osoby. Mnohé z žen, které jsou
v Severním Irsku drženy v zajetí či zachráněny, pocházejí z Dálného východu a dostávají
se tam prostřednictvím organizovaných zločineckých gangů, které mají obrovské zisky a
využívají tyto lidi jak k práci, tak k sexuálnímu vykořisťování.

Ačkoli má tato zpráva mnoho cenných aspektů a věřím, že se jedná o oblast, v níž může
probíhat intenzivní spolupráce mezi státními policejními složkami – a policejní složky
Severního Irska v tom jdou příkladem – konečného hlasování jsem se zdržela, protože
pevně věřím, že stanovení minimálních trestních sazeb má být výhradně záležitostí daného
členského státu.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Pane předsedající, obchodování s lidmi je v současné
době jedním z největších a nejzásadnějších problémů a zároveň jednou z nejvážnějších
hrozeb, jimž Evropská unie čelí. Musíme si tento problém přiznat a připustit, že existuje,
i když je tomu často tak, jako bychom se schovávali za iluzi, že jsme ho již vyřešili. Tak
tomu ale bohužel není. Musíme zajistit, aby se základní práva každé osoby mohla stát
skutečností.

Na obchodování s lidmi není nic lidského; je odporná činnost, při níž jsou lidé zbaveni
někdejší šance na život a na lidskou důstojnost. Ženy a děti patří do zvláště ohrožené
skupiny. Prostituce a obchod s lidskými orgány jsou toho nejkřiklavějšími příklady.

Chtěl bych Evropskou unii vyzvat, aby skutečně začala jednat – ne jenom mluvit, ale jednat
– a s obchodováním s lidmi v Evropské unii zcela skoncovala s využitím této zprávy jakožto
orientačního bodu. Musíme podniknout kroky k tomu, abychom proti němu mohli náležitě
bojovat a využívat přitom postihy, které zajistí, aby měla každá osoba šanci zachovat si
svou lidskou důstojnost a vést spokojený život.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Pane předsedající, směrnici jsem podpořila, protože
obchodování s lidmi je popřením svobody v nejširším smyslu tohoto slova.

Těší mne, že nová směrnice ukládá státům povinnost zlepšit jejich legislativu s cílem účinně
bojovat proti tomuto zločinu, ale ráda bych také upozornila, že stíhání obchodníků musí
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předcházet odsouzení vykořisťování v celém Společenství. Ke každému obchodu patří
také kupující a těmi jsou často lidé z bohatých demokratických zemí a mohou to být i naši
sousedé. Zpráva věnuje pozornost obětem, ale musíme toho udělat více, musíme otevřít
oči a všímat si toho, co se kolem nás děje, aby se lidé, kteří nevidí žádné východisko ze své
chudoby, nikdy nestali oběťmi.

Musíme se soustředit na výchovu dětí a mladých lidí, musíme informovat rodiče a učitele
a musíme o tom hovořit v médiích, neboť nejúčinnější formou prevence je nedostatek
poptávky.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pane předsedající, požádala jsme o slovo, abych vysvětlila
své hlasování o předcházení obchodu s lidmi a boji proti němu.

Hlasovala jsem samozřejmě pro zprávu paní Bauerové, protože boj proti obchodování
s lidmi je a musí zůstat jednou z našich priorit. Tento problém narostl do takových rozměrů,
že ho lze označit za nový druh otroctví. Nejzranitelnější sociální skupiny – ženy a děti –
jsou odváženy do ciziny a vykořisťovány prostřednictvím těch nejodpornějších druhů
prostituce, otroctví a pornografie.

Každý rok si tento jev po celém světě vyžádá 1 milion obětí, z toho 500 000 jen v samotné
Evropě. Ti, kdo tohoto jevu využívají, se dopouštějí trestného činu tím, že financují
obchodování s lidmi a zacházejí s lidmi jako se zbožím, které lze kupovat a prodávat.

Jak tato zpráva zdůrazňuje, je třeba jednat v zemích, ze kterých oběti obchodování pocházejí
a do nichž jsou převáženy. Řešení budeme moci nalézt jedině prostřednictvím společného
úsilí, kolektivním zvyšováním povědomí o tomto problému, podporou a pomocí obětem
a především bojem proti hlavním příčinám tohoto jevu, abychom zúčastněným zemím
pomohli vypracovat patřičnou legislativu pro boj se všemi formami otroctví.

Zpráva: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pane předsedající, jsem potěšen, že jsme dnes v Parlamentu
nehovořili jen o dohodě mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz, ale také
o dohodě mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících
osob.

V této souvislosti je důležité, abychom se nezabývali pouze příjemnými věcmi v životě,
ale také vážnými otázkami, a já doufám, že Parlament snad do roka obdrží průběžnou
zprávu o tom, jak je tato dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií naplňována a zejména o
tom, jak se osvědčila. Byl bych také rád, aby byl Evropský parlament příště mnohem více
zapojen do počátečních diskuzí.

Zpráva: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

Nirj Deva (ECR).   – Pane předsedající, chtěl jsem vysvětlit, proč jsem se spolu se svou
skupinou zdržel hlasování o nástrojích rychlé reakce EU. Nárůst počtu velkých katastrof
mimo území Evropské unie vedl v posledních letech k sílícím požadavkům na zefektivnění
schopnosti EU reagovat na katastrofy. Ačkoliv souhlasím s mnoha vynikajícími postřehy
zmíněnými v této zprávě, nemohu podpořit požadavek na ustavení nových jednotek civilní
ochrany EU.

Třebaže podporuji požadavek, aby EU koordinovala své reakce na humanitární katastrofy
s ostatními organizacemi pro rozvojovou pomoc, tento vývoj mohu podpořit jedině,
pokud k němu dochází v rámci již existujících mechanismů, jako je mechanismus civilní
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ochrany Společenství. Ačkoli je nesmírně důležité, aby EU efektivně reagovala na
humanitární katastrofy, stejně tak významné je, abychom nebyli jediní, kdo na ně reaguje.

Vedle toho, že soustředíme svou pozornost na zlepšování reakce EU, se musíme rovněž
zaměřit na schopnost rozvojových zemí a regionů a na schopnost místních orgánů
v zasažené oblasti, abychom jednali společně jako mezinárodní společenství. Jinak budeme
všechnu tvrdou práci dělat my, zatímco ostatní nebudou dělat nic.

Zpráva: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pane předsedající, mnoho občanů EU si dosud
neuvědomuje, jak důležitá je politika soudržnosti pro rozvoj nejen jednotlivých regionů,
ale také celých zemí. Jejím hlavním úkolem je v rámci Evropské unie vytvořit stejná pravidla
pro všechny regiony. V důsledku toho populace z méně zvýhodněných regionů s obtížnými
podmínkami pro zemědělství a špatným přístupem ke komunikacím mají prospěch ze
stejného přístupu k sociálním, vzdělávacím, dopravním a energetickým službám jako
občané oblastí, které zaujímají lepší sociální a ekonomickou pozici. Význam myšlenky
soudržnosti proto ani nelze dostatečně ocenit.

Musíme proto podporovat veškerá opatření zaměřená na lepší využívání peněz
poskytovaných ze strukturálních fondů a na efektivnější využívání jejich integrující úlohy,
a to tím spíše, že dopady opatření v rámci politiky soudržnosti jsou nejintenzivněji
pociťovány na místní úrovni a do značné míry tedy také v zemědělských oblastech. To
jsou důvody, proč jsem hlasoval pro tuto zprávu.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pane předsedající, chtěl bych hovořit o Luhanově
zprávě, jež je posledním bodem dnešní rozpravy.

Konkurenceschopnost a soudržnost jsou prvky, které se vzájemně doplňují a podporují.
Konkurenceschopnost Evropské unie jako celku je však možné zajistit jedině tehdy, pokud
bude hospodářský růst skutečně udržitelný. V praxi se osvědčily mnohé investice
spolufinancované ze strukturálních fondů, mezi nimiž bych rád vyzdvihl zlepšení
infrastruktury, jelikož do mnoha regionů přilákalo zahraniční investice, a přispělo tak
k hospodářskému rozvoji. Politika soudržnosti se však osvědčila i v době finanční krize
jakožto účinný nástroj pro pružné reagování na nové socioekonomické výzvy.

Souhlasím rovněž s názorem zpravodaje, že hospodářská konkurenceschopnost regionů
EU je úzce spojena s průměrnou mírou zaměstnanosti, vzděláním a kvalifikací pracovních
sil, sociálním zabezpečením a s přístupem k veřejným službám, protože podpora sociální
soudržnosti má klíčový význam pro celkovou regionální konkurenceschopnost, a to i
v celosvětovém měřítku.

Písemná vysvětlení hlasování

Zpráva: Reimer Böge (A7-0335/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro zprávu o využití prostředků
z Fondu solidarity Evropské unie (povodně na portugalské Madeiře a bouře ve Francii).
Portugalsko požádalo o pomoc z Fondu solidarity poté, co v únoru 2010 neobvyklé a
výjimečné deště na ostrově Madeira vyvolaly sesuvy půdy a povodně, a způsobily tak vážné
škody veřejné i soukromé infrastruktuře, podnikům a zemědělství. Škodu způsobenou
povodněmi na Madeiře portugalské orgány oficiálně odhadly na 1,08 miliard EUR. Fond
solidarity přispívá zhruba 31 miliony EUR. Sám jsem na Madeiře byl a přesvědčil se o tom,
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že tento fond musí být při poskytování pomoci flexibilnější a štědřejší, zvláště pokud jde
o vzdálenější a ostrovní regiony, které často postihuje špatné počasí.

Jean-Pierre Audy (PPE),    písemně. – (FR) Na základě zprávy svého váženého německého
kolegy, pana Bögeho, jsem hlasoval pro návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
o využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie ve výši 67 milionů EUR na pomoc
portugalské Madeiře, jež byla postižena sesuvy půdy a povodněmi, a také Francii zasažené
povodněmi po bouři Xynthia v únoru 2010. Podotýkám, že tato částka představuje 2,7 %
celkových přímých škod odhadovaných na 2,5 miliard EUR. Jedná se samozřejmě o
významné množství finančních prostředků, avšak vzhledem k tomu, že je to jen relativně
malá část celkových škod (2,7 %), musím uvažovat o tom, zda by Evropská unie neměla
tento fond využít k financování evropské jednotky civilní ochrany, jež by byla schopná
okamžitě přijít na pomoc obětem katastrof a vypořádat se s neobyčejně naléhavými
situacemi, které jednotky členských států nedokáží zvládnout. Tato jednotka by nebyla
příliš nákladná, neboť by nejprve došlo ke koordinaci stávajících národních jednotek civilní
ochrany. Navíc by mohla být využívána pro zahraniční mise (např. na Haiti).

Regina Bastos (PPE),    písemně. – (PT) Vítám přijetí této zprávy, jež Portugalsku přiděluje
31 255 790 EUR z Fondu solidarity Evropské unie z důvodu povodní, k nimž došlo v únoru
loňského roku na Madeiře. Přívalový déšť, který zasáhl ostrov Madeira, způsobil chaos a
nesmírné majetkové škody, včetně sesuvů půdy, zřícených mostů, uzavřených silnic a
domů i automobilů smetených povodněmi.

Při této katastrofě, jež zasáhla Madeiru, zemřelo dvaačtyřicet lidí a třináct jich zmizelo.
Evropský parlament byl tady ve Štrasburku dnes dějištěm skutečného projevu evropské
solidarity, která je jednou z nejdůležitějších hodnot evropského projektu a jež si zaslouží,
abychom ji zdůraznili.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť
souhlasím s tím, že v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2010,
by měl být Fond solidarity Evropské unie využit k poskytnutí částky 66 891 540 EUR ve
formě prostředků na závazky a platby, aby mohlo být vyhověno žádosti Portugalska o
pomoc po katastrofě způsobené sesuvy půdy a povodněmi na ostrově Madeira a rovněž
žádosti Francie týkající se katastrofy způsobené bouří Xynthia.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Využití prostředků z Fondu solidarity na pomoc
obětem tragédie, která zasáhla Madeiru po výjimečných deštích, samozřejmě vítám. Svému
kolegovi, panu Teixeirovi, gratuluji k jeho příkladnému a soustavnému úsilí o zvýšení
informovanosti v evropských orgánech a o vytvoření základů pro nezbytnou podporu.
Opakuji, že jsem pevně přesvědčen o tom, že je třeba zjednodušit postupy, tak aby
v budoucnu bylo možné Fond solidarity využívat rychleji. Naléhavá pomoc, která přichází
příliš pozdě, narušuje obraz Unie jakožto efektivní organizace a oslabuje pocit evropské
solidarity.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Portugalsko požádalo o pomoc z Fondu solidarity
poté, co v únoru 2010 neobvyklé a výjimečné deště na ostrově Madeira vyvolaly sesuvy
půdy a povodně, a způsobily tak vážné škody místní veřejné i soukromé infrastruktuře,
podnikům a zemědělství. Výši celkových přímých škod portugalské orgány ve spolupráci
s regionální vládou Madeiry odhadly na 1,08 miliard EUR, což odpovídá 0,68 % hrubého
národního příjmu Portugalska. Povodně způsobily značné škody na mnoha domech,
farmách, silnicích a vodovodních potrubích. Finanční pomoc uvolněná z Fondu solidarity
portugalským orgánům, a zejména regionální vládě Madeiry, umožní nahradit část výdajů,
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které si vyžádala reakce na tuto mimořádnou událost. Ke hlasování pro tuto zprávu mne
vedl pocit odpovědnosti a odhodlání vyhnout se zbytečných průtahům při uvolňování
finanční pomoci pro regiony Portugalska a Francie, které byly zasaženy přírodními
katastrofami.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Deset měsíců poté, co francouzské pobřeží
zasáhla bouře Xynthia, jež 53 lidí zabila, 80 jich zranila a způsobila značné majetkové
škody, Parlament schválil rozpočtovou změnu, aby uvolnil prostředky z Fondu solidarity
EU ve výši 35,6 milionů EUR. Ponecháme-li stranou rekonstrukční proces, ke kolika dalším
tragédiím musí ještě dojít, než budeme konečně mít přístup Společenství k předcházení
přírodním katastrofám? Přírodní katastrofy i katastrofy způsobené člověkem jsou stále
častější, a proto musíme zajistit, aby opatření na úrovni států byla efektivnější a lépe
koordinovaná a evropská opatření aby byla flexibilnější. Chci rovněž zdůraznit, že již od
roku 2006 máme k dispozici zprávu od pana Barniera o ustavení jednotek rychlé reakce
určené pro reakce na přírodní katastrofy. Co nám brání v tom, abychom ji přijali? Co nám
brání, abychom ji využili?

Christine De Veyrac (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem dnes pro tuto zprávu, jež
umožňuje využití prostředků z Fondu solidarity EU v reakci na škody způsobené v roce
2010 rozsáhlými povodněmi v Portugalsku a bouří Xynthia. Tato zpráva dokládá silné
vazby mezi členskými státy Unie a zdůrazňuje význam pomoci regionům zasaženým
přírodními katastrofami. Jsem potěšena, že z Fondu solidarity bylo uvolněno více než
35 milionů EUR na opravu značných škod způsobených Xynthií v některých pobřežních
oblastech, především v Charente-Maritime, ve Vendée a v Côtes-d’Armor.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Komise navrhuje využít prostředky z Fondu solidarity
k poskytnutí celkové částky 66 891 540 EUR Portugalsku a Francii: 31 255 790 EUR pro
Portugalsko a 35 635 750 EUR pro Francii. Portugalsko požádalo o pomoc po bouři na
Madeiře v únoru 2010, jež vážné poškodila veřejnou i soukromou infrastrukturu, podniky
i zemědělství. Francie zažádala o pomoc z Fondu solidarity po bouři Xynthia, k níž došlo
také v únoru 2010 a která 53 osob usmrtila, 80 jich zranila a způsobila vážné škody na
přehradách a přehradních hrázích, veřejné i soukromé infrastruktuře, silničních i vlakových
sítích, v oblasti zemědělství a v podnicích.

Ačkoliv uvolnění těchto prostředků plně podporuji, zejména pro jejich význam pro
autonomní region Madeira, musím vyjádřit své zklamání nad tím, že je finanční pomoc
uvolněna až v prosinci, 10 měsíců poté, co zmíněné katastrofy zasáhly francouzské pobřeží
a ostrov Madeira. Nutně potřebujeme nalézt rychlejší způsoby, jak Fond solidarity využívat,
a musíme naše úsilí zaměřit na to, abychom toho dosáhli.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Hlasovali jsme samozřejmě pro tuto zprávu,
která navrhuje využití prostředků z Fondu solidarity k nápravě obrovských škod, k nimž
došlo na ostrově Madeira po bouři, jež tento region zasáhla v únoru 2010. Rádi bychom
nicméně zopakovali několik poznámek.

Podle nařízení o Fondu solidarity by „v případě závažných katastrof mělo Společenství
ukázat svou solidaritu s obyvatelstvem postižených regionů poskytnutím finanční pomoci,
aby tak přispělo k urychlenému návratu k běžným životním podmínkám v postižených
regionech.“ Toto nařízení rovněž stanoví, že tento nástroj by měl Společenství umožnit
„jednat rychle a účinně za účelem co nejrychlejší pomoci při mobilizaci záchranných služeb
pro okamžité potřeby obyvatel a přispění k brzké nápravě poškozené infrastruktury.“
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Pravidla a postupy vztahující se na využívání prostředků z tohoto fondu již nicméně
ukázaly, že tato zásada rychlé pomoci postiženému obyvatelstvu není v praxi dodržována.
V tomto případě tato Sněmovna hlasuje o využití prostředků z fondu až 10 měsíců po
katastrofě. Proto jsme prohlašovali, a nyní to činíme opět, že pravidla pro využívání
prostředků z tohoto fondu je třeba upravit tak, aby umožnila flexibilnější a včasné uvolnění
prostředků a zkrátila dobu, jež uplyne mezi katastrofou a okamžikem, kdy jsou uvolněny
finanční prostředky.

Estelle Grelier (S&D),    písemně. – (FR) Podle mého názoru představuje Fond solidarity
EU, podobně jako Fond pro přizpůsobení se globalizaci, jeden z rozpočtových nástrojů,
které jsou nejpřesvědčivějším projevem hodnoty „solidarity“, kterou se my, členové skupiny
Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, snažíme při vytváření
politik Společenství prosazovat. Ve dnech 27. a 28. února 2010 v departmentech Vendée
a Charente-Maritime usmrtila bouře Xynthia 53 osob a zhruba 80 jich zranila. Byla to
skutečně traumatizující zkušenost pro daný region i celý národ a její psychologický i
hospodářský dopad je i po 10 měsících dosud citelný. Již na svém plenárním zasedání
v březnu 2010 začal Parlament jednat a výraznou většinou přijal usnesení vyzývající
k využití fondu k poskytnutí pomoci obětem.

Dnešní hlasování, jež potvrdilo uvolnění 35,6 milionů EUR pro zmíněné departmenty,
jakož i 31,2 milionů EUR pro Portugalsko, jehož ostrov Madeira postihly povodně
způsobené touto bouří, je příkladem tohoto společného přání projevit skutečnou solidaritu
mezi evropskými občany. Právě takovou Evropu si přejeme budovat, Evropu, jež má blízko
ke svým občanům, věnuje pozornost problémům, které se jich dotýkají, a je schopná ony
problémy společně řešit.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro využití prostředků z evropského
Fondu solidarity. Domnívám se totiž, že tento fond je cenným nástrojem, jenž Evropské
unii umožňuje projevit solidaritu s obyvatelstvem regionů zasažených přírodními
katastrofami poskytnutím finanční podpory s cílem pomoci zajistit urychlený návrat
k běžným životním podmínkám. Dnešní hlasování se týkalo dvou žádostí o pomoc. První
podalo Portugalsko po výjimečných deštích na ostrově Madeira, které vyvolaly sesuvy
půdy a rozsáhlé povodně a způsobily škody veřejné i soukromé infrastruktuře, v podnicích
i v zemědělství.

Druhou žádost o uvolnění prostředků podala Francie po bouři Xynthia, jež zavinila smrt
53 lidí, zaplavila rozsáhlé oblasti včetně obytných čtvrtí a způsobila vážné škody na
přehradách a přehradních hrázích, veřejné i soukromé infrastruktuře, silničních i vlakových
sítích, v zemědělství i podnikům. Na závěr bych dodal, že z fondu byly uvolněny prostředky
ve výši 31 255 790 EUR na povodně na Madeiře a 35 635 750 EUR na bouři Xynthia, což
činí celkem 66 891 540 EUR.

David Martin (S&D),    písemně. – Vítám tuto zprávu, jež z Fondu solidarity EU poskytuje
31 milionů eur Portugalsku a 35 milionů eur Francii. Jedná se o významný projev podpory
po povodních a sesuvech půdy, k nimž došlo v únoru 2010 v Portugalsku, a devastaci
způsobené bouří označovanou jako „Xynthia“ na atlantickém pobřeží Francie.

Véronique Mathieu (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro uvolnění prostředků
z Fondu solidarity Evropské unie pro oblasti v únoru 2010 zasažené povodněmi
v Portugalsku a pro francouzské regiony zasažené bouří Xynthia. Nejvíce byly postiženy
regiony na pobřeží Atlantiku, kde bouře zaplavila rozsáhlé oblasti včetně obytných čtvrtí
a způsobila vážné ztráty na životech i na majetku. Dnešní hlasování je odpovědí na žádost
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francouzských orgánů, aby tyto regiony mimo jiné obdržely evropskou finanční pomoc
po „mimořádné katastrofě, zejména přírodní, která zasáhla podstatnou část obyvatelstva
se závažnými a trvalými následky pro životní podmínky a hospodářskou stabilitu regionu.“
Z částky 1 425,43 milionů EUR, na niž jsou odhadovány přímé škody způsobené touto
katastrofou, bude Francii vyplaceno 35 635 750 EUR. Využití prostředků z Fondu solidarity
je praktickým vyjádřením Evropy, která má blízko k občanům, což občané očekávají.
Evropské orgány musí nadále pracovat na tom, aby zajistily rychlejší činnost a postupy,
které ospravedlňují naléhavost a rozsah přírodních katastrof.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Pomoc, kterou Evropská unie poskytuje
Portugalsku a Francii po bouřích v únoru 2010, je dobrou zprávou. Politováníhodné však
je, že občanům postiženým následky změny klimatu Evropská unie nepomáhá stejně
rychle, jak to dělá, když má pomoci bankám.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Evropská unie je prostorem solidarity a Fond solidarity
EU je jednou z jeho součástí. Podpora z tohoto fondu je klíčová pro pomoc oblastem
zasaženým přírodními katastrofami, jako jsou povodně na portugalské Madeiře a bouře
Xynthia ve Francii. Poté, co Komise ověřila, že obě žádosti splňují kritéria způsobilosti
stanovená v nařízení (ES) č. 2012/2002, navrhla uvolnit z Fondu solidarity prostředky ve
výši 31 255 790 EUR pro Portugalsko (povodně na Madeiře) a 35 635 750 EUR pro Francii
(bouře Xynthia), což dohromady činí 66 891 540 EUR, které mají být odečteny od stropu
pro prostředky na závazky a platby ve výši 1 miliardy EUR. Rád bych nicméně upozornil
na zpoždění při poskytování tohoto druhu pomoci. Postupy musí být méně byrokratické
a efektivnější, aby bylo možné včas reagovat na budoucí katastrofické situace.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. – (ES) Ačkoliv jsem hlasoval pro tento návrh na
udělení pomoci, domnívám se, že je to pouze utišující a uklidňující opatření reagující na
dopady kapitalistického modelu a že nepředstavuje žádný pokrok v boji proti hlavním
příčinám této krize. Souhlasím s uvolněním prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro občany propuštěné kvůli strukturálním změnám
obchodních struktur nebo přímo v důsledku nynější hospodářské a finanční krize. Věřím,
že částka přesahující 250 milionů EUR, jež je požadována jakožto dodatečná pomoc a
podpora pro více než 600 zaměstnanců propuštěných v maloobchodech v Nizozemsku
pomůže dosáhnout konečného cíle v podobě usnadněného opětovného začlenění těchto
pracovníků do trhu práce. Hlasoval jsme pro návrh také proto, jelikož jsem přesvědčen,
že tato pomoc doplňuje pomoc poskytovanou v případě propuštění a zajištěnou ve všech
vnitrostátních legislativách i kolektivních dohodách. Toto uvolnění finančních prostředků
z EFG však v žádném případě nemůže nahradit právní odpovědnost vlád a podniků vůči
zaměstnancům, kteří byli propuštěni, nebo umožnit, aby se této odpovědnosti vyhýbaly.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Za takových okolností je pomoc nezbytná,
aby mohly všechny členské státy EU pocítit, že patří do společné rodiny. Bylo by bývalo
mnohonásobně levnější, pokud by byly finanční prostředky Evropské unie vynakládány
na projekty, které mohly zmírnit dopady přírodních katastrof. Například na stavbu přehrad
a ochranných konstrukcí a na investice do veřejných informačních a výstražných opatření.
Domnívám se, že by bylo rovněž užitečné vypracovat stavební předpisy pro více ohrožené
regiony. Pokud bude Evropská unie poskytovat pouze finanční prostředky a nebude se
snažit přírodním katastrofám předcházet, může to mít v budoucnosti ještě závažnější
důsledky.
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Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Portugalsko požádalo o pomoc z Fondu solidarity
poté, co v únoru 2010 výjimečné deště způsobily na Madeiře sesuvy půdy a intenzivní
povodně, které zanechaly škody na veřejné i soukromé infrastruktuře, v podnicích i
zemědělství. Celkovou výši přímých škod portugalské úřady odhadují na
1 080 milionů EUR. Francie zažádala o pomoc z Fondu solidarity poté, co byla v únoru
2010 velká část země zasažena bouří Xynthia, přičemž oblasti na pobřeží Atlantiku,
především departmenty Charente-Maritime a Vendée, byly postiženy nejhůře. Bouře si
vyžádala 53 lidských životů a téměř 80 osob zranila. Celkovou výši přímých škod
způsobených touto katastrofou ve stanovené oblasti odhadují francouzské orgány na
1 425,43 milionů EUR.

Poté, co Komise ověřila, jestli obě žádosti splňují kritéria způsobilosti stanovená v nařízení
(ES) č. 2012/2002, navrhla uvolnit z Fondu solidarity prostředky ve výši 31 255 790 EUR
pro Portugalsko (povodně na Madeiře) a 35 635 750 EUR pro Francii (bouře Xynthia), což
dohromady činí 66 891 540 EUR. Jelikož jsou splněny všechny podmínky pro poskytnutí
pomoci, hlasoval jsem pro zprávu, abych projevil solidaritu s oběťmi a s postiženými státy.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    písemně. – (FR) Podpořila jsem hlasování Evropského
parlamentu, který dnes, v úterý 14. prosince 2010, schválil uvolnění 35,6 milionů EUR
pro Francii, jejíž atlantické pobřeží bylo v únoru částečně zpustošeno bouří Xynthia.
Prostředky budou použity k financování obnovení infrastruktury poškozené katastrofou.
Jakožto poslankyně Evropského parlamentu za nejvíce zasažené regiony vítám poskytnutí
těchto finančních prostředků na opravu škod způsobených bouří: všem postiženým
francouzským departmentům to přináší velkou úlevu. Toto uvolnění prostředků dokazuje,
že pokud jde o Evropskou unii, solidarita není jen prázdným slovem.

Na závěr bych ráda upozornila, že bouře Xynthia v únoru 2010 postihla velkou část Francie,
přičemž departmenty Charente-Maritime a Vende byly zasaženy nejvíce, zavinila smrt 53
osob a 80 jich zranila. Majetková škoda byla odhadnuta na 1 425,43 milionů EUR.
K nápravě této katastrofy bylo z Fondu solidarity EU uvolněno celkem 35,6 milionů EUR.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) V souladu se zprávou pana Bögeho bylo na boj
proti následkům vážných přírodních katastrof ve Francii a v Portugalsku uvolněno
66,9 milionů EUR. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu,
jelikož souhlasím s tím, že v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na finanční rok
2010, by měl být Fond solidarity Evropské unie využit k poskytnutí částky 66 891 540 EUR
ve formě prostředků na závazky a platby, aby mohlo být vyhověno předloženým žádostem:

- Portugalska o využití prostředků z fondu v reakci na katastrofu způsobenou sesuvy půdy
a povodněmi na ostrově Madeira; a

- Francie o využití prostředků z fondu v souvislosti s katastrofou zapříčiněnou bouří
Xynthia.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Srdečně vítám přijetí této zprávy, jež Portugalsku
přiděluje 31 255 790 EUR, aby napravilo strašné škody způsobené katastrofou, jež v únoru
2010 zasáhla ostrov Madeira. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit velkou angažovanost,
kterou projevila portugalská delegace strany Partido Social Democrata, zejména práci
odvedenou panem Teixeirou, jež se ukázala jako rozhodující pro to, abychom tohoto
výsledku dosáhli.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Komise navrhuje využít prostředky
z Fondu solidarity Evropské unie pro Portugalsko a Francii v souladu s bodem 26
interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení ze dne 17.
května 2006. Interinstitucionální dohoda umožňuje využívání prostředků z Fondu solidarity
v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR. V roce 2010 však byl Komisí zatím
předložen pouze jediný návrh na využití prostředků z Fondu solidarity. Jedná se o návrh
ze dne 24. září 2010 žádající o uvolnění 13,02 milionů EUR po rozsáhlých povodních
v Irsku v listopadu 2009 (KOM(2010)0534). Tento návrh a jemu odpovídající návrh
opravného rozpočtu (NOR č. 8/2010) jsou stále ještě v procesu schvalování oběma složkami
rozpočtového orgánu. Zároveň s návrhem na využití prostředků z Fondu solidarity pro
Portugalsko a Francii Komise představila návrh opravného rozpočtu (NOR č. 9/2010 ze
dne 13. října 2010), aby začlenila příslušné prostředky na závazky a platby do rozpočtu
na rok 2010, jak stanoví bod 26 interinstitucionální dohody.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Fond solidarity byl ustaven s cílem ukázat solidaritu
Evropské unie s obyvatelstvem regionů postižených přírodními katastrofami. V únoru
letošního roku byl region Madeira, odkud pocházím, zasažen katastrofou způsobenou
sesuvy půdy a povodněmi. Po této tragédii Portugalsko předložilo žádost o využití
prostředků z Fondu solidarity k nápravě škod, především k opravě infrastruktury a
rekonstrukci zasažených oblastí.

Francouzské orgány rovněž předložily žádost o využití prostředků z fondu po bouři
Xynthia. Celková škoda způsobená oběma katastrofami byla odhadnuta na 66 891 540 EUR
a tato částka bude uvolněna hned, jakmile dojde ke změně opravného rozpočtu, kterou
vyžaduje její uvolnění. Dopady únorové katastrofy se projevily okamžitě. Rozsáhlé a
závažné škody utrpěly veřejná i soukromá infrastruktura, podniky a úroda. Ačkoliv byly
následky této tragédie, jež zničila daný region, velmi závažné, evropská pomoc nepřišla
bezprostředně. Od té doby již uplynulo deset měsíců. Jelikož souhlasím, že celý postup je
nutné urychlit, hlasuji pro uvolnění prostředků z fondu pro postižené regiony a vyzývám,
aby se tak stalo co možná nejrychleji.

Bernadette Vergnaud (S&D),    písemně. – (FR) Dnešní schválení rozpočtové změny na
plenárním zasedání za účelem uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši
35,6 milionů EUR následující po návrhu Komise je dobrou zprávou. Jedná se o odpověď
na žádost, kterou učinila francouzská vláda po bouři Xynthia, jež ve dnech 27. a 28. února
2010 zasáhla francouzské pobřeží a v departmentech Vendée a Charente-Maritime po
sobě zanechala 53 mrtvých a 80 zraněných lidí. Daný postup je nepochybně zdlouhavý
a potřebuje zlepšit, jsem nicméně ráda, když vidím takový projev evropské solidarity
v reakci na tragédii, kterou oběti zažily. Napsala jsem panu komisaři Hahnovi, aby podpořil
žádost francouzské vlády o pomoc, a on dostál svému slibu, který mi dal během své návštěvy
v La Rochelle na začátku března. Tento fond je více než velice potřebnou finanční pomocí,
symbolizuje společné hodnoty, které náš kontinent sdílí.

Zpráva: László Surján (A7-0341/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) S ohledem na stanovisko Výboru pro regionální
rozvoj a na návrh snížit prostředky na platby z rozpočtové linie „projekty v oblasti
energetiky na podporu hospodářského oživení – evropská distribuční soustava větrné
energie na moři“ s cílem pomoci daným zemím (Portugalsku a Francii) postiženým
přírodními katastrofami prostřednictvím Fondu solidarity a také vzhledem k tomu, že toto

14-12-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS58



rozhodnutí stanoví základní kritéria pro činnost Fondu solidarity, s touto zprávou
souhlasím.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Na bouři Xynthia, jež téměř před rokem zpustošila
pobřeží Vendée, se všichni pamatujeme. Tam, kde voda zničila vše, následně musela začít
rekonstrukce. Fond solidarity Evropské unie představuje ideální nástroj pro podporu
místních aktivit. Tím, že jsem hlasovala pro tento text, jsem napomohla uvolnění
35 635 750 EUR vyčleněných nikoli na náhradu škod, které utrpěli jednotlivci, nýbrž na
obnovu infrastruktury. Fond solidarity byl ustaven po povodních v Německu, Rakousku,
České republice a ve Francii v roce 2002 a jeho smyslem je pomáhat evropským regionům
postižených nepředvídatelnými katastrofami. Tento text uděluje odpovídající množství
prostředků také oblastem v Portugalsku zasaženým nedávnými povodněmi.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Využití prostředků z Fondu solidarity na pomoc
obětem tragédie, která zasáhla Madeiru po výjimečných deštích, samozřejmě vítám. Svému
kolegovi, panu Teixeirovi, gratuluji k jeho příkladnému a soustavnému úsilí o zvýšení
informovanosti v evropských orgánech a o vytvoření základů pro nezbytnou podporu.
Opakuji, že jsem pevně přesvědčen o tom, že je třeba zjednodušit postupy, tak aby
v budoucnu bylo možné Fond solidarity využívat rychleji. Naléhavá pomoc, která přichází
příliš pozdě, narušuje obraz Unie jakožto efektivní organizace a oslabuje pocit evropské
solidarity.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Jediným cílem návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010
je formálně zahrnout rozpočtové změny vyplývající z uvolnění prostředků z Fondu
solidarity Evropské unie do rozpočtu na rok 2010. Již jsem hlasoval pro obdobný návrh
zprávy doporučující, aby bylo schváleno uvolnění prostředků z Fondu solidarity pro
Portugalsko (povodně na Madeiře) a Francii (bouře Xynthia), a proto z téhož pocitu
odpovědnosti hlasuji také pro tuto zprávu o změně rozpočtu s cílem uvolnit
31 255 790 EUR pro Portugalsko a 35 635 750 EUR pro Francii, což činí celkem
66 891 540 EUR, které budou odečteny od stropu daného fondu.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Navzdory významu investičních projektů pro
energetickou infrastrukturu, a zejména pro větrnou energetiku, hlasuji pro snížení
prostředků na platby z rozpočtové linie 06 04 14 03, aby bylo možné přesunout
66 891 540 EUR do prostředků na platby (linie 13 06 01) požadovaných na pokrytí potřeb
souvisejících s využitím Fondu solidarity Evropské unie.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Zatímco hlasujeme o tomto návrhu opravného
rozpočtu, jenž umožní uvolnění prostředků z Fondu solidarity pro obyvatele Madeiry a
francouzských regionů zasažených bouří Xynthia a který jsme samozřejmě podpořili, je
kromě opožděného uvolnění prostředků z fondu, o němž jsme se zmínili již dříve, důležité
upozornit ještě na několik dalších věcí.

Komise se domnívá, že kritéria způsobilosti pro uvolnění prostředků byla splněna, zvlášť
v případě Madeiry, pokud se týká rozsahu škody. Je nicméně třeba podotknout, že nyní
poskytnutá podpora ze strany Unie pokryje pouhých 2,89 % celkové škody způsobené
katastrofou. Madeira je jedním z nejvzdálenějších regionů, a proto musí snášet omezení,
jež z toho vyplývají. Sleduje rovněž konvergenční cíle EU (navzdory negativním změnám
v této oblasti od posledního rozšíření). Tato specifika by proto měla být brána v úvahu
zvýšením podpory pro daný region buď z tohoto fondu, nebo prostřednictvím dalších
nástrojů.
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Když se tedy jednalo o pravidlech tohoto fondu, navrhli jsme, abychom zvážili navýšení
finanční pomoci zemím podporovaným v rámci politiky soudržnosti a konvergenčním
regionům tím, že do problematiky poskytování pomoci při nápravě škod způsobených
přírodními katastrofami bude začleněna nezbytná dimenze soudržnosti. To by také snížilo
nerovnosti mezi různými regiony a členskými státy Evropské unie.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) V době, kdy v Evropě stále častěji čelíme
přírodním katastrofám, musí být Evropská unie schopna poskytnout náležitou pomoc
svým členským státům, pokud je některý z nich stižen katastrofou tohoto druhu. Po bouři
Xynthia, jež v březnu zasáhla pobřežní oblasti Charente-Maritime a Vendée, a povodních,
které v únoru postihly portugalský ostrov Madeira, bylo tedy zcela přirozené, že jsem
schválila využití evropského Fondu solidarity s cílem uhradit škodu způsobenou těmito
katastrofami. Dle mého mínění toto hlasování dokládá solidaritu, jež panuje mezi
evropskými státy a která by ostatně měla existovat také v mnoha dalších oblastech.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písemně. – (PL) Když čelíme přírodní katastrofě – a tomuto
typu katastrof čelíme stále častěji – je naprosto nezbytné, aby Evropská unie poskytla
pomoc členským státům a regionům, které se potýkají s trvalými následky těchto tragédií.
Právě za tímto účelem byl Fond solidarity EU ustaven.

Tento fond umožňuje poskytnout finanční pomoc obětem v oblastech zasažených „velkými
přírodními katastrofami“, k nimž patří portugalský ostrov Madeira, jenž byl poničen
povodněmi, nebo francouzské regiony zpustošené bouří Xynthia. Mám dosud v živé paměti
letošní povodně v Polsku i v dalších částech Evropy, a proto souhlasím s návrhem
poskytnout pomoc sužovaným zemím ze solidarity s tisíci občanů v regionech zasažených
tak zničujícími pohromami.

David Martin (S&D),    písemně. – Hlasoval jsem pro tuto zprávu, jež schvaluje převod
66 milionů eur z evropské distribuční soustavy větrné energie na moři do Fondu solidarity
EU za účelem pomoci obětem povodní v Portugalsku a bouří ve Francii.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Tento návrh opravného rozpočtu má své opodstatnění,
vezmeme-li v úvahu účel finančních prostředků uvolněných prostřednictvím Fondu
solidarity s cílem vypořádat se s následky sesuvů půdy a intenzivních povodní, ke kterým
došlo na portugalském ostrově Madeira, a s následky bouře Xynthia ve Francii. Poté, co
Komise ověřila, že obě žádosti splňují kritéria způsobilosti stanovená v nařízení (ES)
č. 2012/2002, navrhla uvolnit z Fondu solidarity prostředky ve výši 31 255 790 EUR pro
Portugalsko (povodně na Madeiře) a 35 635 750 EUR pro Francii (bouře Xynthia), což
dohromady činí 66 891 540 EUR, které mají být odečteny od stropu pro prostředky na
závazky a platby ve výši 1 miliardy EUR. Rád bych nicméně upozornil na zpoždění při
poskytování tohoto druhu pomoci. Postupy musí být méně byrokratické a efektivnější,
aby bylo možné včas reagovat na budoucí katastrofické situace.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Navýšení rozpočtu v době finanční a hospodářské
krize by mělo být ze zásady odmítnuto. V tomto případě se však jedná o změnu v důsledku
škod způsobených bouří Xynthia ve Francii a v Portugalsku. Vzájemná pomoc a podpora
v případě přírodních katastrof je skutečným znamením aktivní evropské solidarity, a je
tedy třeba ji uvítat a podpořit. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro zprávu.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Podle zprávy je nutné zajistit, aby finanční
prostředky poskytnuté Portugalsku a Francii byly použity tak, aby přispěly k obnově
infrastruktury v obou zemích, a byly využity jakožto „nástroj refinancování“. Postiženým
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lidem je nutné pomoci a jejich životní podmínky i hospodářská stabilita daného regionu
se musí zlepšit.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písemně. – (PL) Jednoznačně podporuji využití
Fondu solidarity EU v reakci na přírodní katastrofy ve Francii a v Portugalsku. Fond solidarity
považuji za jeden z nejdůležitějších způsobů, jak vytvářet evropskou identitu a vědomí
sounáležitosti mezi občany EU. V roce 2010 patřilo Polsko k zemím, které Fond solidarity
využily, což se v médiích setkalo s pozitivní odezvou. Rád bych upozornil na potřebu
zvýšit informovanost veřejnosti o Fondu solidarity a o dopadech jeho využívání.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu,
jelikož souhlasím s tím, že v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na finanční rok
2010, by měl být Fond solidarity Evropské unie využit k poskytnutí částky 66 891 540 EUR
ve formě prostředků na závazky a platby, aby mohlo být vyhověno předloženým žádostem:

- Portugalska o využití prostředků z fondu v reakci na katastrofu způsobenou sesuvy půdy
a povodněmi na ostrově Madeira; a

- Francie o využití prostředků z fondu v souvislosti s katastrofou zapříčiněnou bouří
Xynthia.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Vítám tento návrh opravného rozpočtu, jenž
umožňuje využít Fond solidarity Evropské unie k poskytnutí celkem 66 891 540 EUR
v podobě prostředků na závazky a platby, z nichž je 31 255 790 EUR odpovědí na žádost
o pomoc předloženou Portugalskem poté, co bouře, jež v únoru 2010 zasáhla autonomní
region Madeira, způsobila značnou škodu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Podle čl. 37 odst. 1 finančního nařízení
může Komise předložit návrhy opravných rozpočtů, pokud nastanou „nevyhnutelné,
mimořádné a nepředvídané okolnosti“. Z tohoto hlediska Komise v souvislosti s využitím
Fondu solidarity EU navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie pro
Portugalsko a Francii na základě bodu 26 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni
a řádném rozpočtovém řízení ze dne 17. května 2006. Interinstitucionální dohoda
umožňuje využití Fondu solidarity v rámci ročního stropu 1 miliardy EUR. Podrobně
popisuje podmínky způsobilosti pro tento fond stejně jako nařízení Rady č. 2012/2002
o vytvoření FSEU. Je důležité podotknout, že fond nemá hradit soukromé škody, nýbrž
obnovit infrastrukturu, a je nástrojem refinancování. V roce 2010 byl Komisí předložen
pouze jediný návrh na využití Fondu solidarity, návrh ze dne 24. září 2010 na uvolnění
13,02 milionů EUR po rozsáhlých povodních v Irsku v listopadu 2009 (KOM(2010)0534).

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Cílem tohoto dokumentu Evropského parlamentu
je schválit postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 za účelem provedení změn
potřebných pro využití Fondu solidarity. Katastrofy, k nimž došlo na Madeiře a ve Francii,
Komise označila za „velkou přírodní katastrofu“ respektive za „mimořádnou regionální
katastrofu“ a obě žádosti vnitrostátních orgánů o využití fondu byly přijaty.

Podle finančního nařízení může Komise předložit návrhy opravných rozpočtů „v případě
nevyhnutelných, mimořádných a nepředvídaných okolností“. V tomto případě Komise
navrhla využít Fond solidarity k poskytnutí 31 255 790 EUR Portugalsku a 35 635 750 EUR
Francii, což činí celkem 66 891 540 EUR. Dnes ve jménu evropské solidarity schvalujeme
převod této částky v podobě prostředků na platby z rozpočtové linie 06 04 14 03: „projekty
v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení – evropská distribuční soustava
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větrné energie na moři“ na opravu infrastruktury a rekonstrukci oblastí zasažených
katastrofami.

Opatření, jež bylo přijato, vítám, avšak lituji zdlouhavosti celého procesu využívání
prostředků z fondu, vezmeme-li v úvahu rozsah tragédie, jež zpustošila autonomní region
Madeira, ze kterého pocházím.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0336/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    písemně. – (FR) Na základě zprávy mé skvělé italské kolegyně,
Barbary Materyové, jsem hlasoval pro návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve výši 2,2 milionů EUR na
pomoc Slovinsku, jež se potýká s propouštěním v textilním průmyslu. Dotyčným podnikem
je Mura, European Fashion Design, který propustil 2 554 pracovníků. Připadá mi zvláštní,
že 583, respektive 22,8 %, z celkového počtu 2 554 propuštěných pracovníků má nějaký
dlouhodobý zdravotní problém či handicap. Nejsem si jistý, zda splňují kritéria pro EFG.
Měl bych podotknout, že 1 114 z 2 554 propuštěných pracovníků „nemá ukončené
základní vzdělání“. Je tedy oprávněné vyjádřit pochybnosti o úrovni vzdělání těch, kdo
byli zaměstnáváni, i o jejich vhodnosti vzhledem k současným průmyslovým standardům.
Pochybuji o nezávislosti úředníků na slovinském Ministerstvu práce, rodiny a sociálních
věcí, které musí převzít úlohu uznávajícího orgánu dohlížejícího nad těmito výdaji.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Podobně jako návrhy, které předložila
na minulém plenárním zasedání, jsou usnesení paní Materové obhajující uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v šesti konkrétních
případech naprosto oprávněné. Tento fond poskytne pomoc zaměstnancům postiženým
škodlivými dopady globalizace ve Slovinsku, v Německu, Polsku a Španělsku. Vždy jsem
měl za to, že využívání tohoto fondu je efektivní, neboť vede ke konkrétním výsledkům a
vyhovuje konkrétním a jednoznačně určitelným potřebám. Jakožto člen Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci jsem zkrátka musel hlasovat pro přijetí těchto usnesení.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Slovinsko požádalo
o pomoc pro 2 554 propuštěných pracovníků v podniku Mura, European Fashion Design,
společnosti působící v oděvním průmyslu, hlasovala jsem pro usnesení, jelikož souhlasím
s návrhem Komise pozměněným Parlamentem. Souhlasím také s tím, že návrh Komise by
v souladu s žádostmi předloženými Parlamentem měl ve svém vysvětlujícím prohlášení
obsahovat jasné a podrobné informace o uplatňování, analýzu kritérií způsobilosti a
vysvětlení důvodů, které vedly k jeho schválení.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Pomoc pracovníkům propuštěným kvůli
restrukturalizaci a přemísťování společností by měla být dynamická a flexibilní, aby bylo
možné poskytnout ji rychle a efektivně. Vzhledem k strukturálním změnám
v mezinárodním obchodě je důležité, aby evropská ekonomika dokázala rychle poskytnout
pomoc pracovníkům postižených těmito změnami a zároveň jim zajistila kvalifikaci
nezbytnou pro jejich brzký návrat na trh práce. Finanční pomoc by proto měla být
poskytována individuálně. Je rovněž důležité zdůraznit, že tato pomoc nenahrazuje
odpovědnost, jež standardně spočívá na společnostech, ani není určena pro financování
či restrukturalizaci společností. Vzhledem k tomu, že Slovinsko požádalo o pomoc
v souvislosti s 2 554 propuštěnými pracovníky ve společnosti Mura, European Fashion
Design, jež působí v oděvním průmyslu v regionu NUTS III Pomurje a jelikož 7 % všech
osob zaměstnaných v regionu Pomurje pracovalo pro společnost Mura a příjmy v tomto
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regiony byly již předtím pod slovinským průměrem, nakonec hlasuji pro tuto zprávu o
uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Slovinsko.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Skutečnost, že tato Sněmovna v posledních měsících
mnohokrát schvalovala uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci (EFG), který byl ustaven pro poskytování dodatečné podpory pracovníkům
postiženým důsledky zásadních změn ve struktuře světového obchodu, podle mého názoru
jednoznačně svědčí o krizi, kterou Evropa prochází. EFG sice není odpovědí na tuto krizi,
ale představuje nemalou a významnou pomoc. V tomto konkrétním případě je cílem
pomoci vypořádat se s následky propuštění 2 554 pracovníků ve slovinské společnosti
Mura, European Fashion Design, jež působí v oděvním průmyslu. Toto odvětví bylo zvlášť
těžce zasaženo změnami ve struktuře světového obchodu a stalo se obětí dovozů levného
textilu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k sociálním dopadům
celosvětové hospodářské krize, jež působí zvláště na zaměstnanost, má náležité využívání
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) klíčový význam při ulehčování
tíživé situace mnoha evropských občanů a rodin tím, že přispívá k jejich opětovnému
začlenění do společnosti i k profesnímu rozvoji a zároveň vytváří novou, kvalifikovanou
pracovní sílu, aby vyhovělo potřebám společností a podpořilo ekonomiku. V této souvislosti
je předkládán tento zásahový plán pro Slovinsko týkající se 2 554 pracovníků propuštěných
ze společnosti Mura, European Fashion Design, jež působí v oděvním průmyslu. Proto
doufám, že evropské orgány zdvojnásobí své úsilí při provádění opatření ke zrychlení a
zlepšení využívání tak významného zdroje, jakým je EFG, jenž je v současné době velmi
málo využíván. V letošním roce bylo zažádáno pouze o 11 % z celkové dostupné částky
500 milionů EUR.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Žádosti o uvolnění prostředků z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsou podávány každý měsíc. Proto tu máme osm
dalších žádostí od čtyř členských států: Slovinska, Německa, Polska a Španělska. Dalších
několik set společností zastavuje svou činnost v různých odvětvích, od výroby automobilů
přes maloobchod až po textilní průmysl. Celkem bylo propuštěno více než
6 500 pracovníků (přesné číslo je 6 592). Pokud k tomu připočteme ještě ty, o nichž jsme
zde jednali před měsícem, pak je jich téměř 10 000.

Zatímco schvalujeme uvolnění prostředků z tohoto fondu, nemohu než znovu zopakovat,
že je třeba rázně skoncovat s neoliberálními politikami, jež způsobují zřejmou
hospodářskou a sociální katastrofu, kterou země Evropské unie procházejí. Uklidňující
opatření jsou samozřejmě nezbytná, musíme však řešit příčiny této katastrofy.

Stále naléhavější je uskutečnění návrhu, který jsme předložili v průběhu rozpravy o rozpočtu
na rok 2011. Týkal se vytvoření evropského programu pro zaměstnanost a udržitelný
rozvoj, na který by bylo vyčleněno 1 % hrubého domácího produktu EU a jenž by byl
doplněn finančními prostředky z členských států. Jeho cílem by byly skutečná konvergence,
podpora potenciálu každé členské země, udržitelné využívání jejích zdrojů, investice do
výroby a vytváření pracovních míst s náležitými právy zaměstnanců.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Slovinsko, neboť tento
nástroj považuji za cenný zdroj podpory pracovníkům v nesnázích způsobených
hospodářskou krizí. EFG byl ustaven v roce 2006 s cílem poskytovat praktickou podporu
pracovníkům propuštěným buď z důvodů souvisejících s přemísťováním jejich společností,
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nebo, po změně v roce 2009, kvůli hospodářské krizi, aby napomohl jejich opětovnému
začlenění do trhu práce.

Dnešní hlasování se týkalo žádosti o pomoc pro 2 554 pracovníků propuštěných z podniku
Mura, European Fashion Design působícím v oděvním průmyslu, která činí celkem
2 247 940 EUR financovaných z EFG. Na závěr vítám přijetí zprávy, které dokládá, že EFG
představuje užitečný a efektivní zdroj pro boj s nezaměstnaností způsobenou globalizací
a hospodářskou krizí.

David Martin (S&D),    písemně. – Mám radost z uvolnění prostředků z Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci za účelem pomoci 2 554 pracovníkům propuštěným ve
slovinském podniku Mura, European Fashion Design. Doufám, že 2,2 milionů EUR pomůže
pracovníkům i regionu rychle se vzpamatovat ze strukturálních změn, kterým čelí.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržuji se hlasování s ohledem na
slovinské pracovníky ze skupiny Mura Group, kteří byli obětováni na oltář globalizace.
V situaci, v níž uvízli v důsledku neoliberálních politik obhajovaných Evropskou unií, by
bylo možné přiklánět se k odmítavému stanovisku vzhledem k nepatrné výši této almužny.
I ta trocha peněz, jež je poskytnuta, jim nicméně může pomoci zmírnit jejich zármutek.
Logika Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci však zůstává nadále nepřijatelná.
Schvaluje principy, jež vedly investiční fondy, které tuto skupinu vlastní, a banky, jež do
nich investují, aby bohatly na úkor pracovníků.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je prostorem solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je jeho součástí. Podpora z tohoto fondu je nezbytná
pro pomoc nezaměstnaným a obětem přesidlování společností, k němuž v globalizovaném
světě dochází. Stále více společností mění svá sídla a využívá přitom nižších nákladů na
pracovní sílu v řadě zemí, především v Číně a v Indii, což má zničující dopad na ty země,
které respektují práva pracovníků. EFG se zaměřuje na pomoc pracovníkům, kteří jsou
oběťmi přesidlování společností, a má zásadní význam pro usnadnění jejich přístupu
k novému zaměstnání. V minulosti byl EFG využíván jinými zeměmi EU, takže nyní je
správné poskytnout tuto pomoc Slovinsku, jež požádalo o pomoc pro 2 554 propuštěných
pracovníků ve společnosti Mura, European Fashion Design, která působí v oděvním
průmyslu.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Hlasoval jsem pro zprávu, jako jsem to učinil
již v předchozích případech týkajících se využití Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci. Musíme podporovat lidi, kteří ztratili zaměstnání, a dát jim příležitost využít
svůj potenciál v různých oblastech. Je skutečná ostuda, že ačkoliv jsem se osobně obrátil
na premiéra Lotyšské republiky a upozornil ho na příležitost čerpat prostředky
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, Lotyšsko této příležitosti nevyužilo,
přestože 15 % obyvatel Lotyšska nemá zaměstnání. Zdá se, že vedení Evropské komise je
třeba dát na vědomí nečinnost orgánů působících v Lotyšské republice. Více než 100 000
lidí pocházejících z Lotyšska již svou vlast opustilo. Zdá se, že osud těchto lidí vládu
Lotyšské republiky vůbec nezajímá.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Mezi 21. říjnem 2009 a 20. únorem 2010 musel
slovinský oděvní podnik Mura, European Fashion Design v důsledku hospodářské a finanční
krize propustit 2 554 pracovníků. Slovinsko proto žádá o 2 247 940 EUR z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci, aby mohlo podniknout opatření k rychlému
opětovnému začlenění postižených pracovníků do trhu práce. Hlasoval jsem pro zprávu,
neboť uvolnění prostředků z fondu je naprosto oprávněné.
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Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Podle zprávy paní Materové je třeba, abychom
podpořili opětovné začlenění slovinských pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku
celosvětové finanční a hospodářské krize, do trhu práce. Domnívám se, že se jedná o
pozitivní krok, a proto jsem ho svým hlasem podpořil.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Slovinsko
požádalo o pomoc pro 2 554 propuštěných pracovníků ve společnosti Mura, European
Fashion Design působící v oděvním průmyslu, hlasovala jsem pro usnesení, jelikož
souhlasím s návrhem Komise pozměněným Parlamentem.

Souhlasím také s tím, že:

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) by měl podporovat opětovné
začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a ráda bych zopakovala,
že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, která spadají do odpovědnosti společností na
základě vnitrostátního práva nebo kolektivních dohod, ani není určena k financování
restrukturalizace společností či odvětví;

- činnost a přidaná hodnota EFG by měly být posuzovány v souvislosti s obecným
hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální
dohodou ze dne 17. května 2006.

Vítám návrh Komise vytvořit alternativní zdroj prostředků na platby vedle nevyužitých
zdrojů z Evropského sociálního fondu v reakci na časté připomínky Parlamentu, že EFG
byl vytvořen jakožto samostatný, specifický nástroj s vlastními cíli a lhůtami a že je tedy
nutné určit rozpočtové linie vhodné pro přesuny prostředků.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Žádost o pomoc z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro 2 554 pracovníků propuštěných ze společnosti
Mura, European Fashion Design, jež působí v oděvním průmyslu, v období od 21. října 2009
do 20. února 2010, kterou předložilo Slovinsko, splňuje všechna legislativně stanovená
kritéria způsobilosti. Podle nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 546/2009 ze
dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci, byla oblast působnosti EFG dočasně rozšířena tak,
aby zahrnovala i zásahy v situacích jako je tato, kdy došlo k „propuštění během doby čtyř
měsíců nejméně 500 zaměstnanců jednoho podniku“ v přímém důsledku celosvětové
finanční a hospodářské krize. Hlasoval jsem tedy pro toto usnesení v naději, že uvolnění
prostředků z EFG těmto pracovníkům pomůže se úspěšně vrátit na trh práce.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0337/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Německo požádalo
o pomoc pro 1 181 pracovníků propuštěných na čtyřech výrobních místech společnosti
Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku–Württembersku, jež se zabývá výrobou
tiskařských strojů, hlasovala jsem pro usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise
pozměněným Parlamentem. Souhlasím rovněž s tím, že je třeba zajistit, aby Evropský fond
pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporoval opětovné začlenění jednotlivých
propuštěných pracovníků do zaměstnání, a chtěla bych zopakovat, že pomoc z EFG
nenahrazuje opatření, která spadají do odpovědnosti společností na základě vnitrostátního
práva nebo kolektivních dohod, ani není určena k financování restrukturalizace společností
či odvětví.
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Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Pomoc pracovníkům propuštěným kvůli
restrukturalizaci a přesidlování by měla být dynamická a flexibilní, aby bylo možné
poskytnout ji rychle a efektivně. Vzhledem k strukturálním změnám v mezinárodním
obchodě je důležité, aby evropská ekonomika dokázala rychle poskytnout pomoc
pracovníkům postiženým těmito změnami a zároveň jim zajistila kvalifikaci nezbytnou
pro jejich brzký návrat na trh práce. Finanční pomoc by proto měla být poskytována
individuálně. Je rovněž důležité zdůraznit, že tato pomoc nenahrazuje odpovědnost, jež
standardně spočívá na společnostech, ani není určena pro financování či restrukturalizaci
společností. Vzhledem k tomu, že Německo požádalo o pomoc pro 1 181 pracovníků
propuštěných na čtyřech výrobních místech společnosti Heidelberger Druckmaschinen
v Bádensku-Württembersku, jež se zabývá výrobou tiskařských strojů, hlasuji pro tuto
zprávu o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro
Německo.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Dnes schvalujeme balíček pomoci ve výši
8 308 555 EUR z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Německo, aby
se vypořádalo s důsledky propuštění 1 181 pracovníků na čtyřech výrobních místech
společnosti Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku–Württembersku, jež se zabývá
výrobou tiskařských strojů. Jak jsem vždy upozorňoval, taková pomoc je sice nesmírně
důležitá pro řešení nynějších symptomů, avšak není konečným řešením problémů, jež
postihují evropská odvětví a které nepramení pouze z hospodářské krize, kterou
procházíme, nýbrž také z potřeby, aby se Evropa přizpůsobila měnícímu se světu, v němž
je konkurenceschopnost nezbytností.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k sociálním dopadům
celosvětové hospodářské krize, jež působí zvláště na zaměstnanost, má náležité využívání
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) klíčový význam při ulehčování
tíživé situace mnoha evropských občanů a rodin tím, že přispívá k jejich opětovnému
začlenění do společnosti i k profesnímu rozvoji a zároveň vytváří novou, kvalifikovanou
pracovní sílu, aby vyhovělo potřebám společností a podpořilo ekonomiku. V této souvislosti
je předkládán tento zásahový plán pro Německo týkající se 1 181 pracovníků propuštěných
na čtyřech výrobních místech společnosti Heidelberger Druckmaschinen
v Bádensku-Württembersku, jež se zabývá výrobou tiskařských strojů. Proto doufám, že
evropské orgány zdvojnásobí své úsilí při provádění opatření ke zrychlení a zlepšení
využívání tak významného zdroje, jakým je EFG, jenž je v současné době velmi málo
využíván. V letošním roce bylo zažádáno pouze o 11 % z celkové dostupné částky
500 milionů EUR.

Peter Jahr (PPE),    písemně. – (DE) Díky dnešnímu rozhodnutí obdrží pracovníci z podniku
Heidelberger Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku, jimž hrozí propouštění,
zhruba 8 milionů EUR v podobě pomoci z Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci. Tyto finanční prostředky mají být využity k tomu, aby těmto pracovníkům
pomohly co nejrychleji nalézt nové zaměstnání. Považuji za důležité, aby tito lidé obdrželi
tyto prostředky rychle a bez větších byrokratických průtahů. Pomoci je třeba hned, a nikoli
za půl roku nebo za rok. Evropská unie a členské státy se také musí snažit dělat víc než jen
bojovat proti negativním dopadům globalizace. Globalizace je proces, jehož vývoj můžeme,
a de facto musíme, regulovat.

Wolf Klinz (ALDE),    písemně. – (DE) Skutečnost, že jsem se zdržel tohoto hlasování,
vyplývá nejen ze skeptického postoje německé Svobodné demokratické strany
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k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci, ale také z potenciálního střetu zájmů,
jelikož jsem akcionářem společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Německo, neboť tento
nástroj považuji za cenný zdroj podpory pracovníků v nesnázích způsobených
hospodářskou krizí. EFG byl ustaven v roce 2006 s cílem poskytovat praktickou podporu
pracovníkům propuštěným buď z důvodů souvisejících s přemísťováním jejich společností,
nebo, po změně v roce 2009, kvůli hospodářské krizi, aby napomohl jejich opětovnému
začlenění na trhu práce.

Dnešní hlasování se týkalo žádosti o pomoc pro 1 181 pracovníků propuštěných na čtyřech
výrobních místech společnosti Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku–Württembersku
zabývající se výrobou tiskařských strojů, která činí 8 308 555 EUR financovaných z EFG.
Na závěr vítám přijetí zprávy, které dokládá, že EFG představuje užitečný a efektivní zdroj
pro boj s nezaměstnaností způsobenou globalizací a hospodářskou krizí.

David Martin (S&D),    písemně. – Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl
vytvořen s cílem poskytovat pomoc pracovníkům postiženým následky významných
změn ve struktuře světového obchodu. Celkem 1 181 pracovníků propuštěných na čtyřech
výrobních místech podniku Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku (vyrábějícího
tiskařské stroje) spadá právě do této kategorie, a proto jsem podpořil uvolnění
8 308 555 EUR na pomoc těmto lidem.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržuji se hlasování s ohledem na
německé pracovníky skupiny Heidelberger Druckmaschinen Group, kteří byli obětováni
na oltář globalizace. V situaci, v níž uvízli v důsledku neoliberálních politik obhajovaných
Evropskou unií, by bylo možné přiklánět se k odmítavému stanovisku vzhledem k nepatrné
výši této almužny. I ta trocha peněz, jež je poskytnuta, jim nicméně může pomoci zmírnit
jejich zármutek. Logika Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci však zůstává
nadále nepřijatelná. Schvaluje principy, jež vedly tuto skupinu, největšího světového
výrobce tiskařských strojů, k tomu, aby změnila své sídlo se záměrem zvýšit své zisky.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je prostorem solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je jeho součástí. Podpora z tohoto fondu je nezbytná
pro pomoc nezaměstnaným a obětem přesidlování společností, k němuž v globalizovaném
světě dochází. Stále více společností mění svá sídla a využívá přitom nižších nákladů na
pracovní sílu v řadě zemí, především v Číně a v Indii, což má zničující dopad na ty země,
které respektují práva pracovníků. EFG se zaměřuje na pomoc pracovníkům, kteří jsou
oběťmi přesidlování společností, a má zásadní význam pro usnadnění jejich přístupu
k novému zaměstnání. V minulosti byl EFG využíván jinými zeměmi EU, takže nyní je
správné poskytnout tuto pomoc Německu, jež požádalo o pomoc pro 1 181 pracovníků
propuštěných na čtyřech výrobních místech společnosti Heidelberger Druckmaschinen
v Bádensku-Württembersku, jež se zabývá výrobou tiskařských strojů.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Dopady hospodářské krize jsou dosud pociťovány
po celé Evropě. Také v Německu některé podniky stále bojují o přežití a propouštějí z práce
mnoho lidí. Mezi 26. lednem 2010 a 26. květnem 2010 musel výrobce tiskařských strojů
Druckmaschinen AG, sídlící v Heidelbergu, kvůli krizi propustit 1 181 pracovníků. Spolková
republika Německo proto požádala o pomoc z Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci ve výši 8 308 555 EUR. Hlasuji pro zprávu, jelikož byla splněna všechna kritéria
stanovená pro uvolnění prostředků.
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Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Podporuji využití prostředků z fondu v souvislosti
s touto žádostí, neboť toto opatření může poskytnout dodatečnou podporu pracovníkům,
kteří trpí důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu, a pomoci při jejich
opětovném začlenění do trhu práce. Proto jsem pro ni hlasoval.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Německo
požádalo o pomoc pro 1 181 pracovníků propuštěných na čtyřech výrobních místech
společnosti Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku–Württembersku, jež se zabývá
výrobou tiskařských strojů, hlasovala jsem pro usnesení, neboť souhlasím s návrhem
Komise pozměněným Parlamentem.

Souhlasím také s tím, že:

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) by měl podporovat opětovné
začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a ráda bych zopakovala,
že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, která spadají do odpovědnosti společností na
základě vnitrostátního práva nebo kolektivních dohod, ani není určena k financování
restrukturalizace společností či odvětví;

- činnost a přidaná hodnota EFG by měly být posuzovány v souvislosti s obecným
hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální
dohodou ze dne 17. května 2006.

Vítám návrh Komise vytvořit alternativní zdroj prostředků na platby vedle nevyužitých
zdrojů z Evropského sociálního fondu v reakci na časté připomínky Parlamentu, že EFG
byl vytvořen jakožto samostatný, specifický nástroj s vlastními cíli a lhůtami a že je tedy
nutné určit rozpočtové linie vhodné pro přesuny prostředků.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Žádost o pomoc z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro 1 181 pracovníků propuštěných na čtyřech výrobních
místech společnosti Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku- Württembersku, zabývající
se výrobou tiskařských strojů, v období mezi 26. lednem a 26. květnem 2010, kterou
předložilo Německo, splňuje všechna legislativně stanovená kritéria způsobilosti. Podle
nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým
se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci, byla oblast působnosti EFG dočasně rozšířena tak, aby zahrnovala i zásahy
v situacích jako je tato, kdy došlo k „propuštění během doby čtyř měsíců nejméně 500
zaměstnanců jednoho podniku“ v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské
krize. Hlasoval jsem tedy pro toto usnesení v naději, že uvolnění prostředků z EFG těmto
pracovníkům pomůže se úspěšně vrátit na trh práce.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) S výjimkou žádosti od podniku Heidelberger
Druckmaschinen jsem bez výhrad hlasovala pro všechny žádosti o uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, o nichž jsme dnes hlasovali, neboť
obecně podporuji existenci Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a zejména přímou
podporu poskytovanou lidem, kteří nikoli vlastní vinou přišli o zaměstnání v důsledku
globalizace. Pokud se však týká výše zmíněného podniku, Heidelberger Druckmaschinen,
hlasování jsem se zdržela. V tomto případě mám jednoznačné výhrady. Je všeobecně
známo, že Heidelberger Druckmaschinen je klenotem německého strojírenství. Tato
společnost měla po mnoho let závratné zisky.

Poté skutečně přišly dva nebo tři finančně obtížné roky. Podnik Heidelberger
Druckmaschinen reagoval způsobem typickým pro velké společnosti: snížil počet
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zaměstnanců v oblasti, kde byly vysoké mzdy, jinak řečeno v Německu, a zároveň investoval
a zvýšil počet zaměstnanců v Číně, kde byly mzdy nízké. Pokud je v průběhu tohoto procesu
předložena žádost o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci, představuje to negativní příklad toho, jak je sociálně smysluplné a velmi
zodpovědné opatření Evropské unie zneužíváno mezinárodními společnostmi k tomu,
aby se vyhnuly své sociální odpovědnosti.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0359/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    písemně. – (FR) Na základě zprávy své italské kolegyně, Barbary
Materové, jsem hlasoval pro návrh rozhodnutí o využití prostředků z Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve výši 0,6 milionu EUR na pomoc Polsku, které se
potýká s propouštěním v automobilovém průmyslu. Ze dvou společností v automobilovém
průmyslu bylo propuštěno pět set devadesát pracovníků. Podporuji skutečnost, že
poskytování této pomoci je řízeno a kontrolováno v Polsku orgány odpovědnými za
Evropský sociální fond (ESF), čímž se náklady vynaložené na kontrolu snížily na pouhých
2 000 EUR. Stejně jako paní Materová, i já Komisi blahopřeji k tomu, že v souvislosti
s využitím EFG navrhla alternativní zdroj prostředků na platby vedle nevyužitých prostředků
z ESF. Lituji nicméně skutečnosti, že aby mohl být v tomto případě EFG využit, byly
prostředky na platby získány z rozpočtové linie určené k podpoře malých a středních
podniků a inovací. Je třeba odsoudit nedostatky Komise při uskutečňování programů
týkajících se konkurenceschopnosti a inovací, zejména v době hospodářské krize, jež
nezbytnost pomoci pravděpodobně podstatně zvýší.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Polsko podalo
žádost o pomoc pro 590 pracovníků propuštěných ze dvou společností zabývajících se
činností, jež spadá do oddílu 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci
klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Wielkopolskie, hlasovala jsem pro usnesení,
neboť souhlasím s návrhem Komise pozměněným Parlamentem. Souhlasím také s návrhem
Komise týkajícím se využívání EFG vytvořit alternativní zdroj prostředků na platby vedle
nevyužitých zdrojů z Evropského sociálního fondu v reakci na časté připomínky
Parlamentu, že EFG byl vytvořen jakožto samostatný, specifický nástroj s vlastními cíli a
lhůtami a že je tedy nutné určit rozpočtové linie vhodné pro přesuny prostředků.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Pomoc pracovníkům propuštěným kvůli
restrukturalizaci a přemísťování společností by měla být dynamická a flexibilní, aby bylo
možné poskytnout ji rychle a efektivně. Vzhledem k strukturálním změnám
v mezinárodním obchodě je důležité, aby evropská ekonomika dokázala rychle poskytnout
pomoc pracovníkům postiženým těmito změnami a zároveň jim zajistila kvalifikaci
nezbytnou pro jejich brzký návrat na trh práce. Finanční pomoc by proto měla být
poskytována individuálně. Je rovněž důležité zdůraznit, že tato pomoc nenahrazuje
odpovědnost, jež standardně spočívá na společnostech, ani není určena pro financování
či restrukturalizaci společností. Vzhledem k tomu, že Polsko předložilo žádost o pomoc
pro 590 pracovníků propuštěných ze dvou společností zabývajících se činností, jež spadá
do oddílu 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE
Revize 2 v regionu Wielkopolskie, hlasuji pro tuto zprávu, jinými slovy pro uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Polsko.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Finanční a hospodářská krize, kterou procházíme,
spolu s neustálými změnami na trhu práce způsobenými proměnami struktury světového
obchodu za sebou zanechala bezpočet obětí nezaměstnanosti, jež je v mnoha případech
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dlouhodobá. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl vytvořen, aby bylo možné
reagovat na situace, jako je tato. V tomto konkrétním případě hovoříme o uvolnění více
než 600 000 EUR pro Polsko na podporu 613 pracovníků propuštěných mezi
1. březnem 2009 a 30. listopadem 2009 ve dvou společnostech vyrábějících motorová
vozidla. Jelikož Komise tuto žádost posoudila a domnívá se, že je vhodná a splňuje
stanovené požadavky, a jelikož doporučuje, aby byla žádost schválena, hlasoval jsem pro.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k sociálním dopadům
celosvětové hospodářské krize, jež působí zvláště na zaměstnanost, má náležité využívání
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) klíčový význam při ulehčování
tíživé situace mnoha evropských občanů a rodin tím, že přispívá k jejich opětovnému
začlenění do společnosti i k profesnímu rozvoji a zároveň vytváří novou, kvalifikovanou
pracovní sílu, aby vyhovělo potřebám společností a podpořilo ekonomiku. V této souvislosti
je předkládán tento zásahový plán pro Polsko týkající se 590 pracovníků propuštěných
ze dvou společností zabývajících se činností, jež spadá do oddílu 29 (výroba motorových
vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II
Wielkopolskie. Proto doufám, že evropské orgány zdvojnásobí své úsilí při provádění
opatření ke zrychlení a zlepšení využívání tak významného zdroje, jakým je EFG, jenž je
v současné době velmi málo využíván. V letošním roce bylo zažádáno pouze o 11 %
z celkové dostupné částky 500 milionů EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Polsko, neboť tento nástroj
považuji za cenný zdroj podpory pracovníkům v nesnázích způsobených hospodářskou
krizí. EFG byl ustaven v roce 2006 s cílem poskytovat praktickou podporu pracovníkům
propuštěným buď z důvodů souvisejících s přemísťováním jejich společností, nebo, po
změně v roce 2009, kvůli hospodářské krizi, aby napomohl jejich opětovnému začlenění
do trhu práce.

Žádost o pomoc se týkala 1 104 pracovníků (pomoc byla určena 590 z nich) propuštěných
dvěma společnostmi, jejichž činnost spadá do oddílu 29 (výroba motorových vozidel,
přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE Revize 2, což představuje částku 633 077 EUR
financovanou z EFG. Závěrem vítám přijetí zprávy, jež ukazuje, že EFG je užitečným a
účinným zdrojem boje proti nezaměstnanosti způsobené globalizací a hospodářskou krizí.

David Martin (S&D),    písemně. – Komise navrhla poskytnout 633 077 EUR z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc 1 104 pracovníkům propuštěným ve
dvou polských podnicích zabývajících se výrobou motorových vozidel, přívěsů a návěsů.
Hlasoval jsem pro tento návrh.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržuji se hlasování s ohledem na
pracovníky v polském automobilovém průmyslu, kteří byli obětováni na oltář globalizace.
V situaci, v níž uvízli v důsledku neoliberálních politik obhajovaných Evropskou unií, by
bylo možné přiklánět se k odmítavému stanovisku vzhledem k nepatrné výši této almužny.
I ta trocha peněz, jež je poskytnuta, jim nicméně může pomoci zmírnit jejich zármutek.
Logika Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci však zůstává nadále nepřijatelná.
Schvaluje principy, jež vedly společnosti SEWS a Leoni Atokabel k tomu, aby bezostyšně
změnily své sídlo s cílem zvýšit své zisky.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je prostorem solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je jeho součástí. Podpora z tohoto fondu je nezbytná
pro pomoc nezaměstnaným a obětem přesidlování společností, k němuž v globalizovaném
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světě dochází. Stále více společností mění svá sídla a využívá přitom nižších nákladů na
pracovní sílu v řadě zemí, především v Číně a v Indii, což má zničující dopad na ty země,
které respektují práva pracovníků. EFG se zaměřuje na pomoc pracovníkům, kteří jsou
oběťmi přesidlování společností, a má zásadní význam pro usnadnění jejich přístupu
k novému zaměstnání. V minulosti byl EFG využíván jinými zeměmi EU, takže nyní je
správné poskytnout tuto pomoc Polsku, jež požádalo o pomoc pro 590 pracovníků
propuštěných ze dvou společností zabývajících se činností, jež spadá do oddílu 29 (výroba
motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II
Wielkopolskie.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Aby byly schopny zabránit výraznému nárůstu
nezaměstnanosti v důsledku finanční a hospodářské krize, potřebují členské státy EU
finanční prostředky, aby mohly rychle provádět efektivní politická opatření. Evropský
fond pro přizpůsobení se globalizaci za tímto účelem každý rok poskytuje částku
500 miliard EUR. Pokud je během určitého období v jednom či více podnicích propuštěno
víc než 500 pracovníků, lze podat žádost o uvolnění prostředků z tohoto fondu. Hlasuji
pro zprávu, jelikož pomoc ve výši 633 077 EUR pro 1 104 polských pracovníků
propuštěných z podniků zabývajících se činností, jež spadá do oddílu 29 v rámci klasifikace
NACE Revize 2, je naprosto oprávněná.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Hlasoval jsem pro zprávu, neboť se týká cílených
opatření na pomoc pracovníkům strádajícím v důsledku hospodářské krize a jejích následků.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Polsko předložilo
žádost o pomoc pro 590 pracovníků propuštěných ve dvou společnostech, jejichž činnost
spadá do oddílu 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace
NACE Revize 2 v regionu NUTS II Wielkopolskie, hlasovala jsem pro usnesení, neboť
souhlasím s návrhem Komise pozměněným Parlamentem.

Souhlasím také tím, že:

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) by měl podporovat opětovné
začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a ráda bych zopakovala,
že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, která spadají do odpovědnosti společností na
základě vnitrostátního práva nebo kolektivních dohod, ani není určena k financování
restrukturalizace společností či odvětví;

- činnost a přidaná hodnota EFG by měly být posuzovány v souvislosti s obecným
hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální
dohodou ze dne 17. května 2006.

Vítám návrh Komise vytvořit alternativní zdroj prostředků na platby vedle nevyužitých
zdrojů z Evropského sociálního fondu v reakci na časté připomínky Parlamentu, že EFG
byl vytvořen jakožto samostatný, specifický nástroj s vlastními cíli a lhůtami a že je tedy
nutné určit rozpočtové linie vhodné pro přesuny prostředků.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Žádost o pomoc z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro 590 pracovníků propuštěných ze dvou společností
zabývajících se činností spadající do oddílu 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a
návěsů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Wielkopolskie, kterou
předložilo Polsko, splňuje všechna legislativně stanovená kritéria způsobilosti. Podle
nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým
se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se
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globalizaci, byla oblast působnosti EFG dočasně rozšířena tak, aby zahrnovala i zásahy
v situacích jako je tato, kdy došlo k „propuštění během doby devíti měsíců nejméně 500
zaměstnanců, zejména z malých a středních podniků, v odvětví NACE 2 v jednom regionu
nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II“ v přímém důsledku celosvětové
finanční a hospodářské krize. Hlasoval jsem tedy pro toto usnesení v naději, že využití
prostředků z EFG pomůže těmto pracovníkům úspěšně se vrátit na trh práce.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0358/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písemně. – (ES) Hlasovala jsem pro pomoc Aragonii.
Toto autonomní společenství má menší hustotu zalidnění, než činí průměr EU (112 obyvatel
na kilometr čtvereční); jeho hospodářství je tradičně založeno na pěstování obilovin a na
chovu ovcí; za devět měsíců postihlo jeho maloobchod 1 154 případů propouštění
v 593 podnicích; 56 % lidí působících ve službách bylo v únoru 2010 bez zaměstnání,
z nichž 73 % tvořily ženy; 73,9 % propuštěných pracovníků byli prodavači v obchodech
a na trzích; 14,4 % vykonávalo nekvalifikovanou práci. Považují za politováníhodné, že
opatření začala být přijímána příliš pozdě, až 11 měsíců poté, co byli propuštěni první
pracovníci.

Bylo by zajímavé analyzovat výsledky přechodných a mimořádných pomocných opatření
pro ty, kdo byli propuštěni, jež budou přijata pro jejich opětovné začlenění do trhu práce.
Musí však být i nadále jasné, že tyto kroky nesmí nahrazovat opatření, jež jsou podniky
nuceny přijmout na základě vnitrostátní legislativy či kolektivních dohod.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko
předložilo žádost o pomoc pro 1 154 pracovníků propuštěných z 593 společností
zabývajících se činností, jež spadá do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel
a motocyklů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Aragón, hlasovala jsem
pro usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise pozměněným Parlamentem. Souhlasím
také s tím, že fungování a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci by měly být posuzovány v souvislosti s obecným hodnocením programů a
různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006
v rámci procesu přezkoumávání víceletého finančního rámce pro období 2007–2013
v polovině daného období.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Pomoc pracovníkům propuštěným kvůli
restrukturalizaci a přemísťování společností by měla být dynamická a flexibilní, aby bylo
možné poskytnout ji rychle a efektivně. Vzhledem k strukturálním změnám
v mezinárodním obchodě je důležité, aby evropská ekonomika dokázala rychle poskytnout
pomoc pracovníkům postiženým těmito změnami a zároveň jim zajistila kvalifikaci
nezbytnou pro jejich brzký návrat na trh práce. Finanční pomoc by proto měla být
poskytována individuálně. Je rovněž důležité zdůraznit, že tato pomoc nenahrazuje
odpovědnost, jež standardně spočívá na společnostech, ani není určena pro financování
či restrukturalizaci společností. Vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost o pomoc
pro 1 154 pracovníků propuštěných z 593 společností zabývajících se činností, jež spadá
do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel a motocyklů) v rámci klasifikace
NACE Revize 2 v regionu Aragón, hlasuji pro tuto zprávu, jinými slovy pro uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Španělsko.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Finanční a hospodářská krize, kterou procházíme,
spolu s neustálými změnami na trhu práce způsobenými proměnami struktury světového
obchodu za sebou zanechala bezpočet obětí nezaměstnanosti, jež je v mnoha případech
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dlouhodobá. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl vytvořen, aby bylo možné
reagovat na situace, jako je tato. V tomto konkrétním případě hovoříme o uvolnění více
než 1,5 milionů EUR pro Španělsko na podporu 1 154 pracovníků propuštěných v 593
společnostech zabývajících se maloobchodem v období mezi 1. červnem 2009 a
28. únorem 2010. Jelikož Komise tuto žádost posoudila a domnívá se, že je vhodná a
splňuje stanovené požadavky, a jelikož doporučuje, aby byla žádost schválena, hlasoval
jsem pro.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k sociálním dopadům
celosvětové hospodářské krize, jež působí zvláště na zaměstnanost, má náležité využívání
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) klíčový význam při ulehčování
tíživé situace mnoha evropských občanů a rodin tím, že přispívá k jejich opětovnému
začlenění do společnosti i k profesnímu rozvoji a zároveň vytváří novou, kvalifikovanou
pracovní sílu, aby vyhovělo potřebám společností a podpořilo ekonomiku. V této souvislosti
je předkládán tento zásahový plán pro Španělsko týkající se 1 154 pracovníků propuštěných
z 593 společností zabývajících se činností, jež spadá do oddílu 47 (maloobchod kromě
motorových vozidel a motocyklů) v regionu NUTS II Aragón. Proto doufám, že evropské
orgány zdvojnásobí své úsilí při provádění opatření ke zrychlení a zlepšení využívání tak
významného zdroje, jakým je EFG, jenž je v současné době velmi málo využíván. V letošním
roce bylo zažádáno pouze o 11 % z celkové dostupné částky 500 milionů EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Španělsko, neboť tento
nástroj považuji za cenný zdroj podpory pracovníkům v nesnázích způsobených
hospodářskou krizí. EFG byl ustaven v roce 2006 s cílem poskytovat praktickou podporu
pracovníkům propuštěným buď z důvodů souvisejících s přemísťováním jejich společností,
nebo, po změně v roce 2009, kvůli hospodářské krizi, aby napomohl jejich opětovnému
začlenění do trhu práce.

Dnešní žádost o pomoc se týkala 1 154 pracovníků propuštěných v 593 podnicích, které
se zabývají činností, jež spadá do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel a
motocyklů) v rámci klasifikace NACE Revize 2, což představuje částku 1 560 000 EUR
financovanou z EFG. Na závěr musím zdůraznit význam EFG, který ukázal, že je užitečným
a efektivním zdrojem v boji proti nezaměstnanosti způsobené globalizací a hospodářskou
krizí.

David Martin (S&D),    písemně. – Tato žádost Španělska o uvolnění 1 560 000 EUR
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci s cílem pomoci 1 154 lidem
propuštěným v období devíti měsíců z 593 různých maloobchodních společností odhaluje
rozsah celosvětového hospodářského poklesu. Tuto žádost jsem podpořil.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je prostorem solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je jeho součástí. Podpora z tohoto fondu je nezbytná
pro pomoc nezaměstnaným a obětem přesidlování společností, k němuž v globalizovaném
světě dochází. Stále více společností mění svá sídla a využívá přitom nižších nákladů na
pracovní sílu v řadě zemí, především v Číně a v Indii, což má zničující dopad na ty země,
které respektují práva pracovníků. EFG se zaměřuje na pomoc pracovníkům, kteří jsou
oběťmi přesidlování společností, a má zásadní význam pro usnadnění jejich přístupu
k novému zaměstnání. V minulosti byl EFG využíván jinými zeměmi EU, takže nyní je
správné poskytnout tuto pomoc Španělsku, jež požádalo o pomoc pro 1 154 pracovníků
propuštěných z 593 společností zabývajících se činností, jež spadá do oddílu 47
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(maloobchod kromě motorových vozidel a motocyklů) v rámci klasifikace NACE Revize 2
v regionu NUTS II Aragón.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) V 593 španělských podnicích zabývajících se
činností, jež spadá do oddílu 47 v rámci klasifikace NACE Revize 2, došlo v regionu NUTS II
Aragón k propuštění 1 154 pracovníků. Finanční a hospodářská krize způsobila drastický
pokles prodeje v maloobchodu. Tato situace měla vážné následky, především pro region
Aragón, který má menší hustotu zalidnění, než činí průměr EU. Je třeba se obávat další
emigrace z tohoto regionu, jenž před krizí zažíval mírný hospodářský vzestup. Hlasuji pro
zprávu, jelikož je nutné podniknout okamžité kroky reagující na zvýšenou míru
nezaměstnanosti, zvláště v malých regionech, jejichž hospodářství se potýká s problémy.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Hlasoval jsem pro zprávu, jelikož se zde jedná o
dodatečnou podporu pracovníků propuštěných v důsledku celosvětové finanční a
hospodářské krize s cílem poskytnout jim dodatečné finanční prostředky k jejich
opětovnému začlenění do trhu práce.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko
předložilo žádost o pomoc pro 1 154 pracovníků propuštěných z 593 společností
zabývajících se činností spadající do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel
a motocyklů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Aragón, hlasovala jsem
pro usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise pozměněným Parlamentem.

Souhlasím také, že:

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) by měl podporovat opětovné
začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a ráda bych zopakovala,
že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, která spadají do odpovědnosti společností na
základě vnitrostátního práva nebo kolektivních dohod, ani není určena k financování
restrukturalizace společností či odvětví;

- činnost a přidaná hodnota EFG by měly být posuzovány v souvislosti s obecným
hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální
dohodou ze dne 17. května 2006.

Vítám návrh Komise vytvořit alternativní zdroj prostředků na platby vedle nevyužitých
zdrojů z Evropského sociálního fondu v reakci na časté připomínky Parlamentu, že EFG
byl vytvořen jakožto samostatný, specifický nástroj s vlastními cíli a lhůtami a že je tedy
nutné určit rozpočtové linie vhodné pro přesuny prostředků.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Žádost o pomoc z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro 1 154 pracovníků propuštěných z 593 společností
zabývající se činností spadající do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel a
motocyklů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Aragón, kterou předložilo
Španělsko, splňuje všechna legislativně stanovená kritéria způsobilosti. Podle nařízení (ES)
Evropského parlamentu a Rady č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění
nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci,
byla oblast působnosti EFG dočasně rozšířena tak, aby zahrnovala i zásahy v situacích jako
je tato, kdy došlo k „propuštění během doby čtyř měsíců nejméně 500 zaměstnanců
jednoho podniku“ v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize. Hlasoval
jsem tedy pro toto usnesení v naději, že uvolnění prostředků z EFG těmto pracovníkům
pomůže se úspěšně vrátit na trh práce.
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Zpráva: Barbara Matera (A7-0357/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písemně. – (ES) Hlasovala jsem pro pomoc
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Valencii, neboť v důsledku
strukturálních změn ve světovém obchodu a finanční krize došlo ve valencijském textilním
průmyslu mezi 13. dubnem 2009 a 12 lednem 2010 k neočekávanému propuštění
544 pracovníků z 143 podniků, což mělo na místní úrovni vážný dopad. Mezi
propuštěnými je 61,7 % mužů, 22 % osob starších 55 let, 79,9 % osob pouze se základním
vzděláním a čtyři handicapovaní.

Věřím, že školení, jež jim bude poskytnuto během 14 měsíců placené práce na částečný
úvazek zlepší jejich profesní kvalifikaci, aby mohli opět vstoupit na trh práce. Stejně jako
v předchozím případě je politováníhodné, že opatření byla provedena příliš pozdě, až rok
a dva měsíce poté, co byli propuštěni první pracovníci.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko
předložilo žádost o pomoc pro 350 pracovníků propuštěných ze 143 společností, jejichž
činnost spadá do oddílu 13 (výroba oděvů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu
NUTS II Comunidad Valenciana, hlasovala jsem pro usnesení, jelikož souhlasím s návrhem
Komise pozměněným Parlamentem. Souhlasím také s tím, že návrh Komise by, v souladu
s žádostmi předloženými Parlamentem, měl ve svém vysvětlujícím prohlášení obsahovat
jasné a podrobné informace o uplatňování, analýzu kritérií způsobilosti a vysvětlení důvodů,
které vedly k jeho schválení.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Pomoc pracovníkům propuštěným kvůli
restrukturalizaci a přemísťování společností by měla být dynamická a flexibilní, aby bylo
možné poskytnout ji rychle a efektivně. Vzhledem k strukturálním změnám
v mezinárodním obchodě je důležité, aby evropská ekonomika dokázala rychle poskytnout
pomoc pracovníkům postižených těmito změnami a zároveň jim zajistila kvalifikaci
nezbytnou pro jejich brzký návrat na trh práce. Finanční pomoc by proto měla být
poskytována individuálně. Je rovněž důležité zdůraznit, že tato pomoc nenahrazuje
odpovědnost, jež standardně spočívá na společnostech, ani není určena pro financování
či restrukturalizaci společností. Vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost o pomoc
pro 350 pracovníků propuštěných ze 143 společností, jejichž činnost spadá do oddílu 13
(výroba oděvů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu Comunidad Valenciana, hlasuji
pro tuto zprávu, jinými slovy pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci pro Španělsko.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Finanční a hospodářská krize, kterou procházíme,
spolu s neustálými změnami na trhu práce způsobenými proměnami struktury světového
obchodu za sebou zanechala bezpočet obětí nezaměstnanosti, jež je v mnoha případech
dlouhodobá. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl vytvořen, aby bylo možné
reagovat na situace, jako je tato. V tomto konkrétním případě hovoříme o uvolnění více
než 2 milionů EUR pro Španělsko na podporu 544 pracovníků propuštěných ze 143
společností zabývajících se výrobou oděvů v období mezi 13. dubnem 2009 a
12. lednem 2010. Jelikož Komise tuto žádost posoudila a domnívá se, že je vhodná a
splňuje stanovené požadavky, a jelikož doporučuje, aby byla žádost schválena, hlasoval
jsem pro.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k sociálním dopadům
celosvětové hospodářské krize, jež působí zvláště na zaměstnanost, má náležité využívání
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) klíčový význam při ulehčování
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tíživé situace mnoha evropských občanů a rodin tím, že přispívá k jejich opětovnému
začlenění do společnosti i k profesnímu rozvoji a zároveň vytváří novou, kvalifikovanou
pracovní sílu, aby vyhovělo potřebám společností a podpořilo ekonomiku. V této souvislosti
je předkládán tento zásahový plán pro Španělsko týkající se 350 pracovníků propuštěných
ze 143 společností, jejichž činnost spadá do oddílu 13 (výroba oděvů) v rámci klasifikace
NACE Revize 2 v regionu NUTS II Comunidad Valenciana. Proto doufám, že evropské
orgány zdvojnásobí své úsilí při provádění opatření ke zrychlení a zlepšení využívání tak
významného zdroje, jakým je EFG, jenž je v současné době velmi málo využíván. V letošním
roce bylo zažádáno pouze o 11 % z celkové dostupné částky 500 milionů EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Španělsko, neboť tento
nástroj považuji za cenný zdroj podpory pracovníkům v nesnázích způsobených
hospodářskou krizí. EFG byl ustaven v roce 2006 s cílem poskytovat praktickou podporu
pracovníkům propuštěným buď z důvodů souvisejících s přemísťováním jejich společností,
nebo, po změně v roce 2009, kvůli hospodářské krizi, aby napomohl jejich opětovnému
začlenění do trhu práce.

Dnešní žádost o pomoc se týkala 544 pracovníků (pomoc byla určena 350 z nich)
propuštěných ze 143 společností, jejichž činnost spadá do oddílu 13 (výroba oděvů)
v rámci klasifikace NACE Revize 2, což představuje částku 2 059 466 EUR financovanou
z EFG. Závěrem vítám přijetí zprávy, jež ukazuje, že EFG je užitečným a účinným zdrojem
boje proti nezaměstnanosti způsobené globalizací a hospodářskou krizí.

David Martin (S&D),    písemně. – V celé Evropě prochází v současné době textilní průmysl
těžkým obdobím. Komise navrhuje uvolnění 1 422 850 EUR v reakci na 528 propuštěných
pracovníků z 33 oděvních podniků ve Španělsku. Hlasoval jsem pro.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je prostorem solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je jeho součástí. Podpora z tohoto fondu je nezbytná
pro pomoc nezaměstnaným a obětem přesidlování společností, k němuž v globalizovaném
světě dochází. Stále více společností mění svá sídla a využívá přitom nižších nákladů na
pracovní sílu v řadě zemí, především v Číně a v Indii, což má zničující dopad na ty země,
které respektují práva pracovníků. EFG se zaměřuje na pomoc pracovníkům, kteří jsou
oběťmi přesidlování společností, a má zásadní význam pro usnadnění jejich přístupu
k novému zaměstnání. V minulosti byl EFG využíván jinými zeměmi EU, takže nyní je
správné poskytnout tuto pomoc Španělsku, jež požádalo o pomoc pro 350 pracovníků
propuštěných ze 143 společností, jejichž činnost spadá do oddílu 13 (výroba oděvů)
v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Comunidad Valenciana.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Mezi 13. dubnem 2009 a 12. lednem 2010 bylo
ze 143 podniků, jejichž činnost spadá do oddílu 13 (výroba oděvů) v rámci klasifikace
NACE Revize 2, propuštěno 544 španělských pracovníků. Aby mohlo 350 z nich
poskytnout pomoc, požádalo Španělsko o uvolnění 2 059 466 EUR z Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci. Hlasuji pro zprávu, neboť všechna kritéria pro využití
prostředků z fondu byla v plném rozsahu splněna.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Jelikož je podíl malých a středních podniků
specializujících se zejména na výrobu nábytku, obuvi, oděvů, keramiky a hraček v regionu
Comunidad Valenciana velmi vysoký a odvětví služeb vytváří 60 % všech pracovních míst
v tomto regionu, bylo toto odvětví v posledních dvou letech zvlášť těžce postiženo
hromadným propouštěním. To má na místní úrovni značný dopad. Je tedy zvlášť důležité,
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abychom textilní průmysl soustavně a výrazněji podporovali. Proto jsem hlasoval pro tuto
žádost.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko
předložilo žádost o pomoc pro 350 pracovníků propuštěných ze 143 společností, jejichž
činnost spadá do oddílu 13 (výroba oděvů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu
NUTS II Comunidad Valenciana, hlasovala jsem pro usnesení, jelikož souhlasím s návrhem
Komise pozměněným Parlamentem.

Souhlasím také s tím, že:

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) by měl podporovat opětovné
začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a ráda bych zopakovala,
že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, která spadají do odpovědnosti společností na
základě vnitrostátního práva nebo kolektivních dohod, ani není určena k financování
restrukturalizace společností či odvětví;

- činnost a přidaná hodnota EFG by měly být posuzovány v souvislosti s obecným
hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální
dohodou ze dne 17. května 2006.

Vítám návrh Komise vytvořit alternativní zdroj prostředků na platby vedle nevyužitých
zdrojů z Evropského sociálního fondu v reakci na časté připomínky Parlamentu, že EFG
byl vytvořen jakožto samostatný, specifický nástroj s vlastními cíli a lhůtami a že je tedy
nutné určit rozpočtové linie vhodné pro přesuny prostředků.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Žádost o pomoc z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG), kterou předložilo Španělsko, se týká 544 pracovníků
(350 z nich je způsobilých získat podporu) propuštěných ze 143 společností, jejichž
činnost spadá do oddílu 13 (výroba oděvů) v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu
NUTS II Comunidad Valenciana. Podle hodnocení Komise tato žádost splňuje všechna
legislativně stanovená kritéria způsobilosti. Podle nařízení (ES) Evropského parlamentu a
Rady č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o
zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, byla oblast působnosti EFG
dočasně rozšířena tak, aby zahrnovala i zásahy v situacích jako je tato, kdy došlo
k „propuštění během doby devíti měsíců nejméně 500 zaměstnanců, zejména z malých a
středních podniků, v odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech
na úrovni NUTS II“ v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize. Hlasoval
jsem tedy pro toto usnesení v naději, že využití prostředků z EFG pomůže těmto
pracovníkům úspěšně se vrátit na trh práce.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0356/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písemně. – (ES) Hlasovala jsem pro tuto iniciativu,
aby 330 z 528 pracovníků, kteří byli ve Valencii během devíti měsíců propuštěni ze 66
společností zpracovávajících přírodní kámen, mohlo získat dodatečnou pomoc, jež jim
umožní znovu se vrátit na trh práce. Mezi propuštěnými je 62 % osob starších 45 let, tři
jsou handicapovaní a 51 % nemá žádné vzdělání a 34,4 % má pouze základní vzdělání.

Toto společenství již obdrželo jinou pomoc kvůli rušení pracovních míst ve
zpracovatelském průmyslu. Je proto třeba naléhavě přijmout další opatření. Využití
prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci může být jen jedním
z těchto opatření. Na závěr musím opět vyjádřit politování nad tím, že španělský stát
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provedl tato opatření příliš pozdě: rok a tři měsíce po propuštění, ačkoliv opatření tohoto
druhu musí být uskutečněna bezodkladně a naléhavě.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko
předložilo žádost o pomoc pro 300 pracovníků propuštěných ze 66 společností, jejichž
činnost spadá do oddílu 23 (výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v rámci
klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Comunidad Valenciana, hlasovala jsem pro
usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise pozměněným Parlamentem. Souhlasím také
s tím, že fungování a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
by měly být posuzovány v souvislosti s obecným hodnocením programů a různých dalších
nástrojů vytvořených interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 v rámci
přezkumu víceletého finančního rámce pro období 2007–2013 v polovině daného období.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Pomoc pracovníkům propuštěným kvůli
restrukturalizaci a přemísťování společností musí být dynamická a flexibilní, aby bylo
možné poskytnout ji rychle a efektivně. Vzhledem k strukturálním změnám
v mezinárodním obchodě je důležité, aby evropská ekonomika dokázala rychle poskytnout
pomoc pracovníkům postiženým těmito změnami a zároveň jim zajistila kvalifikaci
nezbytnou pro jejich brzký návrat na trh práce. Finanční pomoc by proto měla být
poskytována individuálně. Je rovněž důležité zdůraznit, že tato pomoc nenahrazuje
odpovědnost, jež standardně spočívá na společnostech, ani není určena pro financování
či restrukturalizaci společností. Vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost o pomoc
pro 300 pracovníků, kteří byli propuštěni ze 66 společností, jejichž činnost spadá do
oddílu 23 (výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v rámci klasifikace NACE
Revize 2 v regionu Comunidad Valenciana, hlasuji pro tuto zprávu, jinak řečeno pro
uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na podporu
Španělska.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Dnes schvalujeme využití balíčku pomoci v celkové
výši 1 422 850 EUR z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch
Španělska, země, jež byla těžce zasažena celosvětovou hospodářskou krizí a jež především
zaznamenala zvýšení nezaměstnanosti nad evropský průměr. V tomto konkrétním případě
se pomoc týká 528 pracovníků propuštěných ze 66 společností, jejichž činnost spadá do
oddílu 23 (výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v rámci klasifikace NACE
Revize 2. Doufám, že španělská ekonomika bude schopna na krizi náležitě reagovat, jelikož
využití této pomoci představuje pouze část oné reakce.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k sociálním dopadům
celosvětové hospodářské krize, jež působí zvláště na zaměstnanost, má náležité využívání
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) klíčový význam při ulehčování
tíživé situace mnoha evropských občanů a rodin tím, že přispívá k jejich opětovnému
začlenění do společnosti i k profesnímu rozvoji a zároveň vytváří novou, kvalifikovanou
pracovní sílu, aby vyhovělo potřebám společností a podpořilo ekonomiku. V této souvislosti
byl vypracován a uskutečněn tento zásahový plán pro Španělsko týkající se 66 společností,
jejichž činnost spadá do oddílu 23 (výroba ostatních nekovových minerálních výrobků)
v rámci klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Comunidad Valenciana. Proto doufám,
že evropské orgány zvýší své úsilí při provádění opatření ke zrychlení a zlepšení využívání
tak významného zdroje, jakým je EFG, jenž je v současné době velmi málo využíván.
V letošním roce bylo zažádáno pouze o 11 % z celkové dostupné částky 500 milionů EUR.
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Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Španělsko, neboť tento
nástroj považuji za cenný zdroj podpory pracovníkům v nesnázích způsobených
hospodářskou krizí. EFG byl ustaven v roce 2006 s cílem poskytovat praktickou podporu
pracovníkům propuštěným buď z důvodů souvisejících s přemísťováním jejich společností,
nebo, po změně v roce 2009, kvůli hospodářské krizi, aby napomohl jejich opětovnému
začlenění do trhu práce.

Dnešní hlasování se týkalo žádosti o pomoc pro 528 pracovníků (pomoc z fondu byla
určena 300 z nich) propuštěných ze 66 společností, jejichž činnost spadá do oddílu 23
(výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v rámci klasifikace NACE Revize 2,
která činí 1 422 850 EUR financovaných z EFG.

David Martin (S&D),    písemně. – Tato žádost se zmiňuje o uvolnění celkové částky
1 422 850 EUR z EFG pro Španělsko. Týká se 528 pracovníků, kteří byli během
devítiměsíčního referenčního období od 31. března do 30. prosince 2009 propuštěni v 66
podnicích zabývajících se činností, jež spadá do oddílu 23 v rámci klasifikace NACE
Revize 2, konkrétně se jedná o „výrobu nekovových minerálních výrobků.“ Hodnocení
Komise vycházelo z: posouzení vztahu mezi propouštěními a výraznými změnami ve
struktuře světového obchodu nebo finanční krizí; nepředvídaného charakteru těchto
propouštění; doložení o počtu propuštěných pracovníků a splnění kritérií stanovených
v čl. 2 písm. a); vysvětlení nepředvídaného charakteru těchto propuštění; identifikace
podniků, které propouštějí, a pracovníků, kterým je pomoc určena, příslušného území a
jeho orgánů a zúčastněných stran; dopadu propouštění na místní, regionální a vnitrostátní
zaměstnanost; koordinovaného balíku individualizovaných služeb, které mají být
financovány, včetně jeho slučitelnosti s opatřeními financovanými prostřednictvím
strukturálních fondů; dnů, kdy byly započaty individualizované služby dotčeným
pracovníkům, nebo na které je započetí těchto služeb plánováno, a postupů pro konzultace
se sociálními partnery i pro řízení a kontrolu. Podle hodnocení Komise splňuje žádost
kritéria způsobilosti stanovená nařízením o EFG, a proto ji podporuji.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržuji se hlasování s ohledem na
španělské pracovníky společností, jako je Levantina, kteří byli obětováni na oltář globalizace.
V situaci, v níž uvízli v důsledku neoliberálních politik obhajovaných Evropskou unií, by
bylo možné přiklánět se k odmítavému stanovisku vzhledem k nepatrné výši této almužny.
I ta trocha peněz, jež je poskytnuta, jim nicméně může pomoci zmírnit jejich zármutek.
Logika Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci však zůstává nadále nepřijatelná.
Schvaluje principy, jež fondům Charterhouse a Impala umožnily navýšit svůj kapitál na
úkor pracovníků společnosti Levantina v regionu Comunidad Valenciana.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je prostorem solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je jeho součástí. Podpora z tohoto fondu je nezbytná
pro pomoc nezaměstnaným a obětem přesidlování společností, k němuž v globalizovaném
světě dochází. Stále více společností mění svá sídla a využívá přitom nižších nákladů na
pracovní sílu v řadě zemí, především v Číně a v Indii, což má zničující dopad na ty země,
které respektují práva pracovníků. EFG se zaměřuje na pomoc pracovníkům, kteří jsou
oběťmi přesidlování společností, a má zásadní význam pro usnadnění jejich přístupu
k novému zaměstnání. V minulosti byl EFG využíván jinými zeměmi EU, takže nyní je
správné poskytnout tuto pomoc Španělsku, které předložilo žádost o pomoc pro
300 pracovníků, kteří přišli o zaměstnání v 66 společnostech, jejichž činnost spadá do
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oddílu 23 (výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v rámci klasifikace NACE
Revize 2 v regionu NUTS II Comunidad Valenciana.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Roční strop pro finanční prostředky, které lze
využít prostřednictvím Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, činí
500 milionů EUR. Jelikož mezi 31. březnem 2009 a 30. prosincem 2009 došlo ve Španělsku
v 66 podnicích k propuštění celkem 528 pracovníků, není uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve výši 1 422 850 EUR nikterak
překvapující. Hlasuji pro zprávu, neboť úplné využití Evropského fondu pro přizpůsobení
se globalizaci je velice vítané.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Podporuji tuto žádost, jež se snaží zmírnit dopady
hromadného propouštění v tomto odvětví a pomoci pracovníkům, kteří byli propuštěni
v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, znovu se začlenit do trhu práce.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko
požádalo o pomoc v souvislosti s 300 pracovníky propuštěnými ze 66 společností, jejichž
činnost spadá do oddílu 23 (výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v rámci
klasifikace NACE Revize 2 v regionu NUTS II Comunidad Valenciana, hlasovala jsem pro
usnesení, jelikož souhlasím s návrhem Komise a s jeho změnami předloženými
Parlamentem.

Souhlasím také s tím, že:

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) by měl podporovat opětovné
začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a ráda bych zopakovala,
že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, která spadají do odpovědnosti společností na
základě vnitrostátního práva nebo kolektivních dohod, ani není určena k financování
restrukturalizace společností či odvětví;

- činnost a přidaná hodnota EFG by měly být posuzovány v souvislosti s obecným
hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální
dohodou ze dne 17. května 2006.

Vítám návrh Evropské komise vytvořit další zdroj finančních prostředků vedle nevyužitých
zdrojů z Evropského sociálního fondu v reakci na opakovaná prohlášení Evropského
parlamentu, že je nezbytné stanovit patřičné rozpočtové mechanismy pro přesun finančních
prostředků vzhledem k tomu, že EFG byl ustaven jakožto specifický a samostatný nástroj
s vlastními cíli i finančními obdobími.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Žádost o uvolnění prostředků z Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), kterou předložilo Španělsko v souvislosti s 300
z 528 pracovníků propuštěných ze 66 společností, jejichž činnost spadá do oddílu 23
(výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v rámci klasifikace NACE Revize 2
v regionu NUTS II Comunidad Valenciana splňuje všechna legislativně stanovená kritéria
způsobilosti. Podle nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 546/2009, kterým se
mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci, byla oblast působnosti EFG dočasně rozšířena: zásah byl předpokládán i
v situacích jako je tato, kdy v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize
došlo k „propuštění během doby devíti měsíců nejméně 500 zaměstnanců, zejména
z malých a středních podniků, v odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou
sousedících regionech na úrovni NUTS II“. Hlasoval jsem tedy pro toto usnesení a doufám,
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že využití prostředků z EFG přispěje k úspěšnému opětovnému začlenění těchto pracovníků
do trhu práce.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0351/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písemně. – (ES) Krize vedla k 28% poklesu
v registracích motorových vozidel. V Terres de l’Ebre (Katalánsko) činí zaměstnanost ve
službách 60 %. Uzavření podniku Lear Automotive vedlo k 4% nárůstu nezaměstnanosti
v tomto regionu, která v roce 2009 dosáhla 22,7 %.

Tato podpora má poskytnout soubor individualizovaných služeb podobně, jako tomu
bylo v jiném případě ve stejné oblasti a odvětví, kdy byla poskytnuta pomoc 1 429 z 2 330
propuštěných osob. Tento případ se týká 508 z 515 osob, které byly propuštěny během
čtyř měsíců roku 2010 z důvodu uzavření podniku Lear Automotive. Hlasovala jsem pro
tuto iniciativu, která umožní návrat dotčených osob na pracovní trh a pomůže snížit
nezaměstnanost.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko zažádalo
o pomoc pro 508 pracovníků propuštěných ze společnosti Lear Automotive (EEDS) Spain,
S.L. Sociedad Unipersonal, která působí v automobilovém průmyslu, hlasovala jsem pro
toto usnesení, protože souhlasím s návrhem Komise ve znění pozměněném Parlamentem.
Rovněž souhlasím s tím, aby návrh Komise ve vysvětlujícím prohlášení poskytoval jasné
a podrobné informace o žádosti, analýzu kritérií způsobilosti a vysvětlení důvodů, které
vedly k jeho schválení, v souladu s požadavky Parlamentu.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Podpora pracovníkům propuštěným kvůli
restrukturalizaci a přesídlení by měla být dynamická a pružná, aby mohla být poskytována
rychle a efektivně. Vzhledem ke strukturálním změnám ve světovém obchodu je rozhodující,
aby evropská ekonomika byla schopna okamžitě zavést nástroje určené pro podporu takto
postižených pracovníků a zajistit jim novou kvalifikaci tak, aby mohli být rychle opět
začleněni na trh práce. Finanční podpora by z tohoto důvodu měla být poskytována v
jednotlivých případech. Je také důležité zdůraznit, že tato podpora není náhradou za
běžnou odpovědnost společností, ani není určena k jejich financování a restrukturalizaci.
Vzhledem k tomu, že Španělsko požádalo o podporu pro 508 pracovníků propuštěných
ze společnosti Lear Automotive (EEDS), která působí v automobilovém průmyslu
v Katalánsku, hlasuji celkově pro tuto zprávu, jinými slovy pro uvolnění prostředků z
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Španělsko.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Dnes jsme opět zde, abychom schválili uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v podobě balíčku
pomoci v hodnotě 382 000 EUR podpořili španělský automobilový průmysl. V tomto
konkrétním případě se podpora týká 515 pracovních míst, které zrušila společnost Lear
Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, která působí v automobilovém
průmyslu v Katalánsku. Před krizí byl automobilový průmysl pro Španělsko nejdůležitějším
zdrojem vývozu. Snížení poptávky po této výrobě v Evropské unii v důsledku krize
představuje hrozbu pro ještě více pracovních míst nejen ve Španělsku, ale napříč celou
Unií, a proto je důležité, abychom efektivním využitím Evropského fondu pro přizpůsobení
se globalizaci podpořili průmyslové odvětví, které je pro Evropskou unii tak důležité.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k sociálnímu dopadu celosvětové
hospodářské krize, která se obzvláště projevila na zaměstnanosti, je nesmírně důležité,
abychom náležitě využili Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci ke zmírnění
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nepříjemné situace mnoha jednotlivců a rodin v Evropě, přispěli k jejich opětovnému
začlenění do společnosti a profesnímu rozvoji a zároveň poskytli společnostem nové
kvalifikované pracovní síly, jaké potřebují, a oživili ekonomiku. V této souvislosti byl také
vytvořen plán pomoci Španělsku, který pomůže 508 jednotlivcům, kteří ztratili svá pracovní
místa v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, který působí
v automobilovém průmyslu. Proto doufám, že evropské orgány spojí své síly k zavedení
opatření, která urychlí a zlepší úroveň využití prostředků takového významu, jaký mají
prostředky z EFG, které jsou v současnosti uvolňovány ve velice malé míře. Letos bylo
zažádáno pouze o 11 % z dostupných 500 milionů EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků z
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Španělsko, protože tento
nástroj považuji za cenný zdroj pomoci pracovníkům, kteří se potýkají s problémy
v důsledku hospodářské krize. EFG byl zřízen v roce 2006, aby poskytoval účinnou podporu
pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání buď z důvodů souvisejících s přesídlením jejich
společností nebo – po změně z roku 2009 – kvůli hospodářské krizi, a pomohl jim tak s
opětovným začleněním do pracovního trhu.

Dnes přijatá zpráva se týkala žádosti o pomoc pro 515 nezaměstnaných. Jde o 515
pracovníků (508 z nich má být poskytnuta pomoc z fondu) propuštěných z podniku Lear
Automotive (EEDS) Spain, který působí v automobilovém průmyslu v Katalánsku. Má být
poskytnuta částka ve výši 382 000 EUR z prostředků EFG. Vítám tedy přijetí zprávy, která
ukazuje, že EFG je užitečným a efektivním prostředkem pro boj proti nezaměstnanosti
způsobené globalizací nebo hospodářskou krizí.

David Martin (S&D),    písemně. – Hospodářský pokles v automobilovém průmyslu
způsobil, že bylo propuštěno 515 pracovníků ze společnosti Lear Automotive (Španělsko).
Podporuji návrh uvolnit 382 000 EUR z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
za účelem jim pomoci.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržuji se hlasování z ohledu na
španělské pracovníky podniku Lear Automotive, kteří byli obětováni na oltář globalizace.
Když vezmeme v úvahu, že byli do této situace uvrženi důsledkem neoliberální politiky,
kterou Evropská unie zastává, výměnou za tento žalostně malý obnos, mohli bychom se
klonit k možnosti hlasovat proti. Na druhé straně jim i to málo, které dostanou, snad
pomůže zmírnit utrpení. To však nijak nesnižuje nepřípustnost principu Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci. Podporuje princip, který vedl tuto nadnárodní americkou
společnost a její významné akcionáře, společnost Pezna Investment Management a Penzijní
fond kalifornských učitelů, k přesídlení, aniž by brali nějaký ohled na ty, díky kterým
zbohatli.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je oblastí solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci je její součástí. Tato podpora je podstatná pro pomoc
nezaměstnaným a obětem přesídlování společností, k nimž v době globalizace dochází.
Stále více společností mění sídlo a využívá výhod snížených nákladů na pracovní sílu v
mnoha zemích, zejména v Číně a Indii, což má ničivý dopad na země, které respektují
práva pracovníků. EFG usiluje o pomoc pracovníkům, kteří se stali obětí společností
přemísťujících své sídlo a má zásadní funkci v usnadnění přístupu k novým pracovním
místům. Z EFG v minulosti čerpaly jiné státy EU, proto bychom nyní měli poskytnout
Španělsku tuto podporu a pomoci tak 508 pracovníkům propuštěným ze společnosti Lear
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Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, která působí v automobilovém
průmyslu v Katalánsku.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Pro žádost o finanční prostředky z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci a pro následné vyhovění žádosti existují jasně
stanovená kritéria, která musí být splněna. Tento fond má pomáhat pracovníkům, kteří
ztratili zaměstnání v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, zavedením
opatření, která zajistí jejich rychlé opětovné začlenění do pracovního trhu. Tento fond
poskytuje pro tyto případy 500 milionů EUR ročně. Tak jako v případě španělské
společnosti Lear Automotive, což je případ, který splňuje všechna kritéria, musí podnik
rozdat nejméně 500 výpovědí. Hlasuji pro tuto zprávu, protože toto je přesně takový
případ, pro jaký byl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci založen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko
zažádalo o pomoc pro 508 pracovníků propuštěných ze společnosti Lear Automotive
(EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, která působí v automobilovém průmyslu, hlasovala
jsem pro toto usnesení. Souhlasím s návrhem Komise a pozměňovacími návrhy, které
k němu předložil Parlament.

Také souhlasím s tím, že:

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) by měl podpořit opětovné začlenění
jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a znovu bych zdůraznila, že podpora
z EFG nenahrazuje opatření, za která je odpovědná společnost na základě vnitrostátního
práva nebo kolektivních smluv, ani není určena k financování restrukturalizace společností
nebo průmyslu;

- provoz a přidaná hodnota EFG by měly být posuzovány v rámci celkového hodnocení
programů a různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální dohodou ze dne
17. května 2006.

Vítám návrh Evropské komise určit jiný zdroj financování než nevyužité finanční prostředky
Evropského sociálního fondu. Je to reakce na opakovaná prohlášení Evropského
parlamentu, že je důležité určit správný rozpočtový mechanismus pro převod finančních
prostředků vzhledem k tomu, že EFG byl založen jako zvláštní a samostatný nástroj se
svými vlastními cíli a obdobími financování.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Žádost podaná Španělskem o uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s 508 pracovníky
propuštěnými ze společnosti Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal,
která působí v automobilovém průmyslu, splňuje všechna kritéria způsobilosti v souladu
se zákonem. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009, kterým se
mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci, se dočasně rozšířila působnost EFG: pomoc se předpokládá v situacích, jako
je tato, kdy přímým důsledkem celosvětové finanční a hospodářské krize dojde k
„propuštění během doby čtyř měsíců nejméně 500 zaměstnanců jednoho podniku
v členském státě“. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro tento návrh a věřím, že uvolnění
prostředků z EFG pomůže úspěšně znovu začlenit tyto pracovníky na pracovní trh.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0352/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně – (PT) S ohledem na skutečnost, že Polsko
požádalo o pomoc v souvislosti se 189 pracovníky propuštěnými ze společnosti H.
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Cegielski-Poznań a od jejích čtyř dodavatelů, kteří působí v odvětví výroby naftových
motorů k pohánění lodí, hlasovala jsem pro toto usnesení, protože souhlasím s návrhem
Komise v kombinaci s příslušnými pozměňovacími návrhy Parlamentu. Také souhlasím
s tím, že bychom měli zajistit, aby Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)
podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a
znovu bych zdůraznila, že podpora z EFG nenahrazuje opatření, za která je odpovědná
společnost na základě vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv, ani není určena k
financování restrukturalizace společností nebo průmyslu.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Pomoc pracovníkům propuštěným z důvodu
restrukturalizace a přesídlení společnosti by měla být dynamická a pružná, aby mohla být
poskytována rychle a efektivně. S ohledem na strukturální změny v mezinárodním obchodu
je důležité, aby evropská ekonomika okamžitě zavedla nástroje na podporu pracovníků,
jichž se tyto změny dotkly, a zajistila jim tak kvalifikaci potřebnou k rychlému opětovnému
začlenění do pracovního trhu. Finanční podpora by z tohoto důvodu měla být poskytována
v jednotlivých případech. Je také důležité zdůraznit, že tato podpora není náhradou za
běžnou odpovědnost společností, ani není určena k jejich financování a neměla by vést
k jejich restrukturalizaci. S ohledem na skutečnost, že Polsko požádalo o pomoc pro 189
pracovníků propuštěných ze společnosti H. Cegielski-Poznań a od čtyř jejích dodavatelů,
kteří působí v odvětví výroby naftových motorů pro pohánění lodí a pro elektrárny, hlasuji
pro tuto zprávu, jinými slovy pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci pro pomoc Polsku.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Jsme tu dnes proto, abychom přijali balíček pomoci
v hodnotě 114 250 EUR z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro
Polsko a tím umožnili vyrovnat se s následky ztráty 658 pracovních míst ve čtyřech
podnicích společnosti H. H. Cegielski-Poznań, výrobce naftových motorů k pohánění lodí,
a u čtyř jejích dodavatelů, se sídlem poznaňském okresu a jeho městech. Jak jsem vždy
varoval, taková podpora je sice velice důležitá k vyrovnání se aktuálními příznaky, není
to však konečné řešení problémů evropského průmyslu, které souvisejí nejen s
hospodářskou krizí, jíž čelíme, ale také s potřebou Evropy se přizpůsobit měnícímu se
světu, v němž je konkurenceschopnost základem.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k sociálnímu dopadu celosvětové
hospodářské krize, která obzvláště zasáhla zaměstnanost, je nesmírně důležité, abychom
náležitě využili Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci ke zmírnění nepříjemné
situace mnoha jednotlivců a rodin v Evropě, přispěli k jejich opětovnému začlenění do
společnosti a profesnímu rozvoji a zároveň poskytli společnostem nové kvalifikované
pracovní síly, které potřebují, a oživili ekonomiku. V této souvislosti byl navržen i tento
plán pomoci Polsku, plán, který se týká 189 pracovníků, kteří ztratili zaměstnání u
společnosti H. Cegielski-Poznań, výrobce naftových motorů k pohánění lodí, a u čtyř jejích
dodavatelů. Proto doufám, že evropské orgány spojí své síly k zavedení opatření, která
urychlí a zlepší úroveň využití prostředků takového významu, jaký mají prostředky EFG,
které jsou v současnosti uvolňovány ve velice malé míře. Letos bylo zažádáno pouze o
11 % z dostupných 500 milionů EUR.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písemně. – (PL) Celosvětová hospodářská krize přispěla
k nárůstu zásadních strukturálních změn v mnoha společnostech s následnou ztrátou
zaměstnání pro velké množství lidí. Zkoumaný návrh se týká pomoci velké skupině
propuštěných pracovníků ve Velkopolském vojvodství. Druhý návrh na finanční pomoc,
o kterém dnes hlasujeme, se týká dalších několika stovek propuštěných v tomtéž regionu.
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Na místním trhu tohoto polského regionu se tedy odehrávají velké nepokoje. Jsem potěšen,
že Evropská komise potvrdila, že tato žádost splňuje požadavky pro poskytnutí finanční
podpory. Díky tomu budou propuštění pracovníci buď moci získat svou práci zpět, nebo
nalézt novou, a vlastníci podniků použijí podporu ke zmírnění negativních dopadů
celosvětové krize a udržení své pozice na trhu.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Polsko. EFG byl zřízen
v roce 2006, aby poskytoval účinnou podporu pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání buď
z důvodů souvisejících s přesídlením jejich společností, nebo – po změně z roku 2009 –
kvůli hospodářské krizi, a aby jim tak pomohl s opětovným začleněním do pracovního
trhu. Dnešní hlasování se týkalo žádosti o pomoc pro 658 pracovníků (pomoc je určena
189 z nich) propuštěných ze společnosti H. Cegielski-Poznań a od čtyř jejích dodavatelů,
kteří ve městě Poznaň a jejím okolí působí v odvětví výroby naftových motorů k pohánění
lodí. Pomoc má mít celkovou hodnotu 114 250 EUR z fondu EFG.

Konečně bych chtěl poznamenat, že přijetí dnešní zprávy znovu prokáže význam EFG,
který je cenným prostředkem pomoci pracovníkům, kteří se ocitli v nesnázích v důsledku
hospodářské krize, a rovněž efektivním nástrojem v boji proti nezaměstnanosti.

David Martin (S&D),   písemně. – Hlasoval jsem pro tuto žádost o pomoc z Evropského
fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro 658 pracovníků propuštěných z podniku
H. Cegielski-Poznań a od čtyř jeho dodavatelů, kteří působí v odvětví výroby naftových
motorů k pohánění lodí v Poznani a okolí. Komise navrhla uvolnit prostředky ve výši
114 250 EUR a já tento návrh podporuji.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržuji se hlasování z ohledu na
pracovníky polského automobilového průmyslu, kteří byli obětováni na oltář globalizace.
Když vezmeme v úvahu, že byli do této situace uvrženi důsledkem neoliberální politiky,
kterou Evropská unie zastává, výměnou za tento žalostně malý obnos, mohli bychom se
klonit k možnosti hlasovat proti. Na druhé straně jim i to málo, které dostanou, snad
pomůže zmírnit utrpení. To však nijak nesnižuje nepřípustnost principu Evropského fondu
pro přizpůsobení se globalizaci. Podporuje princip, který vede k privatizaci státních
podniků, jako je společnost Ciegielski-Poznań.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU je oblastí solidarity a Evropský fond pro
přizpůsobení se globalizaci je její součástí. Tato podpora je podstatná pro pomoc
nezaměstnaným a obětem přesídlování společností, k nimž v době globalizace dochází.
Stále více společností mění sídlo a využívá výhod snížených nákladů na pracovní sílu v
mnoha zemích, zejména v Číně a Indii, což má ničivý dopad na země, které respektují
práva pracovníků. EFG usiluje o pomoc pracovníkům, kteří se stali obětí společností
měnících své sídlo a má zásadní funkci v usnadnění přístupu k novým pracovním místům.
EFG byl v minulosti využit jinými zeměmi EU, tudíž je správné poskytnout podporu Polsku,
které předložilo žádost o pomoc týkající se 189 pracovníků propuštěných ze společnosti
H. Cegielski-Poznań a od čtyř jejích dodavatelů, kteří působí v odvětví výroby naftových
motorů k pohánění lodí.

Andreas Mölzer (NI),   písemně. – (DE) EU založila Evropský fond pro přizpůsobení se
globalizaci, aby státy, ve kterých pracovníci ztratili zaměstnání v důsledku celosvětové
finanční a hospodářské krize, mohly těmto pracovníkům poskytnout účinnou pomoc.
Prostředky se z tohoto fondu uvolňují za účelem urychlení opětovného začlenění dotčených

85Rozpravy v Evropském parlamentuCS14-12-2010



osob do pracovního trhu. Hlasuji pro tuto zprávu, protože Polsko potřebuje podpořit 658
pracovníků propuštěných z podniku H. Cegielski-Poznań.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),   písemně. – (PT) S ohledem na skutečnost, že Polsko
požádalo o pomoc v souvislosti se 189 pracovníky propuštěnými ze společnosti H.
Cegielski-Poznań a od jejích čtyř dodavatelů, kteří působí v odvětví výroby naftových
motorů k pohánění lodí, jsem hlasovala pro tento návrh. Souhlasím s návrhem Komise a
příslušnými pozměňovacími návrhy Parlamentu.

Také souhlasím s tím, že:

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) by měl podpořit opětovné začlenění
jednotlivých propuštěných pracovníků do zaměstnání, a znovu bych zdůraznila, že podpora
z EFG nenahrazuje opatření, za která je odpovědná společnost na základě vnitrostátního
práva nebo kolektivních smluv, ani není určena k financování restrukturalizace společností
nebo průmyslu;

- provoz a přidaná hodnota EFG by měly být posuzovány v rámci celkového hodnocení
programů a různých dalších nástrojů vytvořených interinstitucionální dohodou ze dne
17. května 2006.

Vítám návrh Evropské komise určit jiný zdroj financování než nevyužité finanční prostředky
Evropského sociálního fondu. Je to reakce na opakovaná prohlášení Evropského
parlamentu, že je důležité určit správný rozpočtový mechanismus pro převod finančních
prostředků vzhledem k tomu, že EFG byl založen jako zvláštní a samostatný nástroj se
svými vlastními cíli a obdobími financování.

Paulo Rangel (PPE),   písemně. – (PT) Žádost, kterou podalo Polsko, týkající se uvolnění
prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) s ohledem na 189
z 658 pracovníků propuštěných ze společnosti H. Cegielski-Poznań a od čtyř jejích
dodavatelů, kteří působí v odvětví výroby naftových motorů k pohánění lodí, k čemuž
došlo mezi 1. zářím 2009 a 1. lednem 2010, splňuje všechna kritéria způsobilosti v souladu
se zákonem. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009, kterým se
mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci, se dočasně rozšířila působnost EFG: pomoc se předpokládá v situacích, jako
je tato, kdy přímým důsledkem celosvětové finanční a ekonomické krize dojde k „propuštění
během doby čtyř měsíců nejméně 500 zaměstnanců jednoho podniku v členském státě,
včetně pracovníků propuštěných dodavateli a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného
podniku“. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro tento návrh a věřím, že uvolnění prostředků
z EFG pomůže úspěšně znovu začlenit tyto pracovníky na pracovní trh.

Zpráva: Barbara Matera (A7-0336/2010), (A7-0337/2010), (A7-0359/2010),
(A7-0358/2010), (A7-0357/2010), (A7-0356/2010), (A7-0351/2010), (A7-0352/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Přijetím tohoto textu žádá EP zúčastněné
orgány, aby vyvinuly úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG. Připomíná rovněž
slib orgánů zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků
z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální
podporu na pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace a finanční
a hospodářské krize. Zdůrazňuje úlohu, kterou může EFG hrát při opětovném začleňování
propuštěných pracovníků na trh práce. A konečně zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6
nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začleňování jednotlivých
propuštěných pracovníků do pracovního procesu, a znovu poukazuje na to, že podpora
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ze strany EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních
předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření na restrukturalizaci
podniků nebo odvětví.

Zpráva: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Je politováníhodné, že tento návrh již
z roku 2003 s cílem poskytnout uprchlíkům právní postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta po pěti letech legálního a nepřetržitého pobytu nebyl proveden v mezidobí.
Společně s pozměňovacími návrhy podanými Evropským parlamentem v dubnu 2008,
které kromě jiných opatření zahrnují výpočet týkající se pěti let pobytu potřebných k žádosti
o právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, a vzhledem k tomu, že v Radě
nebylo dosaženo jednomyslné shody, tento nový návrh přímo podpoří osoby požívající
mezinárodní ochrany, které na území EU pobývají déle než pět let, dosud však nezískaly
postavení rezidenta.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy,
podporující uplatňování tohoto návrhu jak na uprchlíky podle Ženevské úmluvy, tak na
osoby požívající podpůrné ochrany. V této zprávě Evropský parlament podporuje návrh
Evropské komise a bere v úvahu závazek chránit zájmy osob, které požívají mezinárodní
ochrany. Ráda bych upozornila na skutečnost, že v současnosti je situace, v níž se občané
třetích zemí požívající mezinárodní ochrany nachází, matoucí a nejasná, protože podmínky
pro udělování tohoto postavení nejsou harmonizované. Na základě návrhu Komise by se
podmínky a postupy při udělování zmíněného postavení v Evropské unii měly zjednodušit
a vyjasnit. Tato nová směrnice navíc umožní osobám požívajícím mezinárodní ochrany,
které získají status dlouhodobě pobývajícího rezidenta, aby se staly rezidenty jiného
členského státu, než je stát, v němž jim byla mezinárodní ochrana přiznána.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Tento návrh navazuje na dřívější návrh směrnice
z roku 2007 o rozšíření právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na
uprchlíky a osoby požívající podpůrné ochrany, u něhož se nikdy nepodařilo dosáhnout
jednomyslné shody v Radě, která byla před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost
zapotřebí. Jeho cílem je poskytnout osobám požívajícím mezinárodní ochrany, které
legálně pobývají v členském státě nejméně pět let, právní jistotu ohledně jejich práva na
pobyt v členském státě a rovněž soubor práv srovnatelných s právy, která mají státní
příslušníci zemí EU.

Dosažený kompromis je nanejvýš významný, nejenom proto, že uprchlíkům na území
EU umožňuje dosáhnout vysoké úrovně ochrany a právní jistoty, ale také proto, že se
konečně podařilo skoncovat s diskriminačním zacházením se všemi příslušníky zemí
mimo EU.

Zároveň jde o důležitý politický signál, neboť přijetí tohoto prvního návrhu z řady šesti
právních předpisů je nejenom prvním krokem, ale i důkazem konstruktivního přístupu,
jímž se řídí všechny tři orgány při vytváření společného evropského azylového systému
do roku 2012.

Ioan Enciu (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro přijetí této směrnice. Tímto návrhem
směrnice se mění směrnice z roku 2003 tak, aby i osoby požívající mezinárodní ochrany
(zejména uprchlíci) získaly právo na udělení povolení k dlouhodobému pobytu v EU,
jestliže daná osoba na území EU legálně pobývala nejméně pět let. Když toto povolení
získají, budou požívat práv srovnatelných s právy, která mají státní příslušníci zemí EU,
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a budou se například moci stěhovat a usadit se v kterémkoli členském státě (s výjimkou
Spojeného království, Dánska a Irska). Dále je stanoveno, že poživatelé mezinárodní
ochrany mohou být i nadále vyhoštěni z EU, avšak pouze za velmi přísných podmínek,
s ohledem na zásadu nenavracení a práva udělená především Listinou základních práv.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Cílem tohoto návrhu je rozšířit působnost směrnice
Rady 2003/109/ES týkající se postavení příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými
rezidenty a požívají mezinárodní ochrany a kteří na území členského státu legálně pobývali
po dobu pěti let. Tím, že se ve všech členských státech přistupuje k osobám požívajícím
mezinárodní ochrany spravedlivě, znamená toto opatření konec rozdílů, které doposud
mezi jednotlivými členskými státy existovaly, a zmíněným jednotlivcům umožní pobývat
v jiném členském státě než je ten, v němž jim bylo jejich postavení právně přiznáno, což
dříve nebylo možné. Tato opatření jsou významná, neboť v Evropě budujeme společný
prostor svobody a bezpečnosti, vytváříme místo, kde ti, jimž byla řádně přiznána ochrana
mezinárodního práva, musí mít stejná práva ve všech různých členských státech.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Po prvním neúspěšném pokusu už bylo načase,
aby osoby požívající mezinárodní ochrany konečně dosáhly stejného zacházení jako
ostatní příslušníci třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty. Skutečně neexistuje
důvod, proč by se s nimi mělo zacházet natolik rozdílným způsobem nebo proč by jejich
postavení v rámci Unie mělo být tak nejisté. Proto jsem podpořila zprávu Clauda Moraese,
která mimo jiné umožnila dále posílit záruky proti navracení a navzdory uvedeným
výhradám také pomohla dojít k příznivému číslu pěti let pobytu. Další významnou a vítanou
skutečností je to, že se jedná o jediný text z azylového balíčku, který byl nakonec přijat za
belgického předsednictví Radě Evropské unie, a to navzdory závazkům uváděným na
začátku jeho působení. Proto musíme nadále pracovat na tom, abychom zajistili, že se
společný evropský azylový systém, založený mimo jiné na společných postupech
a podmínkách pro přijetí, konečně v rámci Unie stane skutečností. Věc je dnes zcela jasná:
společného systému docílíme jedině prostřednictvím vylepšování a slaďování dnes tolik
rozdílných azylových systémů jednotlivých států.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice
2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany. Hlasoval jsem tak, protože jsem
přesvědčen, že je důležité zajistit uprchlíkům stejná práva jako občanům třetích zemí, kteří
mají povolení k dlouhodobému pobytu.

Prostřednictvím dnešního hlasování zacelil Evropský parlament trhliny v právních
předpisech Evropské unie, které určují právní postavení dlouhodobých legálních rezidentů
a které se netýkaly uprchlíků a osob požívajících mezinárodní ochrany. Díky novým
pravidlům tito lidé získají větší jistotu ohledně svého právního postavení v Evropské unii
a nebudou vystavováni nerovnému zacházení ve srovnání s příslušníky třetích zemí.

David Martin (S&D),    písemně. – Hlasoval jsem pro přijetí tohoto návrhu, jehož cílem
je zajistit právní postavení dlouhodobého rezidenta osobám požívajícím mezinárodní
ochrany, které na území EU legálně pobývají nejméně pět let. To jim dává možnost začlenit
se, což znamená schopnost komunikovat v jednom z úředních jazyků členského státu,
jehož jsou rezidenty, a zvýšit jejich povědomí o právech a povinnostech a také o stěžejních
hodnotách státu, jehož jsou rezidenty. Za tímto účelem by měl členský stát poskytovat
dlouhodobým rezidentům jazykové kurzy. Zároveň bychom měli členské státy povzbudit
k tomu, aby vytvořily vzdělávací programy zaměřené na základní práva a stěžejní hodnoty
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daného členského státu a na zásady demokracie, lidská práva, rovnoprávnost a práva
a povinnosti jednotlivců v tomto členském státě.

Clemente Mastella (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, neboť
jsem přesvědčen, že přinese výhody všem osobám požívajícím mezinárodní ochrany, které
legálně pobývají na území Evropské unie déle než pět let, které však v současné době nemají
žádný nárok na postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Jsme přesvědčeni o nutnosti zajistit jim větší jistotu ohledně jejich právního postavení v EU
a zabránit veškerému rozdílnému zacházení ve srovnání s ostatními příslušníky třetích
zemí. Sdílíme vážné znepokojení některých členských států, že by kvůli své zeměpisné
poloze či demografické situaci mohly hostit neúměrný počet osob požívajících mezinárodní
ochrany.

Proto se zdá, že další opatření, jimiž se vypořádáme se všemi nežádoucími dopady, jsou
potřebnější víc než kdy dřív, a to například včetně přijetí opatření, která těmto lidem
usnadní stěhovat se a usídlit se v jiném členském státě než v tom, jenž jim mezinárodní
ochranu udělil. Z toho důvodu musíme podpořit všechny navrhované záruky proti
navracení (právo rozhodovat o vyhoštění by měl mít jen ten členský stát, který mezinárodní
ochranu udělil) a tam, kde to bude možné, usilovat o zachování celistvosti rodiny.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Cílem je, že přijetím této zprávy se rozšíří působnost
směrnice Rady 2003/109/ES týkající se postavení příslušníků třetích zemí, kteří jsou
dlouhodobými rezidenty a požívají mezinárodní ochrany a kteří na území členského státu
legálně pobývali po dobu pěti let. Od této chvíle to osobám požívajícím mezinárodní
podpory ve všech členských státech zajistí rovné zacházení a zmíněným jednotlivcům to
umožní pobývat v jiném členském státě než v tom, v němž jim bylo jejich postavení právně
přiznáno, což dříve nebylo možné. Význam těchto opatření přímo souvisí s cílem vybudovat
v Evropě společný prostor svobody a bezpečnosti, vytvořit místo, kde ti, jimž byla řádně
přiznána ochrana mezinárodního práva, musí požívat stejných práv v různých členských
státech.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Mezinárodní právo i morální zásady dávají
Evropské unii příležitost urychlit udělování právního postavení osobám, jejichž život
v zemi, kde se narodili, mimo Evropskou unii, není možný. Každý jednotlivec má právo
na to, aby se s ním zacházelo lidsky. Při definování postavení uprchlíka však musíme brát
v úvahu všechny okolnosti a zabránit jakémukoli spekulativnímu jednání, ať už finanční
povahy nebo v souvislosti s migrační politikou. Nedostatečně ověřené skutečnosti se však
naneštěstí často přijímají jako pravdivé, a to jak v Evropské unii, tak v Evropském
parlamentu. Někdy se jako pravdivé přijímají i falešné výroky obránců práv a nejrůznějších
jednotlivců. Je důležité netolerovat populismus. Jinak se díky postavení uprchlíků budou
moci v Evropě usadit celé národy.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Zda, za jakých okolností a po jaké době legálního
pobytu získají uprchlíci povolení k dlouhodobému pobytu je záležitost, o níž mají
rozhodovat členské státy a kterou nesmí nařizovat EU. Skutečnost, že byl tento návrh přijat
s dvouletým zpožděním a v pozměněné podobě, není bez problémů, protože správný
výklad tolik citované Ženevské úmluvy by vedl k tomu, že ze všech žádostí o azyl by bylo
vyhověno jenom zlomku. To, že po pěti letech legálního pobytu mají osoby požívající
mezinárodní ochrany získat práva srovnatelná s právy občanů EU, vyvolává problémy
a otázky, a to zejména ve státech se silnými sociálními systémy, kde by to vedlo k předem
neodhadnutelným nákladům.
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Rozšíření oblasti působnosti na uprchlíky a osoby požívající podpůrné ochrany může
jedině ještě více zatížit veřejný rozpočet. Musíme především neustále brát v potaz lákadlo
uprchlíků, jinými slovy skutečnost, že opatření s cílem poskytnout jim ochranu a finanční
zabezpečení jsou přesně tou příčinou, proč do Evropy pod záminkou hledání azylu před
nelidskými a život ohrožujícími podmínkami nelegálně přichází tolik ekonomických
migrantů. Stejně tak sporná je myšlenka zahrnovat do výpočtu nároku na povolení k pobytu
celou dobu trvání azylového řízení. Z těchto důvodů jsem hlasoval proti přijetí zprávy.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Po pětiletém pobytu v některém členském státě
mají uprchlíci získat povolení k dlouhodobému pobytu, které má následně platit na celém
území EU. Vzhledem k tomu, že azylové systémy v jednotlivých členských státech jsou
různě přísné, dobře poučený uprchlík nejprve zamíří do členského státu, jehož azylové
právní předpisy jsou nevolnější a mají nejvíce děr. Po pěti letech bude moci opustit své
místo dosavadního pobytu a přestěhovat se do jiného členského státu Evropské unie podle
vlastního výběru. Výsledkem bude druhotná migrace ze zemí s nízkou úrovní do členských
států se štědrým sociálním systémem. Lidé si budou vybírat členské státy nejprve podle
přísnosti azylových právních předpisů a poté podle úrovně sociálních služeb. To
samozřejmě významně zatíží země, jako je Rakousko, Německo či Nizozemsko. Přístup
obsažený v této zprávě rozhodně nepovažuji za rozumný způsob, jak se vyrovnat s azylovou
problematikou v EU a jak naplňovat integrační politiku. Proto jsem hlasoval proti přijetí
této zprávy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy,
neboť souhlasím s rozšířením oblasti působnosti směrnice 2003/109/ES tak, aby osoby
požívající ochrany podle mezinárodního práva a které na území některého členského státu
legálně pobývaly po dobu pěti let, získaly právní postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta.

Zejména bych chtěla zdůraznit inkluzívní povahu takové politiky, jež by byla výsledkem
současného návrhu. Postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta poskytuje možnost
tyto jednotlivce začleňovat, především prostřednictvím jazykových kurzů, které musí
členské státy dlouhodobě pobývajícím rezidentům zajistit.

Ze stejných důvodů podporuji návrh zpravodaje povzbudit členské státy k tomu, aby
vytvořily vzdělávací programy zaměřené na základní práva a stěžejní hodnoty daného
členského státu a na zásady demokracie, lidská práva, rovnoprávnost a práva a povinnosti
jednotlivců.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Rád bych poděkoval panu Moraesovi za jeho
vynikající práci, sdílím s ním představu o zaujetí konstruktivního přístupu, zahrnujícího
většinu pozměňovacích návrhů předložených Komisí, stejně jako početné technické
pozměňovací návrhy, na nichž se během jednání o tomto nástroji shodla Rada. Návrh
zprávy odráží přání brát v úvahu obavy některých členských států, s cílem dosáhnout
dohody při prvním čtení, stejně jako závazek chránit zájmy osob požívajících mezinárodní
ochrany před tím i poté, co získají právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože jsem
přesvědčen, že rozšíření postavení dlouhodobého rezidenta na osoby požívající
mezinárodní ochrany, které na území některého členského státu pobývaly po dobu pěti
let, lze zcela jasně ospravedlnit, neboť zaručuje rovné zacházení všem příslušníkům třetích
zemí a podporuje hospodářskou a sociální soudržnost Evropské unie.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – V roce 2001 předložila Komise návrh
směrnice týkající se právního postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou
dlouhodobě pobývajícími rezidenty. V rámci tohoto návrhu se původně předpokládalo,
že by uprchlíci měli mít nárok na právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
po pěti letech legálního a nepřetržitého pobytu v členském státě. V průběhu jednání však
členské státy rozhodly, že uprchlíci budou z oblasti působnosti směrnice vyňati. Následně
pak bylo v rámci společného prohlášení Rady a Komise učiněného na zasedání Rady SVV
dne 8. května 2003 dohodnuto, že Komise předloží návrh směrnice o rozšíření právního
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na uprchlíky a osoby požívající podpůrné
ochrany.

Tento návrh Komise předložila v červnu 2007, přičemž použila stejný právní základ jako
v případě aktu, který se měl pozměnit, tzn. čl. 63 odst. 3 písm. a) a čl. 63 odst. 4 Smlouvy
o ES. Hlavním cílem návrhu bylo poskytnout osobám požívajícím mezinárodní ochrany,
které legálně pobývají v členském státě nejméně pět let, právní jistotu ohledně jejich práva
na pobyt v členském státě, a rovněž soubor práv srovnatelných s právy, která mají státní
příslušníci zemí EU.

Zpráva: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – Hlasovala jsem pro přijetí tohoto usnesení,
jímž se schvaluje uzavření dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování
víz. Tato dohoda dokládá zřetelnou vůli prohloubit vztahy mezi Gruzií a Evropskou unií,
která se v posledních letech projevila celou řadou významných politických kroků, od
posílení dvoustranné spolupráce mezi Evropskou unií a Gruzií až po vstup Gruzie do Rady
Evropy nebo její přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech. Usnesení jsem
podpořila, neboť jsem hluboce přesvědčena, že dohoda o usnadnění udělování víz
zjednoduší navazování osobních kontaktů mezi občany, které jsou rozhodující podmínkou
pro zajištění rozvoje hospodářských, sociálních, humanitárních, kulturních, vědeckých
a jiných vztahů.

Domnívám se, že zrušení vízové povinnosti pro občany Gruzie bude významnou etapou
na jejich cestě k evropské integraci. Režim snadnějšího udělování víz má v životě lidí velký
význam, protože posiluje mezilidské kontakty a konkretizuje myšlenku volného pohybu
jako jednoho ze základních práv v Evropě.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto
doporučení Evropského parlamentu o usnadnění udělování víz pro Gruzii, protože rozšíření
Evropské unie bylo pro Unii příležitostí k vytvoření nového rámce pro spolupráci s jejími
sousedy na východě a na jihu. Zejména dohoda o usnadnění udělování víz usnadní osobní
kontakty mezi občany, které jsou rozhodující podmínkou pro zajištění rozvoje
ekonomických, humanitárních, kulturních, vědeckých a jiných vztahů. Režim snadnějšího
udělování víz má v životě lidí velký význam, protože posiluje mezilidské kontakty
a konkretizuje myšlenku volného pohybu jako jednoho ze základních práv v Evropě.
Zrušení vízové povinnosti pro občany Gruzie bude významnou etapou na jejich cestě k
evropské integraci. Souhlasím se stanoviskem Evropského parlamentu, že dohody uzavřené
mezi Evropskou unií a Gruzií, jako například ta o zpětném přebírání neoprávněně
pobývajících osob nebo o usnadnění udělování víz, jsou především velice důležitým
krokem, krokem kupředu v oblasti vztahů mezi Evropskou unií a Gruzií. Tyto dohody
jsou zároveň významné i z regionálního pohledu a podpoří snahy EU o prohloubení
spolupráce s ostatními zeměmi v daném regionu.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Evropská unie zrychluje proces otevírání
se státům jižního Kavkazu již od svého rozšíření do východní Evropy, kdy tento region
nesmírně nabyl na významu ze strategického hlediska i z hlediska stability a bezpečnosti.
Evropa nyní musí plnit své povinnosti vůči zemím tohoto regionu. Její odhodlání je zřejmé,
zejména s ohledem na blízkost těchto zemí východní hranici EU. Kromě hospodářského
a obchodního potenciálu, který tyto země nabízí, je dohoda mezi EU a Gruzií o usnadnění
udělování víz občanům tohoto státu opatřením s cílem podpořit demokracii v této zemi.
Je důležité, aby EU šířila zásady řádné správy věcí veřejných, spravedlivého soudního
systému a absolutního dodržování lidských práv. Tuto činnost podpoří i dvě dohody, jež
byly s Gruzií v poslední době uzavřeny. Jedna se týká zpětného přebírání neoprávněně
pobývajících osob, druhá usnadnění udělování víz.

Zrušení vízové povinnosti pro občany Gruzie bude znamenat významnou etapu na jejich
cestě do Evropy. Zjednodušení udělování víz má pro životy občanů nesmírný význam,
neboť posiluje mezilidské kontakty a umožňuje uskutečnění myšlenky volného pohybu,
jednoho ze základních práv Evropské unie.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Činnost Evropské unie musí být založena
na zásadách řádné správy věcí veřejných a úctě k demokracii a lidským právům. Ve
vzájemných vztazích s oblastí jižního Kavkazu musí být EU partnerem, který bude pomáhat
s hospodářským a obchodním rozvojem, s bezpečností, stabilitou a posilováním prosperity,
stejně jako s řešením konfliktů. Dohoda o zjednodušení postupu při udělování víz pro
Gruzii tak přispěje k rozšířené politice sousedství EU, a to prostřednictvím podpory
vzájemné spolupráce a výměny osob mezi oběma stranami. Proto jsem hlasovala ve
prospěch tohoto usnesení.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Tato dohoda nepochybně znamená pro vztahy
mezi EU a Gruzií významný pokrok. Po posílení dvoustranné spolupráce mezi Evropskou
unií a Gruzií a po vstupu Gruzie do Rady Evropy a jejímu přistoupení k Evropské úmluvě
o lidských právech představuje tato dohoda další krok směrem ke zlepšení výkonu
spravedlnosti a zvýšení úrovně dodržování svobod v Gruzii. Je třeba doufat, že tato dohoda
povzbudí Gruzii, aby uskutečnila nezbytné reformy v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Dohoda by zároveň měla občanům obou smluvních stran usnadnit stěhování a udržování
osobních kontaktů, což je zásadní pro zajištění rozvoje hospodářských, humanitárních,
kulturních a jiných vztahů. Rovněž doufám, že budou v Gruzii zahájeny nezbytné
informační kampaně, jejichž prostřednictvím se gruzínská veřejnost dozví o vstupu tohoto
zjednodušeného vízového režimu v platnost a o nových příležitostech, jichž nyní bude
moci využívat.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Právě byly přijaty dvě dohody, důležité pro
vztahy mezi Evropskou unií a Gruzií: jedna o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících
osob, druhá o usnadnění udělování víz. Tyto dohody představují první krok v prohlubování
vztahů mezi Evropskou unií a Gruzií. EU chce Gruzii povzbudit k tomu, aby uskutečnila
nezbytné reformy v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Tyto dohody jsou významné
také z regionálního hlediska. Podpoří úsilí EU o zlepšení spolupráce s ostatními zeměmi
v regionu jižního Kavkazu, jako je Arménie nebo Ázerbájdžán.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Prohlubující se vzájemné vztahy mezi Evropskou unií
a Gruzií, viditelné v řadě nedávných kroků, bychom měli vítat. Dohoda o usnadnění
udělování víz je významným posunem v začlenění Gruzie do Evropy. Volný pohyb osob
je jedním z nejdůležitějších práv, která EU zajišťuje svým občanům, a z tohoto důvodu

14-12-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS92



vnímám spolupráci mezi EU a Gruzií pozitivně. Tam, kde na obou stranách panuje duch
odhodlání, může boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a povzbuzování k reformám
v oblasti bezpečnosti, svobody a práva přinést bohaté plody.

Sandra Kalniete (PPE),    písemně. – (LV) Vždy jsem zdůrazňovala, že Evropská unie má
povinnost podat pomocnou ruku těm, kdo se cítí být součástí Západu a přáli by si stát se
jeho součástí a přijmout naše hodnoty. Během revoluce růží odmítli občané Gruzie stagnaci,
nečestné vládnutí, minulost a postkomunismus a zvolili si rozvoj, budoucnost a západní
hodnoty. Svými kroky tato země potvrdila, že se chce stát partnerem moderní mezinárodní
společnosti, který se nebojí převzít zodpovědnost. Gruzie toho za krátkou dobu mnoho
dokázala. Podstatně zlepšila své vládnoucí struktury, přilákala zahraniční investory a značně
omezila korupci. Zjednodušené vydávání víz považuji za zásadní krok, jímž se gruzínským
občanům otevírají nové možnosti studia a gruzínským podnikatelům se nabízí příležitost
navazovat nové kontakty s podnikateli v členských státech Evropské unie. Všichni díky
tomu něco získáme, nejvíce však získají občané Gruzie. Stejně tak, jako si my Evropané
ceníme svých úspěchů, svých dějin a kulturních hodnot, jsou Gruzínci hrdí na svoji zemi,
její přírodní krásy a starodávnou kulturu. Doufám, že zjednodušený vízový režim mezi
EU a Gruzií povzbudí Evropany k tomu, aby se s Gruzií blíže seznámili.

David Martin (S&D),    písemně. – Podpořil jsem tuto zprávu o dohodě mezi Evropskou
unií a Gruzií o usnadnění udělování víz. Proces prohlubování vztahů mezi Evropskou unií
a zeměmi jižního Kavkazu, včetně Gruzie, nepochybně přispěje ke zlepšení výkonu
spravedlnosti a zvýšení úrovně dodržování svobod. Dvě dohody, které byly s Gruzií
v poslední době uzavřeny, jedna o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
a druhá o usnadnění udělování víz, rozhodně přispějí k naplnění těchto cílů.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Gruzie vyvíjí významné úsilí o rozvoj a prohloubení
vztahů s Evropskou unií, jak se ukázalo v řadě nedávných kroků. Současná dohoda
o usnadnění udělování víz je proto významným posunem v začlenění Gruzie do Evropy.
Volný pohyb osob je jedním z nejdůležitějších práv, která EU zajišťuje svým občanům,
a z tohoto důvodu je spolupráce mezi EU a Gruzií velice důležitá. Je však zásadní, abychom
nadále bojovali proti nelegálnímu přistěhovalectví a povzbuzovali Gruzii k reformám
v oblasti bezpečnosti, svobody a práva.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Jižní Kavkaz má pro Evropskou unii strategický
význam. Proces prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Kavkazu,
včetně Gruzie, nepochybně přispěje ke zlepšení výkonu spravedlnosti a zvýšení úrovně
dodržování svobod. Tato dohoda představuje důležitou etapu ve vztazích mezi Evropskou
unií a Gruzií a také, vzhledem k evropským aspiracím Gruzie, povzbuzující pokrok. Dohoda
je rovněž přínosná i na regionální úrovni a podpoří úsilí EU o zlepšení spolupráce
s ostatními zeměmi v regionu.

Pro Gruzii to znamená krok vpřed a povzbuzení k další spolupráci jak s jejími sousedy,
tak s Evropskou unií. Mimoto tento druh dohody povzbudí Gruzii, aby uskutečnila nezbytné
reformy v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, jako je například boj proti nelegálnímu
přistěhovalectví, posílení demokracie, právní řád a lidská práva.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Zdržel jsem se hlasování, neboť velmi dobře
znám situaci v Gruzii a vím o odhodlání gruzínského prezidenta zvýšit si prostřednictvím
podpisu této dohody svoji prestiž. Pana Saakašviliho považuji za válečného zločince. Jeho
režim je zodpovědný za smrt tisíců nevinných civilistů. V srpnu roku 2008 jsem to ve
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městě Cchinvali viděl na vlastní oči. Jakékoli laškování se zločincem ho jen podpoří
v páchání dalších zločinů.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Dohoda s Gruzií s sebou přinese vlnu falešných
žadatelů o azyl. Musíme proto nejdříve rozptýlit obavy o bezpečnost. Jak ukazují zkušenosti
z Balkánu, bezvízové cestování není využíváno pouze k cestování do EU, ale dává do
pohybu celý systém obchodování s azylem. Je třeba se bát, že totéž nastane i v případě
zjednodušeného udělování víz občanům Gruzie. Obecně vzato, ke zjednodušování
udělování víz občanům ze států mimo EU bychom neměli přistupovat příliš zbrkle. Než
k němu dojde, je nutné co nejpečlivěji prověřit, zda dokáží vhodné dohody o navracení
falešných žadatelů o azyl a ekonomických migrantů zabránit zneužívání celého systému.

Předem je rovněž potřeba vyřešit problémy se Schengenským informačním systémem
druhé generace. A konečně, výhod bezvízového cestování nesmí využívat především
žadatelé o azyl nebo dokonce zločinci. Uvedené podmínky nebyly splněny, a proto rozšíření
bezvízové zóny naprosto rozhodně odmítám.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Jak je ve zprávě uvedeno, uvolnění vízové
povinnosti pro Gruzii povzbudí tuto zemi k uskutečnění nezbytných reforem v oblasti
svobody, bezpečnosti a práva. Zcela bez ohledu na možnosti zneužití, které se díky uvolnění
vízového sytému otevřou, je potřeba celou věc postavit obráceně: žádné vyjednávání
o vízech, dokud nebudou všechny nezbytné reformy provedeny. Koneckonců jde
o bezpečnost občanů EU, které musíme chránit před vízovou turistikou a organizovaným
zločinem. Proto jsem hlasoval proti přijetí této zprávy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Proces prohlubování vztahů mezi
Evropskou unií a zeměmi jižního Kavkazu včetně Gruzie je klíčový, jestliže chceme
dosáhnout pevné, soudržné a účinné zahraniční politiky. Uzavření dohody o zjednodušení
postupu při udělování víz k tomuto cíli jednoznačně přispívá.

Návrh rozhodnutí o uzavření dohody obsahuje obvyklé prvky zjednodušení vydávání
evropských víz a stanoví časový harmonogram pro jednotlivá rozhodnutí, která bude
třeba učinit, společně s příslušnými náklady a výjimkami, nezbytnou dokumentací
a společným prohlášením týkajícím se spolupráce a cestovních dokladů. Podporuji návrh
zahrnout prohlášení EU ohledně zjednodušení celého procesu pro rodinné příslušníky,
neboť odpovídá specifickým požadavkům Gruzie a jeho cílem je zlepšení mobility značného
počtu osob, které pojí příbuzenské vztahy s gruzínskými občany legálně pobývajícími na
území členských států.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Pokud jde o provedení dvou dohod nedávno
uzavřených s Gruzií, plně podporuji ujištění paní Griesbeckové, že lidé potřebují být
informováni o nové situaci a využívat nových možností, které s sebou přinese. Změny
týkající se vízové politiky by se také měly co nejdříve objevit na internetových stránkách
evropských orgánů.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro podepsání této dohody, neboť
věřím, že společně s dohodou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
znamená významný pokrok ve vzájemných vztazích mezi EU a Gruzií, představuje
důležitou etapu v jejím začlenění do Evropy a zároveň tuto zemi povzbuzuje k prosazování
nezbytných reforem v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Rozšíření Evropské unie na 25 členských
států v roce 2004 a následně na 27 v roce 2007 představovalo pro Unii příležitost vytvořit
nový rámec spolupráce se svými východními a jižními sousedy. Evropská unie tak zahájila
rozšířenou politiku sousedství, která sahá až k zemím jižního Kavkazu a jejímž cílem je
prohloubit vztahy se zeměmi na vnějších hranicích EU, podpořit jejich bezpečnost, stabilitu
a rozvoj a zabránit tomu, aby došlo k novému rozdělení Evropy. Evropa tak dala najevo
rostoucí zájem o země jižního Kavkazu a v současné době musí nadále plnit své závazky
vůči zemím tohoto regionu, protože se jedná o oblast blízko nových hranic EU, již je třeba
zabezpečit.

Proces prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Kavkazu, včetně Gruzie,
nepochybně přispěje ke zlepšení výkonu spravedlnosti a zvýšení úrovně dodržování
svobod. Dvě dohody, které byly s Gruzií v poslední době uzavřeny - jedna o zpětném
přebírání neoprávněně pobývajících osob a druhá o usnadnění udělování víz - rozhodně
přispějí k naplnění těchto cílů.

Zpráva: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy s návrhem
doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se vytvoření nástroje rychlé reakce
EU pro boj s přírodními nebo člověkem způsobenými pohromami, k nimž v posledních
letech mimo území EU došlo. Důvodem je to, že zlepšení účinnosti schopnosti EU reagovat
na katastrofy považuji za zásadní a jsem přesvědčen, že preventivní akční plán se jakožto
prostředek globální, integrované reakce EU stal nezbytným. Katastrofa, k níž došlo na
Haiti, ukázala potřebu EU provést zásadní změny, pokud jde o rychlou a účinnou reakci
na naléhavé situace a pohromy. Aby reakce byla rychlá a účinná, jsem přesvědčen, že bude
na všech různých stranách zapotřebí větší politické vůle. Zároveň je nutné provést
restrukturalizaci pravomocí, abychom dosáhli ucelenější a koordinovanější reakce EU na
pohromy. Jsem přesvědčen, že bude klíčové uvést do praxe některé konkrétní návrhy
obsažené v Barnierově zprávě z roku 2006 o vytvoření evropských jednotek civilní ochrany.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – Podpořila jsem toto usnesení, neboť je
zřejmé, že stále častější výskyt závažných katastrof, k nimž v posledních letech v oblastech
mimo Evropskou unii dochází, zvyšuje tlak na zlepšení účinnosti stávající schopnosti EU
reagovat na katastrofy. Jedním z nejdůležitějších opatření směrem k integrovanější reakci
bylo začlenění civilní ochrany a humanitární pomoci do oblasti působnosti jediného
komisaře, což vytvořilo příležitost pro zvýšenou soudržnost a koordinaci schopnosti EU
reagovat na katastrofy. Je však politováníhodné, že dva roky po zveřejnění sdělení Komise
z roku 2008 ještě zbývá uskutečnit mnoho opatření akčního plánu a reakce EU na nedávné
krize poukázaly na omezení stávajícího systému.

Přestože byla v poslední době přijata opatření s cílem posílit soudržnost a koordinaci složek
civilní ochrany a humanitární pomoci v rámci reakce EU, kroků k vytvoření evropské
jednotky civilní ochrany bylo dosud učiněno jen minimum. Účinnější a rychlejší reakce
na naléhavé situace bude proto vyžadovat silnou politickou vůli různých zúčastněných
stran.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Souhlasím s tím, že EU potřebuje zajistit
v případě katastrof koordinovanou, ucelenou a viditelnou reakci. Proto považuji za důležité,
aby byly vytvořeny civilní kapacity, které budou stále dostupné a budou operovat nezávisle
na vojenských strukturách. Domnívám se, že jednotka civilní ochrany EU by měla obohatit
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v současnosti dostupné nástroje, ať už z hlediska školení v oblasti reakce na katastrofy či
řízení katastrof za současného rozvíjení iniciativ v oblasti přípravných akcí.

Jean-Pierre Audy (PPE),    písemně. – (FR) V hledem k tomu, že vážnost a četnost katastrof
celosvětově roste, především kvůli změnám klimatu, hlasoval jsem pro přijetí vynikající
zprávy mé italské kolegyně, paní Zanicchiové, obsahující návrh doporučení Evropského
parlamentu Radě týkajícího se vytvoření nástroje rychlé reakce EU. Nastal čas, aby EU
zlepšila účinnost, koordinaci a viditelnost svojí reakce na katastrofy. Potřeba vytvoření
nástroje rychlé reakce EU, neboli evropské jednotky civilní ochrany, jak navrhoval pan
Barnier, se stává stále naléhavější. Je zřejmé, že koordinace vnitrostátních jednotek civilní
ochrany se jeví jako užitečný nástroj pomoci členskému státu, který by se s rozsáhlou
katastrofou (požáry, povodně, přírodní katastrofy apod.) nedokázal vypořádat sám. Tato
evropská jednotka civilní ochrany by mohla být rovněž velice užitečná při zahraničních
zásazích, jako byl například ten na Haiti. V době, kdy se chystáme slavit rok 2011 jako
Evropský rok dobrovolnictví, by takový krok vyvolal celoevropský zájem a mohl by přispět
k upevnění evropského občanství.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy. Počet
katastrof způsobujících významné lidské, hospodářské a ekologické ztráty celosvětově
stoupá a tyto krize mají stále větší četnost a rozsah ve více částech světa. Přestože se
schopnost EU uceleně reagovat na katastrofy v posledních letech zlepšuje, o zajištění
koordinované, ucelené a viditelné reakce EU v této oblasti bude třeba nadále usilovat.

Je nezbytné vytvořit akční plán, který bude obsahovat řadu konkrétních opatření, jež
postupně povedou k integrovanější koordinaci různých nástrojů reakce na katastrofy
a umožní zhodnocení možných reakcí EU a členských států. Do této činnosti by se měla
zapojit také nedávno založená Evropská služba pro vnější činnost, aby bylo možné pomoc
mimo EU účinněji koordinovat. Zároveň je nezbytné zajistit pro financování požadovaných
záchranných opatření dostatečné zdroje.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy, protože
stále častější výskyt závažných přírodních i člověkem způsobených katastrof, k nimž
v posledních letech v oblastech mimo Evropskou unii dochází, zvyšuje tlak na změnu
a zlepšení účinnosti stávající schopnosti EU reagovat na katastrofy. Jako jeden z hlavních
nedostatků reakce na katastrofy je například zdůrazňována nedostatečná viditelnost reakce
EU. Proto je třeba stanovit jasné dohody a postupy k zajištění dvojí viditelnosti (jak
členských států, tak Evropské unie), pokud jde o prostředky civilní ochrany poskytované
členskými státy prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Další problém reakce
EU se týká koordinace, a proto Evropský parlament věří, že Evropská služba pro vnější
činnost v budoucnu zavede jednotnou reakci na krizi, což bude vyžadovat racionalizaci
stávajících krizových platforem. Dále bude nutné vyjasnit mechanismy pro koordinaci
Komise a Rady, a to také v souvislosti s koordinací a využíváním vojenských prostředků
EU v reakci na katastrofy.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Díky agentuře pro rychlou reakci při
řešení naléhavých situací by mohly být zásahy Evropské unie v případě přírodních katastrof
či náhodných neštěstí ucelenější a účinnější. V případě Haiti Evropská unie rychle zasáhla
a reagovala na skutečné potřeby způsobené zničujícím zemětřesením. Stejně tak je ale
zřejmé, že bychom se měli z reálných situací poučit a poskytovanou pomoc pokaždé
zlepšovat, Po zemětřesení na Haiti okamžitě následovalo období zmatků ohledně toho,
kdo by se měl ujmout vedení a koordinace celkové činnosti EU. Očekává se, že ESVČ
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v budoucnu zavede jednotnou reakci na krizi, což bude vyžadovat racionalizaci stávajících
krizových platforem.

Je nezbytné jasně vymezit odpovědnost jednotlivých členských států v případě katastrofy,
společně s nezbytnými logistickými přípravami, aby bylo možné naše kapacity mobilizovat
co nejrychleji a v co nejvyšší kvalitě. Zásah na Haiti ukázal, že činnost tohoto druhu může
být účinnější, jestliže se každý stát specializuje na určitou službu, jako tomu bylo v případě
Francie, která poskytla jednotku na čištění vody, nebo Itálie a její předsunuté zdravotní
jednotky.

Jan Březina (PPE),    písemně. – (CS) Od doporučení týkajícího se vytvoření nástroje rychlé
reakce EU si slibuji zvýšení tlaku na zlepšení účinnosti stávající schopnosti EU reagovat
na katastrofy, ať už ty přírodní, nebo ty způsobené člověkem. Existující mechanismus
civilní ochrany Společenství považuji za důležitý, nikoli však dostačující krok na cestě ke
skutečnému akceschopnému a maximálně účinnému mechanismu civilní ochrany. Limity
současného mechanismu civilní ochrany se ukázaly například při reakci na letošní krizi
na Haiti, která byla poměrně pružná a rozsáhlá, ale na druhou stranu se potýkala
s nedostatečnou efektivitou, koordinací a viditelností. Bylo rovněž nejasné, kdo by měl
stát v čele koordinace celkové akce EU. Vzhledem k rozsahu krize koordinaci pomoci EU
nakonec zajistila vysoká představitelka Ashtonová v úzké spolupráci s komisařkou
Georgievovou odpovědnou za humanitární pomoc, civilní ochranu a mezinárodní
spolupráci. Prostor k prohloubení akceschopnosti EU při zvládání katastrof spatřuji zejména
ve vytvoření stále dostupné civilní kapacity, která bude operovat nezávisle na vojenských
strukturách, a ve vytvoření rozpočtů na výzkum a průmyslového potenciálu (například
satelitní vyobrazení v programu GMES).

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že celosvětově stoupá
počet přírodních katastrof způsobujících významné lidské, hospodářské, sociální
a ekologické ztráty, doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se vytvoření nástroje
rychlé reakce EU je obzvlášť významné. Hlasovala jsem ve prospěch návrhu, neboť jsem
přesvědčena, že se týká zásadních otázek, jimiž bychom se měli zabývat. Kromě jiného
znovu zdůrazňuje, že spolupráce mezi členskými státy by mohla přinést operační a finanční
výhody, a uznává nezbytnost integrovaného přístupu k řízení katastrof, který zahrnuje
rovněž předcházení katastrofám, přípravu na ně a jejich řízení, stejně jako odstraňování
jejich následků. Dále považuji za důležité, aby byla zajištěna koordinace a účinnost evropské
reakce, přinejmenším prostřednictvím evropské jednotky civilní ochrany.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Zdržel jsem se hlasování o vytvoření
nástroje rychlé reakce EU na humanitární katastrofy, protože ačkoli obsahuje pozitivní
myšlenky a prvky, spojuje reakci s vojenskými prostředky a vojenskou přítomností. Je
velice dobře, že zpráva uvádí, že „využití civilní ochrany při jakékoliv humanitární krizi
by mělo být založeno na potřebách a mělo by doplňovat humanitární pomoc…, s cílem
zajistit soulad s humanitárními zásadami neutrality, humanity, nestrannosti a nezávislosti.“
Ve zprávě jsou však i body, které míří zcela jiným směrem, a proto jsem se hlasování zdržel.
Jde například o možnost reagovat na „vojenskou krizi“ nebo „využívat vojenských
prostředků a schopností v reakci na katastrofy“, i kdyby to mělo být jen „výjimečné“.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Přírodní katastrofy, které v poslední době ohrožují
celý svět, podtrhují naléhavou potřebu nástrojů rychlé a účinné reakce s cílem omezit jejich
katastrofální sociální, hospodářské a kulturní dopady na zasažené regiony.
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Po předcházejících usneseních Evropského parlamentu, především o zemětřesení na Haiti
a o předcházení přírodním nebo člověkem způsobeným katastrofám, zde s tímto tématem
znovu zápasíme. Všeobecně vzato podporuji zprávu svojí kolegyně, paní Zanicchiové,
a zdůrazňuji, že budoucí schopnost EU reagovat na katastrofy musí být založena na
mechanismech dostupných na evropské i mezinárodní úrovni, přičemž je třeba zabránit
zdvojování, co nejlépe využívat dostupné zdroje a umožnit, aby byla evropská jednotka
civilní ochrany vycházela ze stávajícího mechanismu civilní ochrany Společenství.

Vítám skutečnost, že po tragédii na Haiti následovala větší politická vůle a větší úsilí posílit
ucelenost a koordinaci sektorů civilní ochrany a humanitární pomoci. Rovněž vítám práci,
kterou zúčastněné strany odvedly ve snaze dosáhnout tohoto cíle. Je však politováníhodné,
že předchozí návrhy Evropského parlamentu, zvláště pak ty související se zprávou kolegy
Barniera, stále nebyly v plné míře provedeny.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Ať šlo o Haiti po lednovém zemětřesení,
nebo Pákistán po letošních letních povodních, kdykoli dojde k nějaké katastrofě, Evropa
toho vykoná hodně, ale zmateným způsobem. Každý členský stát vysílá své vlastní
záchranné týmy, vlastní psy, letadla a tak dále. Ani všechny tyto narychlo organizované
jednotlivé reakce dohromady však nikdy nemohou překonat plánovanou a organizovanou
reakci Evropy. Evropská unie se svými 27 společně jednajícími členskými státy je největším
světovým poskytovatelem humanitární a rozvojové pomoci. K dispozici máme celou škálu
civilních i vojenských zdrojů pro řešení naléhavých situací a odstraňování jejich následků.
Dokud ale budou převládat okamžité, neplánované reakce jednotlivých států, nebudeme
bohužel schopni výhody těchto virtuálních společných sil skutečně využít. Potřebujeme
opravdový nástroj rychlé reakce. Účinnější a rychlejší reakce na naléhavé situace bude
stejně tak vyžadovat i silnou politickou vůli různých zúčastněných stran.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Rychlá reakce na katastrofy a přírodní pohromy je
klíčová, neboť právě během prvních hodin po takové události je možné zachránit největší
počet lidí. V posledních letech jsme navíc svědky významného nárůstu četnosti přírodních
i člověkem způsobených katastrof, které vyžadují vysokou úroveň technických znalostí
a koordinaci jednotlivých prostředků reakce na katastrofy. Vytvoření mechanismu civilní
ochrany Společenství je možná prvním krokem, souhlasím však se zpravodajkou, že v této
oblasti bude třeba ještě mnoho vykonat. Koordinace a spolupráce EU v oblasti rychlé
a účinné reakce na katastrofy může být velice úspěšná, jako tomu bylo v případě zemětřesení
na Haiti v lednu 2010. Je zásadní, aby tomu bylo podobně i u ostatních reakcí.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Přírodním katastrofám je možné a nezbytné
předcházet. Faktory, jako je intenzivní využívání zemědělské půdy, špatně plánovaný růst
měst, opouštění a vylidňování venkova, jsou kromě jiného příčinami toho, že se riziko
katastrof zvyšuje. Podpora rozumného využívání půdy a hospodářského a sociálního
rozvoje v souladu s přírodou je pro předcházení katastrofám klíčová. EU by proto měla
vyvinout větší úsilí především v této oblasti, provést doporučení Parlamentu obsažená
v nedávné zprávě Parlamentu a posílit tento aspekt své politiky spolupráce.

Pokud jde o reakce na ty katastrofy, jimž nelze předem zabránit, i zde zcela jasně existuje
prostor pro posílení spolupráce, vzájemnou pomoc a zásahy v různých členských státech
i třetích zemích.

Nejlepší způsoby a prostředky, jak toho dosáhnout, musí vzejít z diskuze, do níž se zapojí
zástupci civilní ochrany jednotlivých států a další představitelé, přičemž však bude
respektována suverenita každého členského státu. To je cesta, kterou by tato zpráva měla
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určovat, nikoli „okamžité zřízení jednotky civilní ochrany EU“ nebo využití vojenských
prostředků při řešení humanitárních krizí, které, jak zpráva přiznává, by mohly být použity
mimo záštitu či koordinaci OSN.

Elisabetta Gardini (PPE),    písemně. – (IT) Toto hlasování představuje významný krok
směrem k vytvoření evropské jednotky civilní ochrany, která by mohla rychle a účinně
zasáhnout, kdykoli dojde k vážné a naléhavé situaci.

Jak si všichni pravděpodobně pamatujeme, ačkoli byla evropská reakce při poskytování
pomoci obyvatelům Haiti rychlá a rozsáhlá, zvládání krize přineslo i mnoho problémů
v oblasti řízení, koordinace a viditelnosti způsobených mechanismem současného systému,
který je založen na ad hoc dobrovolných příspěvcích, závislých na různých rozhodovacích
procesech jednotlivých států.

Nedávné sdělení Komise ohledně úlohy civilní ochrany a humanitární pomoci si klade za
cíl právě položení základů pro účinnější a ucelenější součinnost kroků podniknutých na
vnitrostátní, regionální i místní úrovni. Lisabonská smlouva vytváří příležitost pro rozvíjení
důkladnějších, koordinovaných a funkčních nástrojů pro reakci na katastrofy. Proto nastal
čas, abychom zrychlili postup, který EU nakonec přinese moderní a účinné prostředky
civilní ochrany.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy s návrhem
doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se vytvoření nástroje rychlé reakce
EU, protože jsem přesvědčen, že Evropská unie musí náležitě usilovat o to, aby byla schopná
koordinovaně a účinně reagovat na různé závažné katastrofy, k nimž v poslední době
dochází.

Potřeba ucelenější reakce byla zdůrazněna i v posledním sdělení Komise nazvaném „o
posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy“, které zahrnovalo akční plán s cílem
zavést integrovanější koordinaci mezi různými nástroji reakce na katastrofy. Souhlasím
s paní Zanicchiovou, že je načase, abychom si uvědomili politický význam posílení
schopnosti EU reagovat na katastrofy a abychom za tímto účelem využili veškerých
dostupných prostředků.

David Martin (S&D),    písemně. – Vítám tuto zprávu, která:

připomíná klíčovou úlohu vysoké představitelky/místopředsedkyně při koordinaci činností
EU ve třetích zemích a regionech;

zdůrazňuje, že struktura a pracovní metody Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) by
se měly zaměřit na zajištění soudržnosti a konzistentnosti činnosti EU v krizových situacích;

vyzývá proto Radu, aby poskytla vysoké představitelce / místopředsedkyni trvalý mandát,
který jí umožní aktivovat krizovou skupinu složenou ze zástupců všech příslušných útvarů
Komise a Rady a všech plánovacích kapacit EU (MIC, CMPD, EUMS, CPCC) ke koordinaci
reakce EU v případě katastrofy, aby mohla začít pracovat rychle bez nutnosti neustále
konzultovat Radu;

navrhuje, že by tato skupina by mohla být podpořena týmem zřízeným v prvních hodinách
krize, mohla by se skládat z civilních (CRT, MIC), vojenských a civilně-vojenských (EUMS,
CPCC) expertů a využívat zpravodajské informace ze středisek SITCEN a SATCEN;

zdůrazňuje, že je třeba zajistit optimální koordinaci reakce EU na katastrofy a dalších
nástrojů EU, zejména civilních či vojenských misí a nástrojů (tj. bojových skupin).
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Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Rychlá reakce na katastrofy a přírodní pohromy je
klíčová, neboť právě během prvních hodin po takové události je možné zachránit největší
počet lidí. V posledních letech jsme bohužel svědky významného nárůstu četnosti
přírodních i člověkem způsobených katastrof, které vyžadují schopnost smysluplně
a bezodkladně zasáhnout. Vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství je z těchto
důvodů velmi důležité, v této oblasti však bude třeba vykonat ještě mnohem více.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Počet závažných katastrof v EU i ve třetích zemích
neustále stoupá, a vzhledem k tomu, a to nejen kvůli důsledkům změny klimatu nebo
rostoucí urbanizaci. Katastrofami bývají nejhůře postiženy rozvojové země, které obvykle
zaplatí obzvlášť vysokým počtem životů. Hospodářské ztráty způsobené katastrofami
jsou v těchto zemích také obvykle mnohem větší. Vytvoření jednotky rychlé reakce umožní
EU a členským státům lépe koordinovat své úsilí a přispěje k větší viditelnosti činnosti EU.
Proto jsem toto doporučení podpořil. Stejně jako jeho autorka vyzývám k tomu, aby byly
vynikající praktické návrhy obsažené v Barnierově zprávě brány v potaz.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Zpravodajka, paní Zanicchiová, se k otázce
možnosti rychlé reakce vrátila se značným zpožděním, to však její aktuálnost nijak
nezmenšilo. Jsem přesvědčen, že je povinností Evropské unie významným způsobem
navýšit financování příprav, vybavení a rozšiřování jednotek rychlé reakce. V důsledku
změn klimatu se budou přírodní pohromy objevovat stále častěji. Nemůžeme se obejít bez
profesionálního záchranného týmu, jehož připravenost umožní rychlou lokalizaci
a účinnou kontrolu nad požáry a technogenními katastrofami. Hlasoval jsem pro přijetí
zprávy.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Silná a rychlá reakce je dobrá věc, která občanům
Evropy i jiných států pomůže překonat ty nejhorší chvíle. Bohužel se však zdá, že se
zpravodajka nijak nezajímá o posílení humanitární pomoci nebo evropského programu
civilní ochrany a jde jí spíš o to, aby bylo razítko „EU“ co nejvíc vidět. Cílem jednotky rychlé
reakce nesmí být propagace EU ve světě. Vzhledem k vedení Organizace spojených národů
a zapojení vojenských sil při poskytování pomoci v naléhavých situacích rovněž riskujeme,
že přijdeme o svoji nezávislost, což nehodlám podporovat. Z toho důvodu jsem hlasoval
proti přijetí zprávy.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písemně. – (RO) Zlepšení účinnosti současné schopnosti
EU reagovat na katastrofy v mnoha situacích, které jsme v posledních letech řešili, se
ukázalo jako nezbytné. Rád bych připomněl katastrofální povodně nebo lesní požáry, jež
zasáhly řadu evropských států. Dalším příkladem je nedávná rozsáhlá ekologická havárie,
k níž došlo v Maďarsku. Takovým nehodám nedokáže žádný stát na dostatečné úrovni
samostatně čelit. Mezi členskými státy existuje povinnost solidarity. Zpráva uvádí kritéria,
která by jednotka rychlé reakce měla splňovat, stejně jako podmínky, jimiž by se její činnost
musela řídit.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Zdá se, že zpráva nesouvisí ani tak s větší účinností
rozvojové pomoci nebo ochranou občanů, jako spíš s propagací a upozorňováním na
značku „EU“. Z toho důvodu jsem hlasoval proti přijetí této zprávy.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Potřeba účinného nástroje reakce Evropské unie
na rostoucí počet závažných katastrof v posledních letech mě přiměla, abych hlasoval pro
přijetí této zprávy. V posledních několika letech se často vyzývalo k tomu, aby EU zlepšila
činnost své reakce, a i dnes je třeba ještě mnoho vykonat pro to, aby byl zajištěn ucelenější
a viditelnější pokrok. Podle mého názoru musíme využít veškerých dostupných zdrojů,
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abychom tohoto cíle dosáhli, neboť jsme od roku 2008 a od posledního sdělení Komise
ohledně této záležitosti pokročili směrem ke komplexnější a integrovanější reakci. Všichni
očekáváme, že provedení této zprávy povede k vytvoření konkrétního akčního plánu,
který postupně umožní integrovanější koordinaci mezi různými nástroji reakce na
katastrofy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Souhlasím s návrhem doporučení
Evropského parlamentu Radě týkajícího se vytvoření nástroje rychlé reakce EU na přírodní
katastrofy. Stručná analýza zkušeností získaných na Haiti jasně ukazuje, že je třeba
pokračovat v reformách schopnosti EU reagovat na katastrofy, jak už jsem mimochodem
uvedla ve svém vyjádření k „přístupu Společenství v oblasti prevence přírodních a člověkem
způsobených katastrof“.

Rychlá a účinná reakce v naléhavých situacích je naprosto zásadní, jestliže chceme zajistit,
aby EU projevovala solidaritu, ať už s členskými státy nebo s třetími zeměmi, a to vyžaduje
silnou politickou vůli různých rozhodovacích orgánů.

Všeobecně se uznává, že je v současnosti vyvíjeno větší úsilí s cílem posílit soudržnost
a koordinaci mezi jednotkami civilní ochrany a různými oblastmi humanitární pomoci.
Je však potřeba učinit smysluplné kroky směrem k vytvoření evropské jednotky civilní
ochrany, jak je rovněž uvedeno v mém vyjádření k „přístupu Společenství v oblasti prevence
přírodních a člověkem způsobených katastrof“. Souhlasím se zpravodajkou: je nejvyšší
čas učinit v této oblasti další pokroky, zejména tak, že budou uvedeny do praxe konkrétní
návrhy uvedené v Barnierově zprávě z roku 2006.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. - (IT)Souhlasím s názorem paní Zanicchiové, že je načase,
abychom si uvědomili politický význam posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy
a abychom za tímto účelem využili veškerých dostupných prostředků. Rovněž sdílím
názor paní Zanicchiové, že by měly být dále vyhodnocovány povzbudivé výsledky přípravné
akce z roku 2008 a že myšlenka dobrovolného sdružování prostředků členských států
a jejich držení v pohotovosti pro okamžité nasazení v rámci operací EU by měla být dále
rozvíjena.

V této souvislosti zpravodajka chtěla Radě a Komisi připomenout doporučení z Barnierovy
zprávy, podle nějž pouze preventivní uspořádání a sdružování stávajících zdrojů může
vést k vytvoření evropské jednotky civilní ochrany.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože
souhlasím s tím, že je zásadní, abychom začali uvádět do praxe opatření s cílem zlepšit
schopnost EU reagovat na katastrofy a posílit účinnost, koordinaci a viditelnost těchto
aktivit.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Stále častější výskyt závažných přírodních
i člověkem způsobených katastrof, k nimž v posledních letech v oblastech mimo Evropskou
unii dochází, zvyšuje tlak na zlepšení účinnosti stávající schopnosti EU reagovat na
katastrofy. Přestože tato schopnost EU se od zřízení mechanismu civilní ochrany
Společenství v roce 2001 neustále zlepšuje, zpravodajka se domnívá, že k zajištění
koordinované, ucelené a viditelné reakce EU je toho třeba vykonat ještě mnohem více.
Potřeba ucelenější reakce byla zdůrazněna i v posledním sdělení Komise na toto téma
nazvaném „o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy“, které bylo vydáno
v březnu 2008. Toto sdělení bylo považováno za první krok na cestě ke schopnosti EU
komplexně a integrovaně reagovat. Zahrnovalo akční plán, který obsahoval mnoho
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konkrétních opatření, jež by postupně vedla k integrovanější koordinaci mezi různými
nástroji reakce na katastrofy. Dnes zde máme odpověď Parlamentu na tento problém.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně. – (NL) V nynější době, kdy kvůli změnám klimatu
četnost přírodních katastrof způsobujících významné lidské, hospodářské a ekologické
ztráty celosvětově stoupá, je naprosto nezbytné, aby Evropská unie dokázala rychle
reagovat. Vytvoření evropské jednotky civilní ochrany dává tomuto druhu rychlé reakce
jasnou strukturu. Po zemětřesení na Haiti jsme se poučili, že je třeba zvýšit účinnost,
koordinaci a viditelnost Unie. Proto souhlasím s tím, aby byla civilní ochrana a humanitární
pomoc začleněna do působnosti jediného komisaře. Zároveň jsem přesvědčen, že
humanitární operace by měly být vždy, když to bude možné, prováděny pod koordinačním
vedením OSN.

V této zprávě je Komise vyzývána, aby v zasažených oblastech vytvářela programy ve
spolupráci s vládami, místními orgány a nevládními organizacemi, aby místním komunitám
umožnila předcházet katastrofám a řídit je. K využití prostředků vojenské a civilní obrany
by se mělo přistupovat až v nejkrajnějším případě.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Počet přírodních i člověkem způsobených katastrof
stoupá, nejen pokud jde o jejich dopad a rozsah, ale v důsledku i o lidské, socioekonomické
a ekologické hledisko. Z toho důvodu je EU povinna přehodnotit svoji strategii ohledně
předcházení katastrofám, jejich řízení a řešení, aby její operace byly ucelenější a účinnější.

Vítám přijetí této zprávy, která nedávnou katastrofu na Haiti využívá jako případovou
studii a vyzývá k vytvoření jednotky civilní ochrany Evropské unie, jež bude schopná
vytvářet součinnost mezi členskými státy a evropskými orgány s cílem předcházet
katastrofám a pomáhat třetím zemím, zejména v případě, kdy katastrofa zasáhne některou
z rozvojových zemí. Humanitární povaha této iniciativy představuje stále konkrétnější
povahu vnějších rozměrů evropské solidarity.

Považuji však za nesmírně důležité, aby byla tato iniciativa vnímána rovněž jako iniciativa,
jež povede ke koordinaci a řízení katastrof, k nimž dojde na území Evropské unie.
Připomínám katastrofu, která loni v lednu zničila ostrov Madeira, a na základě toho považuji
za zásadní, aby byla vytvořena tato jednotka civilní ochrany, avšak zároveň aby byly co
nejlépe využívány i současné mechanismy.

Zpráva: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Pokračují práce v oblasti finanční regulace.
Hlasovala jsem pro zprávu z vlastního podnětu Evropského parlamentu, která si klade za
cíl podřídit veškeré finanční produkty dohledu orgánů trhu. Nedostatečná transparentnost
má nepříznivý vliv na efektivitu trhu a přispěla i k prohloubení finanční krize. Směrnice
o trzích finančních nástrojů umožnila přesun tržních aktivit do prostoru lepší regulace a
přehlednějšího vyjednávání. S odkazem na závěry summitu skupiny G20 v Pittsburghu
ze září 2009 je cílem zprávy zajistit, aby se „se všemi standardizovanými mimoburzovními
derivátovými smlouvami mělo obchodovat na burze nebo případně prostřednictvím
elektronických platforem obchodování.“

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Od zavedení směrnice o trzích finančních nástrojů
(MiFID) prošly evropské finanční trhy nebývalými změnami způsobenými touto směrnicí
i dalšími důvody spojenými s krizí. V důsledku toho nebylo možné dosáhnout žádoucích
cílů regulace. Zavedení směrnice MiFID způsobilo fragmentaci trhů, která podpořila prudký
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růst strategií vysokofrekvenčního obchodování. Zatímco transakce dříve probíhaly na
regulovaných trzích, přizpůsobil se trh využívání anonymních obchodních platforem (tzv.
„dark pools“) pro obchodování velkých zakázek v rámci platforem křížení příkazů zadaných
makléři a využívání výjimek ze směrnice MiFID pro tuto činnost, když je prováděna
prostřednictvím organizovaných míst obchodování, nazývaných nepřehledné transakce.
Je nezbytné uplatňovat právní předpisy, jež mají zajistit účinnou regulaci a transparentnost
technologického vývoje, abychom zabránili vzniku jakýchkoli systémových rizik pro
celkové fungování trhů.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Evropský parlament pokračuje v přijímání
zpráv týkajících se určitých prvků finanční regulace, aniž by se přiblížil jádru celé věci. Je
samozřejmě lepší, aby existovala určitá regulace finančních transakcí soukromých makléřů,
případně finančních institucí. Nicméně to není podstatou celé věci.

Zpráva nepřekračuje rámec argumentů pro větší regulaci obchodních platforem, zmiňuje
nutnost „zvýšení transparentnosti a bezpečnosti na trzích s finančními nástroji“ a na
potřebu „rovnocenného zacházení“ s multilaterálními obchodními systémy a regulovanými
trhy.

Zásadní otázkou v projednávané záležitosti je pokračující existence stále stejného starého
spekulativního systému, avšak zpráva se zabývá pouze jeho podobou, a nikoliv tím
nejdůležitějším aspektem: obsahem.

Co se nás týká, budeme i nadále prosazovat konec trhu s deriváty i daňových rájů, stejně
jako účinnou kontrolu finančního sektoru politickými silami, a nikoliv naopak. Dokud k
tomu nedojde, bude jakákoliv politika pouze kosmetickou úpravou.

David Martin (S&D),    písemně. – Hlasoval jsem pro přijetí zprávy. Zdá se, že významným
důsledkem konkurence, kterou s sebou přineslo zavedení směrnice o trzích finančních
nástrojů (MiFID), je fragmentace trhu, která sama o sobě podpořila prudký růst strategií
vysokofrekvenčního obchodování. Regulace musí odrážet skutečnost, že je třeba vytvořit
právní předpisy odpovídající technologickému vývoji, které zabrání vzniku mezer v
legislativě, které by mohly mimovolně způsobit systémová rizika pro celkové fungování
trhů.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) S nedávným zavedením směrnice o trzích finančních
nástrojů (MiFID) prošly evropské finanční trhy nebývalými změnami způsobenými touto
směrnicí i dalšími důvody spojenými s krizí. V důsledku toho nebylo možné dosáhnout
cílů regulace zamýšlených přijetím směrnice MiFID. Zatímco transakce dříve probíhaly
na regulovaných trzích, přizpůsobil se trh využívání anonymních obchodních platforem
(tzv. „dark pools“) pro obchodování velkých zakázek v rámci platforem křížení příkazů
zadaných makléři a využívání výjimek ze směrnice MiFID pro tuto činnost, když je
prováděna prostřednictvím organizovaných míst obchodování, nazývaných nepřehledné
transakce. Z těchto důvodů je nutné začít uplatňovat právní předpisy, jež mají zajistit
účinnou regulaci a transparentnost technologického vývoje, abychom zabránili opětovnému
vzniku systémových rizik pro celkové fungování trhů v budoucnosti.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Pořizovací náklady údajů v Evropě jsou příliš
vysoké. V některých případech jsou dokonce desetkrát vyšší než ve Spojených státech.
Zpráva obsahuje některé dobré návrhy na snížení těchto i dalších zbytečných nákladů.
Nicméně se obávám, že autorka se se svým plánem na snížení nákladů zavedením řady
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dalších ustanovení vydala špatným směrem. Existuje nebezpečí, že to povede pouze k
náhradě jedné byrokratické překážky jinou. Z tohoto důvodu jsem se zdržel hlasování.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Moje rozhodnutí hlasovat pro přijetí zprávy
A7-0326/2010 je v souladu s aktuální situací na evropských kapitálových trzích, které v
důsledku technologickému pokroku procházejí obdobím nebývalých změn. Díky zavedení
směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), která podporuje konkurenci mezi místy
obchodování v oblasti výkonu služeb, se zvýšila efektivita procesu tvorby ceny, čímž se
rozšířila nabídka pro investory. Fragmentace trhu však vedla k nízké transparentnosti po
uskutečnění mimoburzovních obchodů (OTC, over-the-counter), a to znamená, že je třeba
vytvořit účinnější regulační rámec pro souhrnné informace po uskutečnění obchodu. Dle
mého mínění je nutné zajistit, aby regulační orgány byly schopny v kteroukoli chvíli
zrekonstruovat každý detail transakce s cílem porozumět dynamice trhu a zapojení jeho
účastníků. Vliv nových technologií a nástup nových účastníků trhu vedly ke zvýšení
rychlosti obchodování a ke zlepšení přímého přístupu na trh klientů členů obchodních
systémů. Přestože zavedení směrnice MiFID přineslo inovace, zdá se, že přispělo i k
fragmentaci trhu. Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože se domnívám, že je třeba tyto
technologické novinky odpovídajícím způsobem regulovat, aby nezpůsobovaly vznik
systémového rizika pro celkové fungování trhů.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Podporuji výzvu Komisi k posílení
tržní infrastruktury napříč všemi obchodními místy a zúčtovacími systémy, které jim
umožní lépe se vypořádat s budoucími riziky prostřednictvím zvýšené transparentnosti,
posílené odolnosti a regulačnímu dohledu nad všemi souhrnnými obchody. Hlasovala
jsem proto pro usnesení Evropského parlamentu, protože podporuje myšlenku, aby:

- multilaterální obchodní systémy podléhaly stejné úrovni dohledu a byly tak regulovány
podobným způsobem;

- investiční firmy, které poskytují služby správy portfolia a jednají ve funkci správy portfolia,
mohly těžit z nejlepších možných podmínek investičních společností;

- Komise vyhodnotila účinky stanovení minimální velikosti objednávky pro všechny
nepřehledné transakce;

- firmy využívající strategie vysokofrekvenčního obchodování byly analyzovány
prostřednictvím neustálých regulačních revizí algoritmů, které používají, s cílem zajistit,
aby měly solidní systémy a kontrolní mechanismy.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Plně podporuji zpravodajku, poslankyni
Swinburneovou, a její myšlenku prosazovat konkurenci mezi místy obchodování v oblasti
výkonu služeb. Povede k rozšíření nabídky investorům, snížení transakčních nákladů a
pomůže zvýšit účinnost procesu tvorby cen. V současné době existuje 136 multilaterálních
obchodních systémů (MTF) a primárních burz, které dohromady tvoří organizovaná místa
obchodování.

Tato organizovaná místa zabezpečují přibližně 60 % objemu obchodování a zbytek objemu
zajišťují makléři prostřednictvím mimoburzovního obchodování (OTC, over-the-counter).
Dvojstranné obchody, při nichž klient zadá makléřovi příkaz a ten najde vhodnou nabídku,
se změnily z převážně slovních na především elektronické příkazy. I když na základě
definice se na obchody mimoburzovního obchodování nevztahuje požadavek na
transparentnost před uskutečněním obchodu, podle pravidel směrnice o trzích finančních
nástrojů (MiFID) stále podléhají oznamovací povinnosti.
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Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Souhlasím, že by Komise měla vyhodnotit dopad
stanovení minimální velikosti objednávky na všechny nepřehledné transakce, a také
možnost jeho důsledného prosazování s cílem zachovat odpovídající tok obchodování
prostřednictvím přehledných obchodních platforem v zájmu určování cen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Zdá se, že významným důsledkem
konkurence, kterou s sebou přineslo zavedení směrnice MiFID, je fragmentace trhu, která
sama o sobě podpořila prudký nárůst strategií vysokofrekvenčního obchodování. Regulace
musí počítat s tím, že je třeba vytvořit právní předpisy odpovídající technologickému
vývoji, které zabrání vzniku mezer v legislativě, které by mohly mimovolně způsobit
systémová rizika pro celkové fungování trhů. To je v souhrnu znění návrhu, které dnes
přijal Evropský parlament.

Peter Skinner (S&D),    písemně. – Tato zpráva z vlastního podnětu stanoví rámec pro
diskusi o směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID), se kterou souvisí směrnice o
nejasných transakcích (OTC, over-the-counter), vzestup Evropského orgánu pro cenné
papíry a trhy (ESMA) a samozřejmě i nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR).
Dokonce i název zprávy umožňuje pochopení podstaty potřebných, i když mnohdy
komplikovaných, změn v nařízení.

Neregulovaným trhům byl umožněn nefiltrovaný přístup na oficiální obchodovací
platformy prostřednictvím sponzorování. To se musí změnit.

Stejně tak souhlasím se zpravodajkou, že je třeba zlepšit transparentnost před a po
uskutečnění obchodu, a zejména s tím, aby údaje o neakciových produktech po uskutečnění
obchodu byly poskytovány ve formě, která umožní jejich snadnou konsolidaci.

Porozumění dynamice trhu a vybavení regulátorů patřičnými nástroji a informacemi/údaji
je naprosto nezbytné.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) Banky, burzy a fondy vyvíjí nové finanční
produkty a obchodní praktiky tak rychle, že směrnice o trzích finančních nástrojů je už
nyní zastaralá. Oblast působnosti pravidel transparentnosti se musí rozšířit, aby zahrnovala
i interní obchodovací systémy bank, a formulace výjimek musí být zúžena, aby se finanční
instituce a finanční produkty nemohly vyhýbat účinnému dohledu.

Povinnost zveřejňovat údaje před a po uskutečnění obchodu, která se dříve týkala pouze
akcií, bude nyní rozšířena na dluhopisy, centrálně zúčtované deriváty, strukturované
produkty, fondy a certifikáty, což zvýší účinnost a transparentnost procesu tvorby cen.

Zpráva: Ana Gomes (A7-0349/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože jsem
přesvědčen, že je nutné, aby Evropská unie byla připravena čelit biologickým, radiologickým
a jaderným rizikům, která představují nový rozměr možných teroristických útoků,
průmyslových nehod a přírodních katastrof, protože mají nadnárodní charakter a mohou
způsobit značné ztráty na životech. Reakce Evropské unie na takové nebezpečí by se neměla
omezit pouze na následné intervenční programy, ale začíná mnohem dříve správným
skladováním, omezením přístupu a kontrolami těchto materiálů. Považuji za zásadní, aby
zásah po katastrofě probíhal v rámci rozsáhlé spolupráce mezi různými orgány v daném
členském státě (civilní ochranou, armádou, policií atd.) a také mezi orgány různých
členských států a orgány Evropské unie. Jinými slovy považuji koordinovaný a komplexní
přístup za naprosto nutný. V červnu 2009 předložila Komise akční plán Evropské unie
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pro bezpečnost chemických, biologických, radiologických a jaderných látek na tříleté
období 2010–2012 skládající se z následujících částí: prevence, detekce, připravenost a
reakce. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že rozpoznání významu každé z těchto čtyř fází
má klíčový význam pro řádné provádění studií hodnotících rizika, reakce a protiopatření.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – Hlasovala jsem pro přijetí tohoto
významného usnesení, protože je nejvyšší čas, abychom věnovali pozornost biologickým,
radiologickým a jaderným rizikům, která představují nový rozměr možných teroristických
útoků, průmyslových nehod, přírodních katastrof, případně pandemií vzhledem k jejich
nadnárodní povaze a velkému počtu obětí. Je třeba začít správným zacházením s takovými
materiály, jejich řádným skladováním, omezením přístupu a kontrolami, místo pouhého
vytváření následných intervenčních programů. Stejně tak následný zásah vyžaduje rozsáhlou
spolupráci mezi různými orgány v daném členském státě. Z toho důvodu by měl akční
plán EU pro bezpečnost chemických, biologických, radiologických a jaderných látek zajistit
účinnou interakci iniciativ členských států a Evropské unie při řešení rizik vyplývajících z
chemických, biologických, radiologických a jaderných látek a při přípravě potřebných
zásahů.

Vzhledem k tomu, že nehody nebo útoky v oblasti chemických, biologických,
radiologických a jaderných látek vážně ohrožují bezpečnost obyvatel Evropské unie a
mohou narušit důležitou infrastrukturu a normální fungování společnosti v jednom nebo
několika členských státech Evropské unie, aniž by respektovaly hranice, podporuji usnesení
Evropského parlamentu, které vyzývá Radu a Komisi, aby urychleně přehodnotily a zpřísnily
akční plán na základě doporučení uvedených v této zprávě a zajistily jeho bezodkladnou
realizaci.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Chemická, biologická, radiologická a
jaderná rizika představují novou výzvu společnosti, a také nový rozměr možných
teroristických útoků, nehod, přírodních katastrof nebo pandemií. Ráda bych při této
příležitosti uvítala zprávu poslankyně Gomesové, jelikož umožní položit základy vhodného
mechanismu reakce na katastrofy. V rámci přehodnocení akčního plánu EU pro bezpečnost
chemických, biologických, radiologických a jaderných látek musíme vzít v úvahu návrhy,
které předložil Evropský parlament, zaměřené na zlepšení základních oblastí, jež zvyšují
bezpečnost v případě těchto rizik. Souhlasím, že je velmi důležité vyměňovat si osvědčené
postupy se zeměmi, které disponují odbornými poznatky týkajícími se hodnocení rizik,
prevence, odhalování, informování a reakce v oblasti chemické, biologické, radiologické
a jaderné bezpečnosti.

Domnívám se, že je důležité zdůraznit nutnost udržovat řádně spravované zásoby s cílem
zajistit, aby rezervy zdrojů na reakci, lékařské nebo jiné důležité vybavení byly plně funkční,
moderní a aktuální. Z tohoto důvodu jsem hlasovala pro zprávu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Chemické, biologické, radiologické a jaderné
katastrofy, způsobené nehodou nebo teroristickým útokem, představují vážnou hrozbu
pro bezpečnost a zdraví občanů Evropské unie a jsou příčinou znečištění životního prostředí
a kontaminace. Přestože počet nehod souvisejících s chemickým, biologickým,
radiologickým nebo jaderným materiálem byl dosud v Evropské unii poměrně nízký, a
jejich příčinou byly průmyslové nehody nebo zvýšení objemu a celosvětové šíření
nebezpečných patogenních látek, stále přetrvává riziko katastrof způsobených chemickými,
biologickými, radiologickými a jadernými látkami, bez ohledu na to, zda se jedná o nehodu
nebo zda byly způsobeny úmyslně. Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože souhlasím s
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názorem zpravodajky, že Komise, jejímž cílem je zajistit účinnou interakci iniciativ
členských států a Evropské unie při řešení rizik vyplývajících z chemických, biologických,
radiologických a jaderných látek a při přípravě potřebných zásahů, podceňuje rizika, která
nerespektují hranice EU. Jsem přesvědčen, že mezinárodní rizika spojená s chemickými,
biologickými, radiologickými a jadernými látkami by měla být řádně vyhodnocena a
obsažena v akčním plánu EU pro tyto oblasti a z tohoto důvodu musí preventivní opatření
zajistit mezinárodní rozměr, přičemž budou zdůrazňovat uplatňování mezinárodních
dohod v oblasti jaderných a chemických zbraní.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Je nezbytné, abychom přijali účinný akční plán,
který nám umožní čelit stávajícím a pokračujícím rizikům chemických, biologických,
radiologických a jaderných katastrof na území Evropské unie. Ať náhodné nebo úmyslné,
představují tyto katastrofy vážnou hrozbu a mají potenciál ničivě a dalekosáhle ovlivnit
bezpečnost, prosperitu a zdraví obyvatel EU, stejně jako životní prostředí, naše kulturní
dědictví a základní infrastrukturu. Naštěstí počet událostí souvisejících s chemickým,
biologickým, radiologickým nebo jaderným materiálem, včetně teroristických činů, byl
dosud poměrně nízký.

Akční plán poukazuje na nutnost koordinované mezinárodní reakce, jelikož následky
katastrofy mají nadnárodní charakter a tento plán by měl stát na čtyřech základech:
prevence, detekce, připravenost a reakce. Měl by také zajistit účinnou interakci mezi
iniciativami členských států a Evropské unie s cílem řešit chemická, biologická, radiologická
a jaderná rizika a připravit potřebné kapacity pro reakci na ně a pro snížení jejich následků.
Stejně jako zpravodajka, poslankyně Gomesová, nepochybuji o nutnosti přijmout akční
plán EU, ale s politováním konstatuji, že Komise mohla být ještě ambicióznější, protože
návrh akčního plánu je slabý a v několika bodech nedostatečně promyšlený.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    písemně. – Přestože souhlasím s většinou zprávy
poslankyně Gomesové, hlasoval jsem proti jejímu přijetí, protože se příliš zaměřuje na
úlohu Evropské unie při koordinaci spolupráce mezi civilním a vojenským sektorem.
Vojenská oblast by měla zůstat v kompetenci členských států, a nikoliv Evropské unie a
Komise. Nevidím problém v rovnocenné spolupráci členských států v případě událostí
týkajících se chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti – a v případě
ekologické katastrofy vyplývající z takové události je tato spolupráce zásadní – ale spatřuji
obrovský problém v tom, že zpráva otevírá dveře potenciální militarizaci Evropské unie.

Ioan Enciu (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože se domnívám,
že navrhuje účinná opatření pro prevenci, odstraňování a řízení chemických, biologických,
radiologických a jaderných nehod. Je nanejvýš důležité, že zpráva podporuje myšlenku
mechanismu rychlé reakce v případě chemické, biologické, radiologické nebo jaderné
katastrofy na území jednoho z členských států. Tento mechanismus bude navíc založen
na reakci inspirované solidaritou všech členských států Evropské unie. Dalším, neméně
důležitým bodem je, že zpráva přijatá Evropským parlamentem navrhuje vytvoření
smíšených evropských zásahových skupin, které budou tvořit příslušníci armády,
policejního sboru a zdravotnického personálu a které budou účinně reagovat na případné
chemické, biologické, radiologické a jaderné katastrofy.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Výsledkem kompromisů dosažených stínovou
zpravodajkou ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), mojí kolegyní,
paní Hankissovou, je text, o němž dnes hlasujeme, který je daleko podrobnější a vyváženější
a který mnoha odborným otázkám, jež se týkají chemické, biologické, radiologické a
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jaderné bezpečnosti, přiřazuje významnou prioritu, nejen co se týká předcházení nehodám
a odpovídající reakce na přírodní katastrofy, ale také s ohledem na jasně existující nebezpečí,
které představuje tento druh terorismu. Ve stále větší míře čelíme rozšířeným a
nekonvenčním hrozbám a v této oblasti musí mít Evropa odpovídající strategii pro prevenci,
detekci a ochranu, aby mohla zaručit bezpečí a zdraví Evropanů. Komise by měla pokračovat
v tomto duchu, a proto hlasuji pro přijetí zprávy.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Chemická, biologická, radiologická a
jaderná rizika dala nový rozměr teroristickým útokům, průmyslovým nehodám, přírodním
katastrofám a pandemiím, vzhledem k jejich nadnárodnímu charakteru a potenciálu
způsobit velké ztráty na životech. V červnu 2009 předložila Komise akční plán Evropské
unie pro bezpečnost chemických, biologických, radiologických a jaderných látek, jehož
pozměněné znění schválila v listopadu Rada. Plán bude prováděn v tříletém období
2010–2012 a je rozdělen do čtyř hlavních částí: prevence, detekce, připravenost a reakce.
Změny předložené Radou však oslabují akční plán a také míru závaznosti plánovaných
opatření, a zároveň i monitorování a kontrolu jejich provádění. Z toho důvodu vítám
přijetí zprávy, jejímž cílem je svěřit Komisi posílenou regulační úlohu, protože jsem
přesvědčen, že se jedná o jediný způsob, jak vyplnit stávající mezery v pravomocích
delegovaných v této oblasti jednotlivými členskými státy.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Pokud by existovaly skutečné obavy z
chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb, netrvaly by některé členské
státy Evropské unie na udržování extrémně účinných jaderných arsenálů, které mohou
být použity pro vojenské účely. Stejně tak by nebyly americké jaderné zbraně rozmístěné
v různých evropských zemích, což je v příkrém rozporu s jedním ze tří pilířů Smlouvy o
nešíření jaderných zbraní, která má údajně podporu.

Zpráva ponechává bez povšimnutí některá rozhodnutí, například nedávné rozhodnutí
Velké Británie prodat jadernou technologii Indii, která není signatářskou zemí Smlouvy o
nešíření jaderných zbraní, nebo rozhodnutí Francie a Německa spolupracovat na udržování
svých jaderných zbraní, přičemž tento krok pokrytecky odůvodňují „racionalizací nákladů“.
Mlčí se také o pomoci hlavních mocností Evropské unie a NATO projektu umístění
protiraketových systémů v Evropě, nebo o rozhodnutí NATO udržet si roli „jaderné aliance“.

V době, kdy se prohloubila krize kapitalismu, tato zpráva jasně ukazuje, že záleží na
konkrétních činech, nikoli na pouhých prohlášeních: tyto činy ukazují, že kapitalistická
ekonomická globalizace se i nadále spoléhá na vojenskou sílu.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL),    písemně. – Vysvětlení hlasování o zprávě
poslankyně Gomesové o posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti
v Evropské unii – akční plán EU v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti
(A7-0349/2010). Ačkoliv se ztotožňuji s většinou zprávy, hlasovala jsem proti jejímu
přijetí, protože se příliš zaměřuje na úlohu Evropské unie při koordinaci spolupráce mezi
civilním a vojenským sektorem. Vojenská oblast by měla zůstat v kompetenci členských
států, a nikoliv Evropské unie a Komise. Nevidím problém v rovnocenné spolupráci
členských států v případě událostí týkajících se chemické, biologické, radiologické a jaderné
bezpečnosti – a v případě ekologické katastrofy vyplývající z takové události je tato
spolupráce zásadní – ale spatřuji obrovský problém v tom, že zpráva otevírá dveře
potenciální militarizaci Evropské unie.

David Martin (S&D),    písemně. – Chemická, biologická, radiologická a jaderná rizika
představují nový rozměr možných teroristických útoků, průmyslových nehod, přírodních
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katastrof, případně pandemií, protože mají nadnárodní charakter a mohou způsobit
obrovské ztráty na životech. Reakce na takové nebezpečí by se neměla omezit pouze na
následné intervenční programy, ale začíná mnohem dříve správným zacházením,
skladováním, omezením přístupu a kontrolami těchto materiálů. Stejně tak vyžaduje zásah
po katastrofě rozsáhlou spolupráci mezi různými orgány v daném členském státě (civilní
ochranou, armádou, policií atd.) a také mezi orgány různých členských států a orgány
Evropské unie. Hlasoval jsem pro zprávu, která stanoví právě takový koordinovaný přístup.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Není pochyb o tom, že se musíme
chránit před jakýmkoli škodlivým používáním chemických, biologických, radiologických
a jaderných produktů, materiálů nebo organismů. Nejvíce na pozoru bychom se však měli
mít před jejich každodenním používáním. Projednávaný text ani jednou nezmiňuje, že je
potřeba najít alternativu k jaderné energii. Právě ta v současné době představuje vážné
riziko pro naše občany. Pokud jde o terorismus, kterému se zpráva věnuje především, proč
bychom se měli spoléhat na NATO, které je samo o sobě největší hrozbou světovému
míru? To vše jsou nesrovnalosti, které mi brání hlasovat pro přijetí zprávy.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Domnívám se, že Evropská unie by měla být připravena
čelit jakémukoliv útoku nebo nehodě, které mohou ohrozit bezpečí a zdraví evropských
občanů. Z tohoto důvodu je nezbytné přijetí akčního plánu pro chemickou, biologickou,
radiologickou a jadernou bezpečnost, jak k prevenci, tak reakci na jakýkoliv typ hrozby
nebo nehody, ke kterým může dojít na území EU. Aktuální hrozby jsou rozmanité, což
znamená, že tato problematika je složitá, ale nyní máme k dispozici odpovídající vhodné
mechanismy, abychom se dokázali vypořádat s nejrůznějšími situacemi. To jsou důvody
mého hlasování.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Chemická, biologická, radiologická a jaderná rizika
představují nový rozměr možných teroristických útoků, průmyslových nehod, přírodních
katastrof, případně pandemií, protože mají nadnárodní charakter a mohou způsobit
obrovské ztráty na životech. Odpovídající reakce na takové nebezpečí musí začínat od
správného zacházení, skladování, omezení přístupu a kontrol těchto materiálů. Zásahy
po katastrofě vyžadují rozsáhlou spolupráci mezi různými orgány v daném členském státě
a také mezi orgány různých členských států a orgány Evropské unie. Prioritou je posílení
režimu nešíření zbraní a odzbrojování prostřednictvím všeobecného a bezvýhradného
provádění všech souvisejících smluv a mezinárodních dohod.

Je rovněž důležité zabývat se rizikem šíření zbraní teroristy. Stejně důležité je i naléhavé
zřízení evropského mechanismu reakcí na krize. Měl by koordinovat civilní a vojenské
prostředky s cílem zabezpečit, aby byla Evropská unie schopna rychle řešit katastrofy
způsobené chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými látkami. Závěrem by
měly být vypracovány evropské kvalitativní a bezpečnostní normy.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože v
současné době, nedojde-li ke zlepšení v oblasti chemické, biologické, radiologické a jaderné
bezpečnosti, si Evropská unie bohužel plně neuvědomí možné následky. Zpráva je pouhou
vysvětlující poznámkou, nikoliv akčním plánem. Abychom byli schopni připravit ucelený
dokument na téma jaderné bezpečnosti, musí se na jeho přípravě podílet odborníci se
širokými zkušenostmi v oblasti jaderné energie a využití jaderných technologií. Práce na
něm si vyžádá několik let, ale musí k tomu dojít. Evropská unie, a zejména Evropský
parlament, nemohou takový dokument připravit samy. Hlasoval jsem pro přijetí zprávy,
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ale tu považuji za pouhý epilog rozsáhlé studie o jaderné bezpečnosti v EU. Doufám, že
práce na ní začne v nejbližší budoucnosti.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Bezpečnost civilního obyvatelstva v případě
možných incidentů týkajících se chemických, biologických, radiologických a jaderných
látek je velmi důležitou otázkou a ambice v této oblasti by měly být v podstatě podporovány.
Bohužel pokud jde o tuto zprávu, mám pocit, že se snaží bojovat proti typu terorismu,
který naštěstí v takto vysoce organizované podobě v Evropě neexistuje. Jejím záměrem je
tedy vytvořit větší paniku, aby pak bylo možné realizovat určitou politiku. Navíc se zdá,
že zpráva se věnuje především tématu solidarity. Domnívám se, že jde-li o opatření pro
předcházení terorismu, měli bychom v určitém bodě říct „dost“, a to se týká i solidarity v
rámci Evropské unie. Z tohoto důvodu jsem se zdržel hlasování o zprávě.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro zvýšení
chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii a s potěšením
jsem přijala příležitost působit v této otázce jako stínová zpravodajka. Ačkoliv je prevence
a ochrana před katastrofami způsobenými uvedenými látkami v kompetenci samotných
členských států, potřebujeme společný přístup k této problematice. Toto sdělení Evropské
komise je krokem ke společnému akčnímu plánu zaměřenému na ochranu obyvatel EU
před rozličnými katastrofami. Žijeme ve značně nestabilní době, kdy hrozby vyplývají
nejen z nezodpovědné lidské činnosti a nehod, ale také z úmyslného jednání. Tato otázka
je obzvlášť důležitá v mojí zemi, Litvě, která je obklopena chemickými a jadernými
hrozbami. Zaprvé na dně Baltského moře leží zbytky chemických zbraní z druhé světové
války, a zadruhé existují plány na výstavbu dvou jaderných elektráren poblíž litevských
hranic. Musíme posoudit situaci, stávající platné bezpečnostní normy a jejich použitelnost
s ohledem na současné potřeby. Pouze na základě posouzení stávající situace se můžeme
rozhodnout, zda potřebujeme nové bezpečnostní normy. Rámec tohoto posouzení a
nastavení norem musí být dostatečně flexibilní, aby se mohl přizpůsobit měnícím se
technologiím, které nám usnadňují život, ale octnou-li se v rukou teroristů, mohou se stát
smrtícími zbraněmi. Na druhou stranu by se zajišťování bezpečnosti nemělo stát důvodem
nebo záminkou centralizace civilní ochrany. Přestože zavedení a dohled nad společnými
bezpečnostními normami by pomohly zajistit bezpečnost, neměli bychom v každém
případě vytvářet nové instituce nebo zbytečně komplikované postupy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o
posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii – akční
plán EU v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti ze stejných důvodů, které
uvedla skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů). Chtěla bych zdůraznit
potřebu evropského přístupu k prevenci a odhalování útoků nebo nehod, protože hrozba
chemických, biologických, radiologických a jaderných útoků je „globální“, a také důraz
na nutnost posílit chemickou, biologickou, radiologickou a jadernou bezpečnost, chceme-li
zabránit teroristickým útokům.

Ráda bych také poukázala na důležitost kompromisu, kterého dosáhly dvě největší politické
skupiny, pokud jde o snížení míry, do níž měl být celý chemický průmysl povinen nahradit
vysoce rizikové materiály, bez ohledu na možná rizika s tím spojená.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Nemohu jinak, než podpořit zpravodajku,
poslankyni Gomesovou, a zcela souhlasit s cílem přijmout akční plán pro bezpečnost
chemických, biologických, radiologických a jaderných látek. Měl by zajistit účinnou
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interakci iniciativ členských států a Evropské unie při řešení chemických, biologických,
radiologických a jaderných rizik a při přípravě potřebných protiopatření.

Nicméně souhlasím, že přijatý akční plán EU pro bezpečnost chemických, biologických,
radiologických a jaderných látek je slabý a v několika místech nedostatečně promyšlený.
Je naprosto nezbytné zdůraznit, že tento akční plán nabízí vhodnou příležitost k
uplatňování doložky solidarity, která je zakotvena v Lisabonské smlouvě. Akční plán v
podobě přijaté Radou se bohužel ani slovem o doložce solidarity nezmiňuje.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Chemická, biologická, radiologická a jaderná
rizika představují nový rozměr možných teroristických útoků, průmyslových nehod,
přírodních katastrof, případně pandemií, protože mají nadnárodní charakter a mohou
způsobit obrovské ztráty na životech. Odpovídající reakce na takové nebezpečí by se
neměla omezit pouze na následné intervenční programy, ale začíná mnohem dříve
správným zacházením, skladováním, omezením přístupu a kontrolami těchto materiálů.
Stejně tak vyžaduje zásah po katastrofě rozsáhlou spolupráci mezi různými orgány v
daném členském státě (civilní ochranou, armádou, policií atd.) a také mezi orgány různých
členských států a orgány Evropské unie. Z toho důvodu je třeba koordinovaného přístupu
ke všem rizikům.

Hlasovala jsem pro přijetí zprávy, protože vyzývá Radu a Komisi, aby urychleně
přehodnotily a zpřísnily akční plán na základě doporučení uvedených v této zprávě a
zajistily jeho bezodkladnou realizaci, vzhledem k tomu, že nehody nebo útoky v oblasti
chemických, biologických, radiologických a jaderných látek vážně ohrožují bezpečnost
obyvatel Evropské unie a mohou narušit důležitou infrastrukturu a normální fungování
společnosti v jednom nebo několika členských státech EU, aniž by respektovaly hranice.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Útoky s použitím chemických, biologických,
radiologických a jaderných materiálů představují vážnou hrozbu pro evropskou veřejnost.
To znamená, že je nutné uznat potřebu zavedení účinného akčního plánu s cílem zajistit
odpovídající vazby mezi přístupy a iniciativami různých členských států a EU v oblasti
prevence, odhalování, přípravy a reakce na události, v nichž hrají roli chemické, biologické,
radiologické a jaderné látky.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Chemická, biologická, radiologická a
jaderná rizika představují nový rozměr možných teroristických útoků, průmyslových
nehod, přírodních katastrof, případně pandemií, protože mají nadnárodní charakter a
mohou způsobit obrovské ztráty na životech. Odpovídající reakce na takové nebezpečí
by se neměla omezit pouze na následné intervenční programy, ale začíná mnohem dříve
správným zacházením, skladováním, omezením přístupu a kontrolami těchto materiálů.
Stejně tak vyžaduje zásah po katastrofě rozsáhlou spolupráci mezi různými orgány v
daném členském státě (civilní ochranou, armádou, policií atd.) a také mezi orgány různých
členských států a orgány Evropské unie. Z toho důvodu je třeba koordinovaného přístupu
ke všem rizikům. To je naším záměrem při přijetí zprávy.

Zpráva: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro přijetí předložené zprávy a
považuji to za otázku nejvyšší důležitosti během období hospodářské a finanční krize,
jelikož je potřeba zajistit harmonický rozvoj všech regionů Evropské unie. Souhlasím s
obecným záměrem vytvořit třístrannou shodu mezi EU, členskými státy a regiony, jelikož
modernizace, vzájemně provázaná infrastruktura a pomoc s investičními plány a
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rozvojovými projekty, které berou ohled na specifické charakteristiky každého regionu,
jsou zásadní. Jsem také přesvědčen o nezbytnosti pokračujících investic do infrastruktury
v mnoha evropských regionech, zejména na jihu a východě EU. S ohledem na různé úrovně
decentralizace evropských regionů musíme najít rovnováhu při navrhování horizontálního
přístupu mezi různými úrovněmi vlády a mezi všemi oblastmi činnosti. Úsilí o modernizaci
a reformu správy regionů spojené s vysoce kvalitní technickou pomocí Komise jsou
základními předpoklady pro zlepšení účinnosti a efektivity investic Evropské unie.
Zjednodušení postupů a přidělování zdrojů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
způsobem, který je dostupný všem zainteresovaným stranám, je nezbytné. To zajistí na
jednu stranu účast všech aktérů ve společnosti a na druhou stranu lepší uplatňování
programů, nástrojů a politik EU.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – Hlasovala jsem pro přijetí tohoto
významného usnesení, jelikož realizace politiky soudržnosti je převážně decentralizovaná
a založená na orgánech nižší než celostátní úrovně, které přebírají odpovědnost. Souhlasím,
že víceúrovňový přístup by se měl uplatňovat nejen vertikálně, ale i horizontálně, mezi
subjekty na stejné úrovni, a to ve všech politikách EU se sdílenou pravomocí, včetně politiky
soudržnosti, jež hraje zásadní roli při uplatňování víceúrovňové správy jako nástroj ke
zlepšování kvality rozhodovacího procesu pomocí aktivního zapojení orgánů nižší než
celostátní úrovně od předlegislativní fáze projednávání návrhů.

Je rovněž důležité zdůraznit, že postupy žádostí o financování jsou příliš složité a že příliš
četné kontroly jsou spojené s rizikem, že odradí případné příjemce politiky soudržnosti
od účinného čerpání finančních prostředků a maximalizace jejich dopadu. Musí proto
existovat dostatečná správní kapacita jak na úrovni EU, tak na regionální a místní úrovni,
s cílem zvýšit přidanou hodnotu politiky soudržnosti a zajistit dlouhodobý efekt
prováděných činností.

Antonello Antinoro (PPE),    písemně. – (IT) Rozhodl jsem se hlasovat pro přijetí zprávy,
protože je třeba vyslat jasný signál o odhodlání Evropy spolupracovat s místními, a zejména
regionálními samosprávami.

V době, kdy v členských státech existují různé stupně decentralizace, musíme ukázat, že
Evropský parlament se rovněž plně zapojil do procesu tvorby regionální politiky jako
nástroje pro lepší správu v Evropě.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Podle mého názoru je regionální politika jednou
z nejdůležitějších v rámci Evropské unie. Finanční prostředky, které rozděluje po celé
Evropě, přispívají k soudržnosti mezi různými regiony a pomáhají jim stát se
konkurenceschopnými. Některé věci je však možné zlepšit, zejména v oblasti
víceúrovňového řízení; jinými slovy v koordinaci kroků EU, členských států a místních a
regionálních orgánů. Regionální politika trpí složitostí svých postupů, která často odrazuje
místní subjekty od toho, aby se na ní obrátily. Nicméně navzdory těmto postupům dochází
stále k příliš velkému počtu nesrovnalostí. Hlasovala jsem pro přijetí iniciativy Evropského
parlamentu, která zdůrazňuje klíčovou roli místních orgánů při realizaci regionální politiky,
zatímco zároveň volá po zlepšení víceúrovňové správy.

Rovněž doporučuje lepší zapojení Komise v rámci podpory regionálních subjektů i zajištění
správného využití finančních prostředků.

Jean-Pierre Audy (PPE),    písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy z vlastního
podnětu mojí kolegyně z Rumunska, poslankyně Mănescuové, o řádné správě s ohledem
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na regionální politiku Evropské unie: postupy podpory a kontroly ze strany Evropské
komise. Vítám požadavek na zjednodušení, protože to je podmínkou lepšího porozumění
a využití evropských fondů místními úředníky. Stejně jako naprostá většina mých kolegů
poslanců podporuji silnou politiku soudržnosti se zachováním financování po roce 2013
a odmítám jakékoli pokusy o její opětovné zestátnění. Dovolím si čistě v osobní rovině
doplnit, že nejlepším způsobem, jak tomu zabránit, je její „poevropštění“. Považuji za
politováníhodné, že až příliš často se zdroje určené pro politiku soudržnosti používají na
projekty, které mají regionální a někdy i národní, ale zřídka kdy evropský rozměr.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Politika soudržnosti Evropské unie je hlavním
prostředkem k zajištění trvale udržitelného regionálního rozvoje. Realizace politiky
soudržnosti je převážně decentralizovaná a založená na orgánech nižší než celostátní
úrovně, které přebírají odpovědnost. Lisabonská smlouva umožnila územním
samosprávným celkům, aby se mnohem více podílely na rozhodovacím procesu, přispěla
k lepší a účinnější realizaci opatření politiky soudržnosti přizpůsobených potřebám
jednotlivých regionů a jejich obyvatel. Hlasoval jsem pro přijetí zprávy. Domnívám se, že
je nutné maximalizovat potenciál územní spolupráce, která v některých regionech dosud
nebyla vůbec využita, a podporovat aktivnější realizaci principu partnerství, což zajistí
účinnou spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Zpráva poslankyně Mănescuové přibližuje
Evropskou unii jejím občanům: prosazuje lepší kontrolu zapojení místních orgánů do
rozvoje politiky soudržnosti ze strany Komise. Tento dokument je součástí procesu
zjednodušování velmi složitých správních postupů zaměřeného na rozvoj našich regionů
a posilování spolupráce mezi místními orgány v různých členských státech. Skutečnost,
že byl přijat velkou většinou, potvrzuje význam, který se přikládá lepšímu využívání
evropských fondů.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy, protože
v rámci politiky soudržnosti dochází ke zlepšování rozhodovacích procesů uplatněním
víceúrovňové správy a zapojením orgánů nižší než celostátní úrovně. Dohled ze strany
Komise tak, jak se v současnosti předpokládá, se považuje za nedostatečný a nemůže
nahrazovat neúčinné kontrolní systémy existující na národní úrovni po dobu celého
víceletého období. Pro zlepšení kontrolního systému a zvýšení pomoci poskytované
orgánům nižší než celostátní úrovně je nutné, aby Komise posílila svoji dozorčí roli a
postupy. Měl by být zajištěn vyšší objem investic do vnitrostátní i regionální správy, a to
jak prostřednictvím finanční pomoci, tak školení, aby se zvýšila kapacita orgánů, které za
řízení programů odpovídají, a jejich znalosti předpisů. Je rovněž důležité zdůraznit, že
postupy žádostí o financování, které jsou příliš složité, pravděpodobně odradí případné
příjemce politiky soudržnosti. Do budoucna proto musíme vypracovat uživatelsky
přívětivější politiku s lépe koordinovanými pravidly strukturálního fondu.

Philip Bradbourn (ECR),    písemně. – Konzervativní poslanci Evropského parlamentu se
v posledním kole zdrželi hlasování o zprávě poslankyně Mănescuové z následujících
důvodů:

Zaprvé zpráva slibuje udržet vysokou úroveň financování politiky soudržnosti, avšak my
jsme přesvědčeni, že Fond soudržnosti a sociální fond by neměly být účelově vázány, a že
by Evropská unie měla zaměřit svoje výdaje spíše na nové výzvy, které před ní stojí, namísto
starých priorit, jako je politika soudržnosti. Podle našeho názoru rovněž obsah této zprávy
nepředstavuje smysluplný pokrok s ohledem na přísnější a větší kontrolu prostředků
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přidělovaných v rámci těchto programů; návrhy obsažené ve zprávě přinejlepším vytvářejí
ještě větší zmatek v prováděcích mechanismech a kalí vodu.

Byli bychom také rádi, aby zpráva přesvědčivě řešila otázky vznesené Evropským účetním
dvorem v souvislosti s financováním těchto programů, což ale vůbec nečiní. V důsledku
toho se konzervativní poslanci Evropského parlamentu zdrželi v posledním kole hlasování.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Decentralizace pravomocí členských
států je založena na sdílení odpovědnosti mezi různými úrovněmi vlády. Z tohoto důvodu
byla posílena schopnost regionálních a místních orgánů provádět politiky Evropské unie.
Souhlasím s přijetím usnesení, protože se zaměřuje na specifickou povahu místních a
regionálních výzev, přičemž obrací pozornost na potřebu zvážit integrované přístupy,
které zdůrazňují specifickou povahu regionů, jako jsou jejich zeměpisná a přírodní
znevýhodnění, vylidňování a zvláštní charakteristiky nejodlehlejších oblastí, ale zároveň
mají na zřeteli rozdíly v existujících správních procesech v různých členských státech.
Tyto přístupy musí rovněž umožnit koordinaci zájmů různých zainteresovaných subjektů
s cílem zajistit správu na několika úrovních. Usnesení také poukazuje na skutečnost, že
postupy žádostí o financování jsou příliš složité a obsahují příliš četné kontroly, což odradí
případné příjemce politiky soudržnosti, stejně jako na požadavek konzultací se širokou
veřejností s cílem legitimizovat proces rozhodování. Souhlasím také, že důležitější úloha
regionální a místní úrovně musí být v souladu s posílenou dozorčí rolí Komise a se zvýšenou
koordinací mezi politikou soudržnosti a strukturálními politikami.

George Sabin Cutaş (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, která
navrhuje posílit víceúrovňovou správu, s cílem dosáhnout většího zapojení orgánů na
nižší než celostátní úrovni do fáze koncipování politik. Domnívám se, že zájmy občanů
budou mnohem lépe zastoupeny, budou-li se regionální a místní orgány podílet na
rozhodování od samého počátku.

Kromě toho je role Evropské komise při monitorování způsobu řízení strukturálních fondů
neoddiskutovatelná. Nicméně tato úloha Komise jako auditora musí být ještě posílena.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Fond soudržnosti představuje více než třetinu celkového
rozpočtu Evropské unie. Jeho hlavním cílem je snižování rozdílů v úrovni hospodářského
rozvoje v různých regionech, přičemž se obzvlášť soustřeďuje na oblast růstu a
zaměstnanosti. V deníku Financial Times však nedávno vyšel investigativní článek, který
popisuje, jakým způsobem se ve skutečnosti využívají prostředky z Fondu soudržnosti, a
popsaný scénář je velmi znepokojující: prostředky z Fondu se používají na účely, které
rozhodně nejsou těmi zamýšlenými. Z toho důvodu považuji za zásadní posílit kontrolní
postupy Komise, které se týkají žádostí o čerpání prostředků z fondu soudržnosti a jejich
využití, což povede k posílení mechanismů řádné správy věcí veřejných.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Ztotožňujeme se s potřebou zajistit dodržování
kritérií týkajících se efektivity, účinnosti, důslednosti a transparentnosti „ve všech stádiích
plánování a provádění strukturálních fondů“. Uvědomujeme si, že „probíhající
zjednodušování finančního nařízení a předpisů pro strukturální fondy“ by mohlo hrát
zásadní roli při odstraňování existujících překážek pro přístup k nim, zejména pokud jde
o méně rozvinuté regiony. Co se týká principu spolufinancování, zatímco si uvědomujeme
důležitost převzetí odpovědnosti vnitrostátními orgány při uplatňování politiky
soudržnosti, domníváme se, že s ohledem na současnou hlubokou krizi, která má obzvláště
negativní dopad na některé členské státy a jejich regiony, by měla být pravidla pro
spolufinancování pružnější. To umožní lepší absorpci prostředků vyčleněných na politiku
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soudržnosti. Zejména by se u všech strukturálních fondů měla snížit maximální míra
spolufinancování na 10 %.

Stále nesouhlasíme a oponujeme některým částem zprávy. Jedním z příkladů je „řádná
správa“ prosazovaná ve veřejných službách, které podle zpravodajky můžeme dosáhnout
prostřednictvím partnerství „veřejných a soukromých aktérů“. Dalším příkladem je spleť
nekritických odkazů na cíle strategie Evropa 2020: strategie, která se řídí liberalizací,
privatizací a zvýšenou pružností trhu práce, což je přesně opačný přístup, než jsou cíle
vytyčené v rámci politiky soudržnosti.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože zpráva
Evropského účetního dvora za rok 2006 prokázala, že stávající kontrolní systém pro
politiku soudržnosti není dostatečně účinný a míra chybovosti u proplácených výdajů
byla příliš vysoká (12 %). Zpráva za rok 2008 tyto údaje potvrdila s 11 % neoprávněně
proplacených prostředků. Částečně za tyto chyby nesou vinu příliš složité předpisy, kterými
se řídí strukturální fondy. Ze systému sdíleného řízení, který charakterizuje politiku
soudržnosti, vyplývá vysoký stupeň složitosti při výkladu a uplatňování pravidel vzhledem
k velkému počtu zainteresovaných stran. Z toho důvodu by mělo dojít ke zjednodušení
pravidel s cílem zajistit více uživatelsky přívětivější postupy a neodradit případné příjemce
od účasti na projektech.

David Martin (S&D),    písemně. – V průběhu uplynulých desetiletí decentralizace moci
v řadě členských států výrazně posílila pravomoci regionálních a místních orgánů v oblasti
výkonu politik Společenství. Reformní smlouva zavedla do práva Společenství pro politiky
sdílené pravomoci subsidiaritu na nižší než celostátní úrovni veřejné správy, což dnes
územním orgánům umožňuje, aby se hlouběji zapojily do rozhodovacího procesu, a to
jak při navrhování, tak při provádění politik, a aby se jako plnohodnotní partneři mohly
podílet na dosahování cílů Společenství. Tento důležitý krok směrem k lepší víceúrovňové
správě reaguje na opakované požadavky Evropského parlamentu, aby bylo posíleno
zapojení orgánů na nižší než celostátní úrovni veřejné správy do koncipování politik při
plném respektování různých vnitrostátních uspořádání.

Účinné provádění velmi závisí na tom, jak jsou politiky koncipovány; zapojení místních
a regionálních orgánů také v této fázi – jako těch, kdo nejlépe znají potřeby svého území
a obyvatelstva – je zárukou účinnějších výsledků ve fázi pozdější. Důraz na předlegislativní
fázi rozhodovacího procesu a na přidanou hodnotu, kterou rozvoji územních strategií v
EU nabízejí politiky a osvědčené postupy realizované na místní a regionální úrovni, je tudíž
klíčový.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tento text působí jako doplněk k
vytvoření evropských makroregionů. V zájmu prosazení toho, aby tyto konkurenční klastry
sloužily zájmům nedotknutelného společného trhu, navrhuje Parlament, aby na ně dohlížela
Evropská komise na úkor volených vlád. Regionální politika Evropské unie by měla být
zaměřena na snižování nerovnosti příjmů a životních podmínek obyvatel evropských
regionů. K dosažení tohoto cíle máme ještě hodně daleko.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k jasným zeměpisným a přírodním
znevýhodněním některých regionů, mimo jiné například vylidňování, jsem přesvědčen,
že toto opatření je pro účinnější politiku soudržnosti zásadní. Je zásadní pro důslednější
využívání Fondu soudržnosti ke snižování nerovností mezi členskými státy a regiony EU.
Tímto způsobem vytvoříme proces, který bude v otázce rozdělování finančních prostředků
transparentnější, méně byrokratický a spravedlivější. Výsledkem budou menší rozdíly mezi
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jednotlivými úrovněmi konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro přijetí
zprávy.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Konečně! Konečně se někdo zamyslel nad
takzvanou regionální politikou. Na příkladu samotného Lotyšska můžu upřímně říct, že
ani já jsem nebyl schopen dostat z úředníků lotyšského ministerstva hospodářství informace
o plánech na využití strukturálních fondů Evropské unie. Tyto informace jsou před občany
Lotyšska drženy ve velké tajnosti. Za jakou „protislužbu“ je možné dozvědět se o plánech
Evropské komise ve vztahu k Lotyšsku a případně získat finanční prostředky? Hlasoval
jsem pro přijetí zprávy s nadějí, že tento proces bude zpřístupněn všem, a že nikdo nebude
utajovat plány Evropské komise.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Zpráva si klade za cíl posílit úlohu Komise při
podpoře regionálních a místních orgánů. Jedná se o pokus rozšířit celkovou moc Komise,
což je záležitost, ke které se rozhodně musím vyjádřit. Hlasoval jsem proto proti návrhu.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) V posledních letech zaznamenaly místní orgány
v Evropské unii vzrůstající význam. Decentralizace správy území na menší místní orgány
znamená, že díky principu subsidiarity, získaly větší moc a vliv, a to zejména pokud jde o
určité kompetence, které jim předaly členské státy. Výsledkem je přímý kontakt regionálních
orgánů s evropskými institucemi. Hlasoval jsem pro přijetí zprávy poslankyně Mănescuové,
protože přesně v této situaci je potřeba větší kontroly a podpory regionálním politikám
ze strany Evropské komise. Zpráva se rovněž zaměřuje na přijetí bílé knihy o územní
soudržnosti, která by byla pro EU opravdovým krokem vpřed k nové víceúrovňové správě,
která tvoří nedílný celek s evropskými, národními a regionálními kompetencemi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Princip subsidiarity na nižší než
celostátní úrovni, zavedený Lisabonskou smlouvou, uvádí do praxe požadavek na zapojení
regionů do evropského rozhodovacího procesu. Intenzívnější dialog s Evropskou komisí
zahrnuje principy řádné správy ve vztahu k regionální politice a přijetí dalších postupů
pomoci a kontroly. Hlasovala jsem pro přijetí předložené zprávy, která se zabývá
kompetencemi a úlohami regionálních a místních orgánů v procesu zavádění politiky
soudržnosti. Regionální orgány se nyní mohou účastnit rozhodovacího procesu příměji
a aktivněji. To se týká i možnosti navrhovat a provádět politiky a být považován za
skutečného partnera při naplňování cílů Evropské unie.

Vítám tento důležitý krok v oblasti správy, který reaguje na opakované požadavky
Evropského parlamentu, aby bylo posíleno zapojení orgánů na nižší než celostátní úrovni
veřejné správy do koncipování a uplatňování evropských politik.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Rád bych poblahopřál zpravodajce, poslankyni
Mănescuové, k její vynikající práci a vyjádřil souhlas s jejím názorem, že víceúrovňová
správa umožňuje lépe využít potenciál územní spolupráce díky vztahům mezi soukromými
a veřejnými subjekty ze sousedících států. Rovněž souhlasím s podporou výměny informací
mezi již vytvořenými evropskými seskupeními pro územní spolupráci (ESÚS) a
seskupeními, která se právě tvoří v rámci stávajících programů.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) V průběhu uplynulých desetiletí decentralizace
moci v řadě členských států výrazně posílila pravomoci regionálních a místních orgánů v
oblasti výkonu politik Společenství. Důraz na předlegislativní fázi rozhodovacího procesu
a na přidanou hodnotu, kterou rozvoji územních strategií v EU nabízejí politiky a osvědčené
postupy realizované na místní a regionální úrovni, pomáhá zajistit jejich účinnost a
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udržitelnost. Následující aspekty je třeba zvážit, abychom mohli posoudit, jakým způsobem
můžeme zlepšit přístup víceúrovňové správy v oblasti politiky soudržnosti: vertikální a
horizontální rozměry správy, nastavení skutečného partnerství s místními a regionálními
orgány, územní soudržnost a spolupráce, zjednodušení pravidel na evropské i vnitrostátní
úrovni (členské státy by měly zjednodušit své vnitrostátní právní předpisy a vytvořit silnější
kulturu hodnocení na všech úrovních s cílem zajistit účinné kontroly a vyhnout se chybám
– v roce 2008 došlo v 11 % případů k neoprávněnému proplacení prostředků).

Je třeba posílit úlohu Komise s ohledem na podporu regionálních a místních orgánů a
vážně se zamyslet nad tím, jak zlepšit správu, a v důsledku toho i účinnost systému pro
správu strukturálních fondů na období po roce 2013.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Domnívám se, že je třeba zlepšit správu v oblasti
regionální politiky s cílem učinit řízení strukturálních fondů a politiky soudržnosti nejen
účinnějším, ale také vyrovnanějším. Souhlasím s voláním zpravodajky po politice Komise,
která se napříště bude více orientovat na výsledky a zaměřovat se spíše na kvalitu provádění
a strategický rozvoj projektů.

Rovněž se domnívám, že evropské sítě regionů by měly rozšířit svou činnost v oblasti
osvědčených postupů, a přispět tak k jejich skutečnému uplatňování v praxi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – V průběhu uplynulých desetiletí
decentralizace moci v řadě členských států výrazně posílila pravomoci regionálních a
místních orgánů v oblasti výkonu politik Společenství. Reformní smlouva zavedla do práva
Společenství pro politiky sdílené pravomoci subsidiaritu na nižší než celostátní úrovni
veřejné správy, což dnes územním orgánům umožňuje, aby se hlouběji zapojily do
rozhodovacího procesu, a to jak při navrhování, tak při provádění politik, a aby se jako
plnohodnotní partneři mohly podílet na dosahování cílů Společenství. Tento důležitý krok
směrem k lepší víceúrovňové správě reaguje na opakované požadavky Evropského
parlamentu, aby bylo posíleno zapojení orgánů na nižší než celostátní úrovni veřejné
správy do koncipování politik při plném respektování různých vnitrostátních uspořádání.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písemně. – (PL) Decentralizace státní správy přináší
zvýšenou odpovědnost regionálních a místních orgánů. Jsou to právě místní orgány, které
nejlépe rozumí potřebám svých regionů a jejich obyvatel, a díky tomu dokážou přizpůsobit
obecné cíle vlastním možnostem a potenciálu. Pokud se členské státy ztotožní s tímto
úkolem a přenesou odpovědnost na orgány na příslušné úrovni, dosáhneme úspěchu. Měli
bychom podporovat přístup ze zdola, který by měl být pružný a integrovaný.

Je důležité, aby politika soudržnosti byla uživatelsky přívětivá. Je potřeba rovněž snížit
administrativní náklady a zjednodušit postupy, jejichž složitá povaha v mnoha případech
veden nejen k chybám, ale mnohdy odrazuje příjemce od využití pomoci, kterou mají k
dispozici. Hovoříme o snížení rizika vzniku chyb, ale neměli bychom zapomínat na plány
a cíle, na nichž jsme se dohodli. Mám tím na mysli inovativní opatření. Přidělili jsme
inovativním metodám velkou důležitost, proto musíme počítat s rizikem a možností, že
dojde k chybám. Měli bychom se proto sami sebe ptát, zda se chceme pustit do
experimentální práce v duchu priorit strategie Evropa 2020, nebo zda chceme raději snížit
počet chyb, což by znamenalo odrazovat naše občany od inovativní, ale v některých
případech nejisté práce.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Řádná správa v evropské regionální politice je
bezpodmínečně nutná, má-li být tato politika úspěšná. Musí se jí dostat náležitého prostoru
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na několika úrovních s cílem posílit účast všech institucí v legislativním procesu. S ohledem
na to je zásadní, aby došlo k hlubšímu zapojení regionálních a místních orgánů jak v
předlegislativní fázi, tak během zavádění těchto politik. Chtěl bych zdůraznit skutečnost,
že Lisabonská smlouva uznává princip subsidiarity na nižší než celostátní úrovni nejen v
oblasti regionální politiky, ale také horizontálně, což prakticky znamená ve všech
evropských politikách.

Jsem přesvědčen, že díky početnější a kvalitnější účasti na různých úrovních rozhodování
dosáhneme cíle územní soudržnosti založeného na vizi integrace. Musíme však postupovat
zdola nahoru, protože to jsou právě místní a regionální instituce, které nejlépe chápou
povahu problémů regionů. Územní pakt místních a regionálních orgánů týkající se strategie
Evropa 2020 může významně přispět k dosažení cíle inteligentního a udržitelného růstu
podporujícího začlenění. Principy partnerství a spolufinancování přispějí k větší
odpovědnosti těchto orgánů a dozorčí úloha Evropské komise by měla být posílena,
zejména prostřednictvím zlepšeného systému kontroly a auditu.

Derek Vaughan (S&D),    písemně. – Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože přichází s
důležitými požadavky na Komisi, aby posílila svoji dozorčí úlohu s cílem snížit míru
chybovosti, na kterou upozornila nedávná zpráva evropského účetního dvora. Komise by
měla rovněž konzultovat místní a regionální orgány během všech legislativních fází, které
se týkají regionů, aby zvýšila jejich odpovědnost za politiku, která bude více zaměřena na
výsledky. To by zároveň pomohlo ke snížení míry chybovosti, zlepšení kontrolních systémů
a zvýšení pomoci orgánům na nižší než celostátní úrovni a příjemcům. Domnívám se, že
zpráva dělá hodně pro podporu hlubší spolupráce mezi regiony v různých členských
státech, což bude mít pouze pozitivní vliv na dosažení cílů politiky soudržnosti v celé
Evropské unii a zajištění harmonického rozvoje regionů EU.

Zpráva: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která si
klade za cíl využívat znalostí a zkušeností styčných úředníků pro přistěhovalectví pro
činnost agentury Frontex a naopak. Tato záležitost nebyla v původním nařízení přijatém
v roce 2004 řešena. Je jednoznačně potřeba provést změny a zařadit do nařízení nové
záležitosti, což umožní zlepšit fungování agentury Frontex. K těmto změnám a záležitostem
patří například využívání informací získaných prostřednictvím sítí styčných úředníků a
výměna těchto informací prostřednictvím sítě ICONet (bezpečná informační a koordinační
síť pro služby řízení migrace členských států), využití Fondu pro vnější hranice pro podporu
vytváření sítí styčných úředníků a usnadnění jejich provozu a v neposlední řadě také
urychlení systému pro podávání pololetních zpráv. Jsem přesvědčena, že tyto změny jsou
velmi aktuální a nezbytné, protože EU se musí vypořádat s větším objemem dovoleného
– a také nedovoleného – přistěhovalectví.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února
2004 ustanovuje síť styčných úředníků pro přistěhovalectví. Tito úředníci jsou zástupci
členských států vyslaní do třetích zemí a jsou zodpovědní za podporu snah EU v boji proti
nelegálnímu přistěhovalectví, a to zejména shromažďováním informací pro evropskou
agenturu Frontex. Nicméně koordinaci této politiky, která je stále ještě v plenkách, je možné
zlepšit. Měla by se konat setkání těchto styčných úředníků se zástupci Komise a agentury
Frontex. Dále by měla být podporována lepší spolupráce s dalšími subjekty, jako je Evropský
podpůrný úřad pro otázky azylu a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Proto
bylo považováno za nutné změnit nařízení (ES) č. 377/2004. Podpořila jsem tento text,
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který nejen opakuje podmínky základních práv, jež musí tato politika splňovat, ale poskytuje
také prostředky, kterými je možné účinně řídit správu vnějších hranic EU.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Souhlasím se změnou nařízení, jejímž cílem
je posílit spolupráci mezi agenturou Frontex a styčnými úředníky pro přistěhovalectví.
Aktivnější spolupráce by napomohla tomu, aby agentura Frontex vykonávala své hlavní
funkce v boji proti nedovolenému přistěhovalectví, tedy předcházení nedovolenému
přistěhovalectví a návratu ilegálních přistěhovalců. Protože se činnost agentury týká
přistěhovalectví na území EU, styční úředníci pro přistěhovalectví vyslaní do třetích zemí
mohou rozhodujícím způsobem přispět k dosažení cílů agentury Frontex mimo Unii.

Agentura by tak měla možnost efektivněji si vyměňovat informace s kompetentními úřady
třetích zemí nebo s mezinárodními organizacemi o otázkách týkajících se kontroly hranic
EU, a to prostřednictvím školení pohraniční stráže, výměny provozních informací a
společných činností. Výměnu informací by bylo možné provádět prostřednictvím sítě
ICONet (bezpečná informační a koordinační síť pro služby řízení migrace členských států).

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu Evropského
parlamentu, protože s nárůstem migračních toků je důležité vytvořit sítě styčných úředníků.
Vzhledem k tomu, že současná hospodářská, finanční a sociální krize přiměla více lidí
k migraci, musí Evropská unie udělat vše pro to, aby byly imigrační toky náležitě řízeny.
Vytvoření sítí by nejen pomohlo regulovat dovolené, neřízené i nedovolené přistěhovalectví,
ale usnadnilo by také operativní spolupráci mezi členskými státy a urychlilo by systém
pro podávání pololetních zpráv. Kromě toho by užší spolupráce úředníků byla zárukou
lepší výměny odborných znalostí a vztahů s kolegy působícími ve třetích zemích. Chtěla
bych zdůraznit, že orgány Evropské unie by měly neustále usilovat o zajištění bezpečného
a rychlého imigračního procesu a zaručit, aby byli občané EU chráněni před možným
nebezpečím v podobě neřízeného a nedovoleného přistěhovalectví. Toho je možné
dosáhnout pouze za použití všech existujících účinných nástrojů mezinárodní a vnitřní
spolupráce.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Domnívám se, že postoj Parlamentu
ke změnám nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro
přistěhovalectví přispívá k patřičnému řízení dovolených i nedovolených či utajovaných
migračních toků. Je totiž potřeba posílit součinnost a operativní spolupráci mezi členskými
státy a třetími zeměmi, zejména prostřednictvím styčných úředníků. Domnívám se také,
že je naprosto nezbytné analyzovat činnost sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví v
krajích a/nebo zemích zvláštního zájmu pro Evropskou unii, zejména pokud podmínky
těchto regionů a/nebo zemí mají vliv na nedovolené přistěhovalectví nebo problematiku
lidských práv. Co se týče Komise, měla by vypracovat doporučení v oblasti rozvoje sítí
styčných úředníků pro přistěhovalectví.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem proti zprávě o vytvoření
sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví, protože jejím cílem je dále posílit agenturu
Frontex, která dělá vše pro to, aby podporovala myšlenku „pevnosti Evropa“. Jinými slovy
je jejím cílem nahradit pokrok potřebný v imigrační politice a azylové politice represivními
politikami, které jsou nejen v rozporu se základními zásadami a právy, ale které jsou také
neúčinné a mají katastrofální dopad na hostitelské země, původní obyvatele i na životy
uprchlíků a přistěhovalců.

Ioan Enciu (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože si myslím,
že významným způsobem zlepšuje řízení přílivu přistěhovalců v Evropské unii. Posílení
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pravomocí styčných úředníků pro přistěhovalectví působících ve třetích zemích pomůže
agentuře Frontex jako celku fungovat efektivněji, protože bude pracovat na základě
informací a pomoci ze strany těchto úředníků. Dalším, neméně důležitým bodem je to, že
tito styční úředníci budou povinni dodržovat v průběhu své mise základní práva. Pro
kontrolu dodržování těchto práv budou Evropskému parlamentu samozřejmě předkládány
pravidelné zprávy.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) V návaznosti na oficiální vytvoření Evropské agentury
pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
(Frontex) se ukázalo jako nutné co nejlépe využít zdrojů hranic Unie. V této souvislosti
vyvstává potřeba vytvořit užší spolupráci mezi sítěmi styčných úředníků pro
přistěhovalectví a agenturou Frontex. Využitím schopností styčných úředníků pro
přistěhovalectví i agentury Frontex a na základě výměny informací získaných ze sítí styčných
úředníků prostřednictvím informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských
států bude agentura Frontex moci lépe analyzovat rizika a také více spolupracovat v oblasti
dovoleného a nedovoleného přistěhovalectví.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Jako stínová zpravodajka pro tuto záležitost
jsem podpořila zprávu pana Díaze de Mery, která nám umožnila přesáhnout rámec
technických změn navržených Komisí lepším pochopením složitosti a nedostatku
transparentnosti činnosti vykonávané styčnými úředníky pro přistěhovalectví. V souvislosti
se „smíšenými“ migračními toky je opravdu důležité, aby tito úředníci v rámci své činnosti
více dbali na lidská práva a dodržovali je. V úkolech prováděných styčnými úředníky pro
přistěhovalectví se musí projevit také větší transparentnost a demokratická kontrola, což
se nyní týká posílení výměny informací mezi Evropským parlamentem na jedné straně a
takovými organizacemi, jako je například Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, na straně druhé. Vzhledem k opozici Rady se
zdá, že kompromis v oblasti terminologie („nedovolené“ přistěhovalectví versus „neřízené“
přistěhovalectví), kterého bylo nakonec dosaženo, je vyhovující, což však může být pouze
prvním krokem. Evropské orgány budou muset splnit své závazky.

Jean-Marie Le Pen (NI),    písemně. – (FR) Výměna osvědčených postupů mezi policejními
sbory různých zemí je někdy nezbytná a její cíle jsou chvályhodné. Neměli bychom však
zapomenout na to, že mezinárodní policejní spolupráce existovala už v 19. století, tedy
dávno před evropskou integrací. Tato zpráva v souvislosti s agenturou Frontex (evropskou
agenturou na vnějších hranicích členských států) navrhuje zlepšení výměny informací o
nedovolených migračních tocích, nedovoleném přistěhovalectví a deportaci osob
s neoprávněným pobytem, včetně zavedení sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví.
Člověk by mohl tuto novou iniciativu, kterou chce většina Evropanů, přivítat, kdyby byla
opravdu zaměřena na výrazné snížení přistěhovalectví. Avšak realita je úplně jiná a tato
agentura není úspěšná, podobně jako nejsou úspěšná opatření přijatá vládami členských
států. Francie a Evropa jsou zaplaveny přistěhovalci. Podle „oficiálních“ údajů Evropské
unie přichází nelegálně do Evropy každý rok přibližně 900 000 lidí. Vzhledem k tomu, že
nelegální přistěhovalci, a dokonce i zločinci ze zahraničí, nejsou vraceni do své země
původu, člověk má právo se ptát, kolik dalších ustanovení bude potřeba k tomu, aby byly
migrační toky zastaveny, když neexistuje skutečná politická odvaha podpořená konkrétními
kroky.

David Martin (S&D),    písemně. – Návrh, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 337/2004,
má za cíl využívat znalostí a zkušeností styčných úředníků pro přistěhovalectví a agentury
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Frontex ku prospěchu obou stran, což je záležitost, která nebyla v původním nařízení
řešena.

Pozměňovací návrh má následující cíle: využít znalostí styčných úředníků a agentury
Frontex k jejich vzájemnému prospěchu, využívat informací získaných prostřednictvím
sítí styčných úředníků a výměnu těchto informací prostřednictvím sítě ICONet (bezpečné
informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států), využít Fond pro
vnější hranice pro podporu vytváření sítí styčných úředníků a usnadnění jejich provozu a
v neposlední řadě urychlit systém pro podávání pololetních zpráv. Vítám toto opatření.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) V návaznosti na oficiální vytvoření Evropské agentury
pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
(Frontex) se ukázalo jako nutné co nejlépe využít zdrojů hranic Unie. V této souvislosti
vyvstává potřeba vytvořit užší spolupráci mezi různými sítěmi styčných úředníků pro
přistěhovalectví a agenturou Frontex. Výměnou informací a schopností mezi styčnými
úředníky pro přistěhovalectví a agenturou Frontex prostřednictvím informační a
koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států bude agentura Frontex moci
lépe analyzovat rizika a také více spolupracovat v oblasti dovoleného a nedovoleného
přistěhovalectví.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Jsem pro toto nařízení, jehož cílem je změnit
nařízení ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví.
Tyto změny jsou nutné v důsledku toho, jakým způsobem se vyvíjejí a jsou používány
evropské právní předpisy v této oblasti. Toto nové nařízení obsahuje ustanovení, která se
týkají mimo jiné těchto oblastí: • právního základu mezi agenturou Frontex a styčnými
úředníky, • lepšího využití sítě ICONet a • větší racionalizace systémů podávání zpráv
týkajících se činností sítě. Doufáme, že díky této nové právní úpravě bude síť úředníků pro
přistěhovalectví efektivnější.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Agentura Frontex pro ochranu hranic hraje
důležitou roli v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. S tím lze účinně bojovat jen v
tranzitních zemích. Hustá síť styčných úředníků pro přistěhovalectví a jejich úzká
spolupráce je proto rozumným opatřením, které nám umožní účinně bojovat proti
masovému přistěhovalectví do Evropy se všemi negativními důsledky pro obyvatele Evropy.
To však bude pouze tehdy, budou-li informace a hodnocení styčných úředníků poskytnuty
agentuře Frontex a vnitrostátním orgánům co nejrychleji a bez byrokracie. Zejména v oblasti
spolupráce je stále prostor pro zlepšení, čehož je potřeba vzhledem k problematice
přistěhovalectví využít. Pravomoci agentury Frontex by se souhlasem členských států měly
být co nejrychleji posíleny, aby tak bylo zajištěno, že je její činnost jednotná a účinná,
zvláště na vnějších hranicích.

Bude důležité mít komplexní strategii týkající se lepší ochrany vnějších hranic EU a lepšího
řešení příčin emigrace ze zemí původu emigrantů. To je úkolem Komise. Ačkoli zpráva se
těmito oblastmi dostatečně nezabývá, představuje zlepšení současné situace, a proto jsem
pro ni hlasoval.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Návrh nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků
pro přistěhovalectví, zavádí změny, jejichž cílem je vzájemně využít znalostí a zkušeností
styčných úředníků pro přistěhovalectví a Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce
na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex). Bez této sítě styčných
úředníků by agentura Frontex vlastně nemohla plně fungovat.
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Souhlasím s cíli navrhovaného pozměňovacího návrhu, zejména s těmito: s kroky
zaměřenými na maximální využití znalostí a zkušeností styčných úředníků a agentury
Frontex, s využitím informací získaných prostřednictvím sítě styčných zástupců v rámci
informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států, s povolením
k využití Fondu pro vnější hranice pro podporu vytváření sítí styčných úředníků a usnadnění
jejich provozu a v neposlední řadě se zlepšením systému podávání pololetních zpráv
o činnosti.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Souhlasím s panem Díazem de Merou Garcíou
Consuegrou, že styční úředníci pro přistěhovalectví vyslaní do třetích zemí by na základě
svých pravomocí mohli rozhodujícím způsobem přispět k tomu, aby agentura Frontex
dosáhla svých cílů, zejména pokud uvážíme, že agentura nemá mimo Evropskou unii
žádné zastoupení.

Rovněž podporuji pozměňovací návrh, který bude mít tyto cíle: využít znalostí styčných
úředníků a agentury Frontex ke vzájemnému prospěchu; využít informací získaných sítěmi
styčných úředníků a umožnit výměnu informací prostřednictvím sítě ICONet (bezpečná
informační a koordinační síť pro služby řízení migrace členských států); využít Fond pro
vnější hranice pro podporu vytváření sítí styčných úředníků a usnadnění jejich provozu a
v neposlední řadě urychlit systém podávání pololetních zpráv.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Domnívám se, že změna nařízení je nezbytná pro
zajištění skutečné platformy pro výměnu informací mezi styčnými úředníky pro
přistěhovalectví a Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších
hranicích členských států Evropské unie. Výměna informací určitě zvýší hodnotu činnosti
obou stran.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Když bylo nařízení, které je nyní měněno,
dne 19. února 2004 přijato, nebyla agentura Frontex ještě oficiálně zřízena. Stalo se tak o
osm měsíců později, dne 26. října 2004, kdy Rada přijala nařízení o zřízení Evropské
agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích. Na základě pravomocí
stanovených v jejím jednacím řádu je agentura Frontex odpovědná za provádění analýzy
rizik na základě informací získaných ze strany příslušných orgánů v členských státech, za
podporu operativní spolupráce mezi členskými státy a třetími zeměmi a za spolupráci s
příslušnými orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi, například
prostřednictvím výměny zkušeností v oblasti hraničních kontrol, školení pohraniční stráže,
výměny provozních informací a společných činností. Změny, které jsou zde navrhovány,
jsou přiměřené a nezbytné. Obtížné období, kterým Evropská unie prochází, vyžaduje
náležité řízení přílivu přistěhovalců. Mělo by mít dva aspekty: řízení dovoleného
přistěhovalectví a řízení nedovoleného a tajného přistěhovalectví.

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože
ekonomické přistěhovalectví je pro EU stále závažnější výzvou. Proto musí EU vytvořit
vyvážené cesty pro legální přistěhovalectví, které se snaží vyhovět potřebám našich trhů
práce a zároveň zohledňují demografické a ekonomické problémy, kterým bude Evropská
unie v brzké budoucnosti čelit. Jsem přesvědčena, že přijetí této směrnice zjednoduší
postupy přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání, sníží
administrativní náklady a také usnadní kontrolu lidí, kteří jsou přijati na území členského
státu a získají pracovní povolení.
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Co se týče zjednodušeného postupu, musím zdůraznit, že musí být zajištěno provádění
právních předpisů a transparentnost rozhodování ze strany vnitrostátních orgánů.
Souhlasím se zpravodajem, že tato rozhodnutí o přijímání státních příslušníků třetích
zemí za účelem získání pracovní síly mají velký vliv na život dotyčných osob, a proto musí
být prováděna zcela transparentním způsobem.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Směrnice o jediném povolení k
pobytu a výkonu práce ve všech členských státech EU a zpráva Evropského parlamentu o
této směrnici chápou přistěhovalce jako levnou pracovní sílu vydanou napospas krutému
využívání kapitálem. Přistěhovalec bude mít právo k pobytu na území členského státu EU
pouze tehdy, pokud bude svou prací plnit pokladnu plutokracie. Jinak bude považován
za nelegálního přistěhovalce a bude s ním zacházeno jako s nechtěným objektem,
s možností uvěznění až na 18 měsíců a vyhnání ze země. Přistěhovalci se od místních
pracovníků v členských státech EU ničím neliší. Spojuje je stejný osud pracovníka,
využívaného člověka, tvůrce bohatství, kterého se zmocní kapitál. Boj za spravedlivé
požadavky přistěhovalců, za jejich legalizaci, za odstranění práce na černém trhu a bez
pojištění, za vyšší platy a mzdy, za stejný denní plat za stejnou denní práci, za plnou ochranu
sociálních a občanských práv a za zrušení dublinské dohody je bojem společným.

Problémy přistěhovalců budou řešitelné pouze začleněním přistěhovalců do dělnického
hnutí a posílením jeho boje proti místní protiobčanské a šovinistické politice EU a jejích
buržoazních vlád, které jsou zodpovědné za chudobu a bídu místních a zahraničních
pracovníků v EU a na celém světě.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písemně. – (IT) Jsem přesvědčen, že proti nedovolenému
přistěhovalectví a nehlášené práci budeme moci účinně bojovat pouze prostřednictvím
vyvážených cest pro legální přistěhovalectví, které zohledňují potřeby trhu práce.

Výhody vyplývající z přijetí této směrnice jsou zřejmé: vydávání jediného dokumentu
zahrnujícího povolení k pobytu i k přístupu na trh práce představuje značné zjednodušení
přijímacího systému, snížení nákladů a snížení doby vyřizování žádostí.

Přijetí této směrnice je nezbytné pro to, aby byla zavedena další opatření týkající se
sezónních pracovníků a pracovníků přeložených v rámci podniku, a proto doufám, že
bude přijata co nejdříve a patřičně zohlední pravomoci členských států rozhodovat o
maximálních vstupních kvótách pro pracovníky ze třetích zemí.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Ve středu jsme hlasovali o návrhu směrnice mé
kolegyně Véronique Mathieuové na vytvoření jednotného povolení k pobytu a výkonu
práce pro migrující pracovníky. Hlasovala jsem pro tento text. Bohužel nebyl přijat. Tento
text by umožnil sladit systém vztahující se na zahraniční pracovníky, a tím vyřešit sociální
dumping. Účinnější regulace nedovoleného přistěhovalectví umožní Unii dohlédnout na
případy nehlášené práce a nelegální pracovníky. Socialisté byli proti této směrnici pod
záminkou, že z její působnosti byly některé kategorie vyloučeny. Ale postoj liberálů byl
naprosto nečekaný a vedl k tomu, že byl text zamítnut. Když viděli jeden z jejich postojů
k zamítnutému pozměňovacímu návrhu, hlasovali proti celému textu, aniž by nás předem
upozornili na to, jaký význam tomuto bodu přikládají. Rok pečlivé práce tak přišel vniveč.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Lidé si musí uvědomit, že Evropský
parlament není podřízen Radě. Od této chvíle musí brát členské státy poslance EP vážně,
i pokud jde o problematiku přistěhovalectví. Řádný legislativní postup je realitou. Návrh
směrnice o jediném povolení pro státní příslušníky třetích zemí byl na plenárním zasedání
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zamítnut: to je ze strany Parlamentu silný signál, protože se jednalo o klíčovou
problematiku. Již roky mluvíme o vytvoření jediného povolení pro státní příslušníky třetích
zemí, kteří chtějí žít a pracovat v jiném členském státě. Pro začátek to byla chvályhodná
iniciativa, ale pozměňovací návrhy předložené skupinou Evropské lidové strany
(Křesťanských demokratů) ve své podobě popírají samu podstatu jediného povolení. Míří
také proti rovnému zacházení se všemi lidmi a vytvářejí různé kategorie pracovníků, což
je prostě nepřijatelné.

Rovné zacházení nesmí být ohroženo. V reakci na tyto pozměňovací návrhy PPE hlasovala
většina proti konečnému návrhu: byl zamítnut 350 hlasy proti 306 a bude muset být
vrácen Evropské komisi. Musíme postupovat lépe: říct ano odpovědné společné imigrační
politice a ne politice restriktivní a diskriminační!

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Když dnes Evropský parlament hlasoval o
směrnici o jediném povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu pro státní
příslušníky třetích zemí, zablokoval návrh Evropské komise a vrátil jej příslušným
parlamentním výborům, aby zlepšily obsah návrh směrnice. Toto hlasování je vítězstvím
skupiny Pokroková aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a všech
pracovníků v Evropské unii. Chtěla bych zdůraznit, že vzhledem k tomu, že rámec směrnice,
který nám byl přislíben, byl z návrhu Komise odstraněn, protože některé kategorie
pracovníků, jako jsou sezónní pracovníci, osoby přeložené v rámci podniku a uprchlíci,
byly z jejího obsahu odstraněny, nemohl Evropský parlament takovou směrnici schválit.
Tato směrnice by měla být obecnou rámcovou směrnicí o právech pracovníků ze třetích
zemí a měla by sloužit jako rámec pro zvláštní směrnice, protože jedině tak bude dosaženo
cíle Evropské unie v oblasti společné migrační politiky. Tímto hlasováním jsme prokázali,
že Evropská unie nemůže mít dvojí trh práce, na kterém bude měřeno dvojím metrem,
protože by to ohrozilo všechny společenské normy, které jsme dosud získali.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    písemně. – Hlasoval jsem pro pozměňovací návrhy 30,
34, 65, 103, 109 a 114, protože i když plně podporuji Mezinárodní úmluvu OSN o ochraně
práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků, domnívám se, že regulace
přístupu na pracovní trhy, k programům sociálního zabezpečení a veřejného bydlení jsou
záležitosti, které mají být regulovány na úrovni členských států, a nikoli na úrovni
Společenství. Ratifikací výše uvedené úmluvy OSN se členské státy zavázaly provést ji ve
svých vnitrostátních systémech, aniž by postoupily jakékoli pravomoci v této oblasti
Evropské unii.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    písemně. – (IT) Zpráva o jediném povolení k pobytu a
výkonu práce v Evropské unii nám dává příležitost přemýšlet a diskutovat o důležité roli,
kterou mohou mít přistěhovalci v naší společnosti. Zásadními předpoklady pro tuto
důležitou roli jsou legální vstup do země, účinná integrace a dodržování právních předpisů,
které umožňují větší účast přistěhovalců na společném rozvoji komunit, do nichž se zapojí.
V této souvislosti může jediné povolení, o němž jsme hlasovali, poskytnout způsob, jak
řídit vstup do země a chránit práva a povinnosti všech lidí, kteří komunitu tvoří. Podpořil
jsem návrh směrnice včetně těch částí, které nijak neovlivní příznivější ustanovení obsažené
v právních předpisech EU a mezinárodních nástrojích. Je mi líto, že tato sněmovna nepřijala
projednávaný návrh, který by podle mého názoru mohl účinně přispět k vytvoření
evropského prostoru svobody a integrace mezi lidmi, kteří chtějí spolupracovat na růstu
EU.
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Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Po celá léta mluvíme o vytvoření jediného
povolení pro státní příslušníky třetích zemí, kteří chtějí žít a pracovat v jiném členském
státě. Jedná se o chvályhodnou iniciativu, jejímž původním cílem je zjednodušit
administrativní požadavky kladené na státní příslušníky třetích zemí tím, že jim bude
umožněno získat pracovní povolení a povolení k pobytu prostřednictvím systému jediného
správního místa. Původní legislativní návrh stanovil, že s pracovníky ze třetích zemí by
mělo být zacházeno stejně jako se státními příslušníky dané země v oblasti
zaměstnaneckých práv (například přístup k sociálnímu zabezpečení, vzdělávání a odborné
přípravě). Avšak podle textu ve znění vypracovaném zpravodajkou by členské státy byly
oprávněny některá z těchto práv omezit. To je v rozporu se zásadou rovného zacházení
a není to přijatelné. Proto jsme hlasovali většinou proti konečnému návrhu, který byl
zamítnut. Formulování humánní a rozumné imigrační politiky bude pro společnost v
příštích několika letech zásadní výzvou, lze to ale provést pouze na evropské úrovni,
abychom nezasáhli do volebních programů a nevyvolali neuvážené reakce členských států.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Hlavní záležitostí tohoto návrhu je zavedení
sjednoceného postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení
k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společný soubor práv pro pracovníky
z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě. To předpokládá pravidla společná
pro všechny členské státy, jejichž cílem je skoncovat s dosavadními rozdíly v přístupu
jednotlivých zemí EU a která by zajistila, že proces poskytování právního postavení
pracovníků bude v celé Unii rychlejší, jednotnější a transparentnější. Na jedné straně
pomáhá legální přistěhovalectví pracovních sil, především kvalifikovaných pracovních
sil, v boji proti nelegální práci a může zlepšit konkurenceschopnost ekonomiky a překonat
stávající nedostatky. Na druhou stranu však nesmíme zapomenout, že v období hospodářské
krize a zranitelnosti, kdy roste nezaměstnanost, musí být migrační politika v oblasti
pracovní síly flexibilní, jak tvrdí Komise, ale i udržitelná a rozumná.

Carlo Fidanza (PPE),    písemně. – (IT) Jsem opravdu zklamán zamítnutím zprávy paní
Mathieuové o sjednoceném postupu vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu
práce. Byla to vyvážená zpráva, která byla během hlasování výrazně zlepšena změnami
skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), které byly přijaty díky
rozhodujícímu podílu liberálů a konzervativců.

Je mi velmi líto, že skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu nerespektovala dohodu
a že Evropští konzervativci a reformisté problematiku nesprávně posoudili, což otevírá
dveře novému návrhu Komise, který bude oproti tomu stávajícímu pravděpodobně slabší.

Příležitost, aby legální přistěhovalci získali nezbytná povolení k pobytu a výkonu práce
v rámci sjednoceného postupu na celém území Evropské unie, by byla rozhodujícím
krokem vpřed a správným a logickým důsledkem nezbytného posílení boje proti
nelegálnímu přistěhovalectví na základě větší spolupráce s pobřežními členskými státy a
posílení agentury Frontex.

Namísto toho, jak se již stalo při mnoha jiných příležitostech, získají převahu někteří
tvrdohlavci z ideologických zbytků levice, kteří s cílem nekritického otevření hranic nakonec
popírají, že je třeba chránit poctivé cizince, kteří do Evropy přicházejí pracovat.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Považujeme za velmi významné, že byl
většinou Evropského parlamentu zamítnut tento návrh směrnice o sjednoceném postupu
vyřizování žádostí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce, protože text Parlamentu,
již projednaný s Radou, sloužil pouze zájmům velkých firem a ekonomickým skupinám.
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Tyto skupiny vyvíjely tlak na sociální dumping, aby mohly mít zahraniční pracovní sílu,
kterou by mohly využívat formou nízkých mezd a nedostatečných práv.

Pod záminkou jednotného nařízení tyto skupiny chtěly v podstatě legalizovat sociální
dumping, posílit nejistotu zaměstnání, zvýšit nerovnost a otevřít cestu různým výsledkům
a zákonům, aby tak ohrozily zásady rovnosti a spravedlnosti pro všechny pracovníky.

V některých ohledech chtěli vzkřísit zásadu země původu z nechvalně proslulé
Bolkesteinovy směrnice, která byla po intenzívním odporu pracovníků zamítnuta. Odpor
a argumenty pracovníků a odborů v různých členských státech mají nyní důsledky pro
Evropský parlament, což dokazuje, že ten boj stál za to. K tomuto pozitivnímu výsledku
přispěli generální stávkou dne 24. listopadu také portugalští pracující. Je však nezbytné,
abychom zůstali ostražití.

Bruno Gollnisch (NI),    písemně. – (FR) V době, kdy je registrováno téměř 25 milionů
nezaměstnaných Evropanů, byla opět předložena směrnice, jejímž cílem je usnadnit
přistěhovalectví uchazečů o zaměstnání. Musíte uznat, že na tom je něco obscénního.
Tento text navíc směřoval k zajištění některých ekonomických a sociálních práv těchto
migrujících pracovníků, údajně proto, aby se zabránilo sociálnímu dumpingu nebo nekalé
soutěži s místními pracovníky nebo s pracovníky, kteří již v Evropě jsou. Tím vlastně text
připouští, že přistěhovalectví stlačuje evropské mzdy a nevykompenzuje nedostatek
pracovních sil, ale naopak vyúsťuje v přímou konkurenci vůči našim pracovníkům.

Některé pozměňovací návrhy, které mají za cíl prosazovat stejná práva – a stejné náklady
– obyvatel a přistěhovalců, umožňovaly ve skutečnosti každému typu přistěhovalců, ať
už pracujícím, či nikoli, přístup k našim sociálním dávkám. To představuje volbu mezi
sociálním dumpingem a automatickými dávkami, která již není únosná ani politicky, ani
finančně. Je načase rozhodnout na úrovni členských států o přehodnocení migračních
toků, které se staly neúnosným ekonomickým, sociálním a kulturním břemenem, a řídit
se preferencemi členských států a Společenství ve všech oblastech.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písemně. – (PL) Členské státy EU musí neustále bojovat s
problémem nelegálního přistěhovalectví a práce vykonávané občany třetích zemí v takzvané
stínové ekonomice. Je třeba přijmout vhodná opatření umožňující s těmito problémy
účinně bojovat. Zjednodušení a standardizace postupů pro vydávání povolení ke vstupu
a pobytu občanům třetích zemí, aby mohli začít pracovat v jiném členském státě, pomůže
nelegální přistěhovalectví omezit a zároveň umožní splnit požadavky evropských trhů na
pracovní sílu. Navrhované právní předpisy ponechávají určitý prostor pro rozhodování
zemí přijímajících přistěhovalce, zejména v oblasti podmínek pro odepření vstupu. Je tak
zajištěno, že bude zachována odpovídající úroveň právní jistoty a že nedojde k zásahu do
kompetencí členských států.

Projednávaná směrnice umožní všem členským státům, aby přijaly společný postoj k
ekonomickému přistěhovalectví. Tím budou zajištěna jednak transparentní pravidla,
bezpečnost a právní ochrana pracovníků, kteří jsou diskriminováni, jednak další boj proti
nelegálnímu přistěhovalectví, a v neposlední řadě i opatření k boji proti nekalé soutěži.
Proto souhlasím s postojem zpravodaje.

David Martin (S&D),    písemně. – V roce 2001 Komise předložila návrh směrnice o
podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem placeného
zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Tento ambiciózní návrh, který se snažil
vytvořit podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí, kteří chtějí vykonávat
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hospodářskou činnost v rámci Unie, i přes příznivé stanovisko Evropského parlamentu
nepřežil první čtení v Radě a Komise jej v roce 2006 oficiálně stáhla. Vítám skutečnost, že
nový právní základ poskytnutý Lisabonskou smlouvou dává tomuto návrhu dobrou šanci
na přijetí.

Clemente Mastella (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem spolu se svou skupinou pro tuto
zprávu, protože se domnívám, že dobře reaguje na velké demografické výzvy, kterým bude
Evropská unie čelit v nadcházejících letech, a to tím, že stanovuje sjednocený postup pro
podávání žádostí státními příslušníky třetích zemí, kteří chtějí mít povolen vstup na území
členského státu, aby tam mohli pracovat, a dále tím, že jim poskytuje bezpečné právní
postavení.

V důsledku zamítnutí zprávy Parlamentem dojde ke zpoždění analýzy této důležité
směrnice, která by zjednodušila často složité administrativní postupy pro přijímání
ekonomických přistěhovalců. Umožnila by tedy, aby trhy práce našich členských států
reagovaly na současné a budoucí potřeby pracovní síly, a nabídla by způsob, jak bojovat
proti vykořisťování a diskriminaci, jejichž oběťmi se tito pracovníci příliš často stávají.
Směrnice se snaží o snížení rozdílů, které existují ve vnitrostátních právních předpisech:
s tímto systémem jediného správního místa by bylo správní řízení jednodušší, levnější a
rychlejší.

Náš návrh by nedefinoval podmínky pro přijímání státních příslušníků třetích zemí: za
stanovení podmínek pro přijetí a stanovení počtu přistěhovalců, kterým bude povolen
vstup na území daného členského státu za účelem výkonu práce, by vždy byly zodpovědné
členské státy.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tato zpráva a návrh směrnice, kterou
zpráva upravuje, jsou ostudné. Zavádějí selektivní přistěhovalectví řízené požadavky trhu.
Zbavují práv všechny přistěhovalce, které tyto trhy nepotřebují nebo pro něž už nemají
další využití. A i když udělují omezená práva těm, kteří pracují, nabízejí možnost tato
práva v budoucnu ještě více omezit. Přistěhovalci nejsou podřadní lidé! Tato směrnice je
prostě nelidská. Budu hlasovat proti ní a také ji odsuzuji.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Tento dokument, který byl zamítnut většinou poslanců,
byl právním předpisem, který by umožnil lepší řízení migračních toků. Jeho cílem bylo
odstranit rozdíly mezi členskými státy v postupech týkajících se udělování povolení
k pobytu a výkonu práce a poskytnout státním příslušníkům třetích zemí legálně pracujícím
v EU některá práva. Tento předpis tak představoval ze dvou důvodů krok vpřed: zaprvé
proto, že vytváříme nový nástroj, jehož cílem je prospěch státních příslušníků třetích zemí,
kteří se chtějí přistěhovat na území členských států, tím, že jim bude poskytnut soubor
práv. Zadruhé díky politickému poselství, které vysílá do zámoří, protože vyvrací názor,
že Evropa je uzavřená a schopná schvalovat pouze represivní opatření, a posiluje bezpečnost
v době, kdy čelíme obavám vyjádřeným v Stockholmském programu, pokud jde o vytváření
flexibilní imigrační politiky s cílem podpořit hospodářský rozvoj EU. Proto jsem hlasoval
tak, jak jsem hlasoval.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Okolnosti, za kterých je státním příslušníkům
třetích zemí povoleno pobývat a pracovat v členských státech EU, jsou záležitostí
příslušného státu, nikoli Evropské unie. Skutečnost, že v některých oblastech by pravidelné
přistěhovalectví vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků mohlo být případně užitečné,
nesmí vést k politice otevřených dveří, protože v první řadě by měli být zaměstnáváni
vlastní obyvatelé, jinými slovy občané EU. Pokud máme v mnoha oblastech nedostatek
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pracovníků, měli bychom pátrat po příčinách a reagovat přizpůsobením vzdělávacích
programů odpovídajícím způsobem, ale také tím, že poskytneme příležitosti k rekvalifikaci.
V minulosti se opakovaně ukázalo, že migrace pracovní síly může být pro pracovníky
problémem, protože potlačuje úroveň mezd a může vést také k dumpingovým cenám.

Právě proto byla například na základě urgence ze strany zemí s dobře rozvinutými sítěmi
sociálního zabezpečení zavedena přechodná období pro volný pohyb pracovníků. V diskusi
nesmíme zapomenout na to, že chytré podniky mohou pravidla a předpisy pro nabídku
práce zneužívat. Proto jsem hlasoval proti zprávě.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože
Evropská unie již mnoho let potřebuje jasná pravidla a postupy pro práva udělovaná
legálním přistěhovalcům – příslušníkům třetích zemí. Tento soubor pravidel potřebujeme
minimálně ze dvou důvodů. Za prvé proto, že ačkoli bychom měli stanovit preferenční
systém pro pracovníky z EU, pracovníci s legálním pobytem se podílejí na hospodářském
životě členských států a mají nárok na ochranu a záruky. Měli by být považováni za přínos
pro hospodářství EU, a ne za hrozbu pro pracovníky EU.

Zadruhé by tato jasná pravidla přispěla k dosažení lepší kontroly přistěhovalectví. Na
druhou stranu pokud se těmto pravidlům vyhneme, podpoříme nelegální přistěhovalectví
a zaměstnanost a všechny důsledky, které přináší. S lítostí musím konstatovat, že zprávu
odmítám a vyzývám Komisi, aby přišla s novým návrhem.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro zprávu paní Mathieuové, protože
doufám, že po mnoha letech práce budou stanoveny pokyny k vypracování směrnice,
která obsahuje jednotný balík evropských pravidel týkajících se povolení a práv pro
pracovníky ze třetích zemí. Na evropské směrnici jsme pracovali od roku 2001, aniž
bychom viděli nějaké výsledky. Doufejme, že Rada ji teď v procesu spolurozhodování s
Parlamentem schválí a že vzhledem k významu této problematiky dospějí k závěru. Jedná
se o klíčový bod pro rozvoj Evropy, protože vzhledem k rostoucí poptávce po pracovní
síle se stále rychleji blížíme ekonomickému přistěhovalectví, a proto je naléhavě potřeba
zavést společnou regulaci v této oblasti. Je třeba podpořit dlouhodobý hospodářský rozvoj
Unie, a proto musíme zjednodušit administrativní postupy týkající se povolení pro státní
příslušníky třetích zemí, kteří chtějí být přijati a pracovat na území členského státu, a
nabídnout jim bezpečné právní postavení. Tato směrnice nám umožní splnit současné i
budoucí potřeby pracovních sil a poskytne způsob, jak bojovat proti vykořisťování a
diskriminaci, jejichž obětí jsou tito pracovníci až příliš často.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která
nebyla v závěrečném hlasování přijata. Učinila jsem tak, protože si myslím, že sledování
přistěhovalectví v Evropské unii je základní součástí odpovědné politiky hostitelství
členských států. Nejlepším způsobem, jak bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví
a nelegální práci, je vytvořit vyváženou politiku pro dovolené přistěhovalectví a pobyt
přistěhovalců na základě potřeb trhu práce v hostitelském státě.

V době stagnujícího hospodářského růstu je důležité nevytvářet falešná očekávání týkající
se přijímání pracovníků nebo prosazovat politiky, které podporují nedostatek pracovních
sil. Návrh spočívající ve vyplňování jednotné žádosti o povolení k pobytu a výkonu práce
pro úřady hostitelské země by tyto obavy vyřešil.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Souhlasím se zpravodajkou paní Mathieuovou a
s návrhem směrnice, která je součástí snah Evropské unie o vytvoření globální migrační
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politiky a rámcovým návrhem pro občany třetích zemí. Má dva cíle: a) vytvořit jednotný
postup pro podávání žádosti o povolení k pobytu a výkonu práce v jiném členském státě
a b) vytvořit jednotný soubor minimálních práv pracovníků ze třetích zemí, kteří mají
oprávnění pobývat v EU, na základě rovného zacházení s občany EU.

Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE),    písemně. – (SV) Dovolené
přistěhovalectví do členských států EU je důležité pro hospodářský rozvoj. Přistěhovalectví
pracovníků může zvýšit hospodářskou soutěž a životaschopnost a vzhledem k
demografickým výzvám, kterým EU čelí v oblasti stárnutí obyvatelstva, je důležité přijmout
flexibilní přistěhovaleckou politiku. Proto vítáme návrh Komise, jehož cílem je zavést
sjednocený postup vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí, kteří žádají o
povolení k výkonu práce a k pobytu. Návrh by měl zjednodušit složité administrativní
formality při přijímání přistěhovalců a také umožnit, aby trhy práce v našich členských
státech reagovaly na současné i budoucí požadavky v oblasti pracovní síly, a poskytnout
nástroje pro boj proti vykořisťování a diskriminaci těchto pracovníků.

Jsme však proti pozměňovacím návrhům týkajícím se dalších dokumentů, kvůli nimž by
byl návrh rozporuplný a nesmyslný. Zavedení sjednoceného postupu vyřizování žádostí
a jediného dokumentu ztrácí smysl, pokud mohou všechny členské státy vydávat a
požadovat další dokumenty. Tento pozměňovací návrh, v němž se uvádí, že členské státy
mohou vydat doklad doplňující povolení k pobytu, který může být aktualizován nebo
odejmut, pokud se změní situace na trhu práce dané osoby, byl odhlasován. Protože jsme
byli s textem nespokojeni a byli bychom raději, kdyby před přijetím prošel druhým čtením,
hlasovali jsme proti vůli Rady pro zařazení srovnávacích tabulek. Tabulky odhlasovány
nebyly, a když jsme se ocitli v situaci, kdy by hlasování pro zprávu znamenalo, že bude v
prvním čtení přijat obsah, který podle našeho názoru celý návrh na zavedení jediného
dokumentu namísto několika dokumentů v rámci EU podkopává, rozhodli jsme se hlasovat
proti němu.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Jedním z nejlepších způsobů boje proti
nelegálnímu přistěhovalectví a práci načerno je vytvořit vyvážené cesty pro legální
přistěhovalectví, které se snaží vyhovět potřebám našich trhů práce. Ekonomické
přistěhovalectví je skutečností, s níž se musíme organizačně vyrovnat, je ale i nutností
vzhledem k demografickým a ekonomickým problémům, kterým bude Evropská unie
muset v brzké budoucnosti čelit. Přistěhovalecká politika tedy může být pojata jako
mechanismus regulace, pokud jde o naši potřebu pracovních sil, čímž přispěje k
uskutečňování strategie Evropa 2020.

Právo EU neomezuje pravomoc členských států uspořádat své systémy sociálního
zabezpečení. Při nedostatečné harmonizaci na úrovni Unie mají právní předpisy každého
členského státu stanovit podmínky, za nichž jsou dávky sociálního zabezpečení
poskytovány, a také výši těchto dávek a období, po které jsou poskytovány.

Při výkonu této pravomoci by však členské státy měly jednat v souladu s právními předpisy
Unie. Kromě toho musí být dodržovány pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi,
podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti, pracovní doby, dovolené a
disciplinárního řízení, s přihlédnutím k platným obecným kolektivním smlouvám.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Evropská unie se musí připravit na budoucí
demografické problémy. Záležitosti týkající se přistěhovalectví pracovní síly jsou důležité
pro konkurenceschopnost a životaschopnost ekonomiky. Vyžadují vyvážený přístup i
pečlivé zvažování.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – (FR) Jsem rád, že Evropský parlament
tento návrh o jediném povolení zamítl. Dnešní hlasování otevírá cestu k novému jednání
a říká „ne“ přidělování práv v závislosti na tržní hodnotě pracovníků. Tato směrnice, která
má daleko k tomu, aby zaručila společný soubor práv pro všechny migrující pracovníky
a která je založena na rovném zacházení a zákazu diskriminace, navrhla roztříštěnou
koncepci dovoleného přistěhovalectví, v jejímž rámci by byl rozsah práv migrujícího
pracovníka stanoven jeho tržní hodnotou. V předvečer 20. výročí podpisu Úmluvy OSN
o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků je toto
hierarchické uspořádání naprosto nepřijatelné: Unie musí do nařízení konečně zapracovat
závěry mnoha studií, které ukazují, že výhody – individuální i kolektivní, hospodářské a
společenské – jak pro hostitelské země, tak i pro země původu, jsou podmíněny plným a
účinným prosazováním práv přistěhovalců. Zelení budou této záležitosti i nadále věnovat
mimořádně velkou pozornost, aby pomohli Unii vytvořit ambiciózní politiku v oblasti
přistěhovalectví, která bude založena na zásadě univerzality a nedělitelnosti základních
práv. To bude klíčovou záležitostí v nových debatách, které se uskuteční v důsledku
zamítnutí této strašné dohody.

Zpráva: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Cílem návrhu směrnice Evropského parlamentu
a Rady o evropském ochranném příkazu je prevence trestné činnosti. Je založen na
skutečnosti, že přestože členské státy poskytují ochranu obětem trestné činnosti v rámci
vnitrostátních hranic, stalo se nezbytným vytvořit celoevropský mechanismus včasného
varování a prevence. Návrh zohledňuje doporučení Stockholmského programu a postupy
vyplývající ze vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, která umožňuje vypracování zpráv
o průřezových otázkách, a také první návrh evropské směrnice Rady o ochraně obětí ze
dne 5. ledna 2010. Souhlasím s širším pojetím, jež umožňuje, aby se návrh vztahoval také
na oběti několika různých typů trestných činů, a s pozměňovacími návrhy, které stanoví
mechanismy pro zrušení evropského ochranného příkazu, pro návaznost právní ochrany,
pro určení lhůty pro vykonání příkazu a pro ujasnění situace, kdy se oběť přestěhuje z
jednoho členského státu do jiného.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně  .  – Hlasovala jsem pro přijetí tohoto usnesení,
protože podporuje návrh směrnice předložený Radou stanovující jednoznačná pravidla
týkající se prevence trestné činnosti a zejména ochrany obětí trestných činů. Je důležité,
aby oběti násilí byly chráněny proti pachatelům trestné činnosti nejenom ve svém státě,
ale měly by mít k dispozici tento typ ochranných opatření také v celé Evropské unii. Přijetí
a provedení této směrnice by ukázalo, že Evropská unie je odhodlána uvádět do praxe
Stockholmský akční plán, iniciativu Evropské unie na udržení a rozvíjení prostoru svobody,
bezpečnosti a práva.

Je důležité zdůraznit, že evropský ochranný příkaz by se měl vztahovat na všechny oběti
trestných činů, například na oběti obchodování s lidmi, nucených sňatků, vražd ze cti,
násilí na základě pohlaví, na svědky a oběti terorismu a oběti organizovaného zločinu, bez
ohledu na věk a pohlaví oběti, pokud je identifikován pachatel. Ochrana obětí by navíc
neměla znamenat pouze tělesnou ochranu. Je rovněž třeba brát v úvahu jejich důstojnost.
Naprosto tedy souhlasím s tím, že je klíčové zahrnout do oblasti působnosti směrnice
ochranu obětí, jejímž cílem je obnovit důstojnost obětí a úctu k nim jakožto lidským
bytostem.
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Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasování v Parlamentu o navrhované směrnici
o evropském ochranném příkazu pro oběti trestných činů vysílá důležitý signál ohledně
ochrany lidí, kteří byli postiženi násilnými trestnými činy. Bohužel, i přesto, že nebylo
dosaženo kvalifikované většiny v Radě poté, co se Nizozemsko postavilo na stranu zemí,
které tuto iniciativu blokují, nemá to žádný dopad na důležitost dnešního hlasování.

Evropské legislativní vakuum týkající se ochrany obětí násilí je třeba vyplnit konkrétní
reakcí, která se nebude omezovat jen na území členského státu, v němž je příslušná oběť
přítomna, ale musí mít platnost i za hranicemi jiných členských států. Prostřednictvím
spolupráce dvanácti členských států, včetně Itálie, je cílem směrnice zavést mechanismus
včasného varování a ochrany obětí na území Evropské unie.

Jsem přesvědčena o důležitosti toho, aby bylo dosaženo dohody o tomto nástroji – včetně
jeho politických aspektů – protože zaručí ochranu obětem všech typů trestné činnosti a
stanoví omezující a zabraňující opatření proti lidem, kteří představují hrozbu. Stejně
významným aspektem je možnost pro oběti trestného činu přestěhovat se do jiného
členského státu a obdržet náležité informace a pomoc, jež potřebují v souvislosti s otázkou,
jak mohou začít nový život, aniž by pozbyly uložených ochranných opatření.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písemně. – (IT) Myšlenku ochranného příkazu jako celek
podporuji. Oběti násilí musí být zabezpečeny před tím, aby tentýž pachatel spáchal proti
téže oběti stejný čin a musí být chráněny preventivními opatřeními v celé Evropské unii.

Návrh směrnice je dalším krokem k dosažení cílů Stockholmského akčního plánu a iniciativy
Evropské unie na udržení a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Uvědomuji si komplexnost této iniciativy. Soudní systémy členských států se liší a stejně
tak i trestní a občanskoprávní řízení. Přesto jsem přesvědčen, že zpravodajkám se podařilo
posílit návaznost právní ochrany, zaručit maximální ochranu obětí a zaručit právní jistotu.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Na oběti násilí se vztahují ochranná opatření
proti pachatelům trestných činů týkajících se těchto obětí přijatá v příslušných členských
státech. Tato ochrana je ale limitována hranicemi vydávajícího členského státu a až doposud
nebylo možné ochranu rozšířit za tyto hranice. Hlasovala jsem pro přijetí této nové
směrnice, která umožňuje soudním orgánům členského státu, který zavedl ochranná
opatření podle svého vnitrostátního práva, vydat evropský ochranný příkaz, jenž chrání
oběti trestných činů na území jiných členských států. Směrnice je zjevně určena především
ženským obětem násilí, avšak může být uplatněna ve vztahu ke komukoli, bez ohledu na
věk, potenciální oběti a jejich příbuzné.

Regina Bastos (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro přijetí návrhu směrnice o
evropském ochranném příkazu, jejímž cílem je chránit oběti trestné činnosti v celé Evropské
unii. Tato iniciativa si klade za cíl zavedení mechanismu soudní a policejní spolupráce
mezi členskými státy takovým způsobem, aby oběti trestné činnosti, na které se vztahuje
ochranné opatření v jednom členském státě, nemusely celý soudní proces potřebný
k uložení ochranných opatření znovu opakovat a aby mohly být chráněny i v případě, že
se rozhodnou pobývat nebo se zdržovat v jiné zemi Evropské unie.

Evropský ochranný příkaz bude vydán na žádost chráněné osoby a měl by se vztahovat
nejenom na ženy, které jsou oběťmi domácího násilí, což je hlavní skupina, která jím bude
chráněna, ale měl by se vztahovat i na všechny jiné oběti, jako jsou oběti obchodování s
lidmi, oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucených sňatků, vražd ze cti, incestu,
násilí na základě pohlaví, na svědky terorismu a oběti organizovaného zločinu.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro přijetí návrhu směrnice
o evropském ochranném příkazu, protože jejími stěžejními cíli jsou prevence trestné
činnosti a ochrana obětí. V současné době, i v případě, že členské státy mají pro oběti
k dispozici ochranné příkazy, je následné provádění limitováno hranicemi vydávajícího
státu. Evropská unie musí udělat vše, co je v jejích silách, aby zamezila trestným činům a
pronásledování na úrovni Společenství. Jedině tak budeme schopni zaručit bezpečné
prostředí pro oběti trestných činů, aniž bychom omezili jejich právo na mobilitu. Přestože
trestní, občanskoprávní a správní řízení v jednotlivých členských státech se liší, všechny
země musejí spolupracovat, aby zamezily opakování týchž trestných činů týmiž pachateli
na téže oběti.

Jsem přesvědčena, že je velice důležité začlenit do tohoto návrhu také aspekt morální
podpory. Pro většinu obětí má trestná činnost různé psychologické a morální následky,
které přetrvávají ještě dlouho po té, co byl zločin spáchán. Evropská unie se musí zabývat
nejen prevencí a ochranou, ale také morální podporou pro oběti, aby mohly začít nový
život v kterémkoli z členských států Evropské unie.

Jan Březina (PPE),    písemně.  − Hlasoval jsem pro zprávu o evropském ochranném příkazu,
protože směřuje ke zlepšení právního postavení obětí násilných trestných činů. Zejména
osoby, které jsou obětí opakovaného násilí ze strany svých blízkých a nejbližších, osoby,
které se stanou obětí násilí na základě pohlaví, nebo osoby, které se stanou obětí jiných
druhů trestných činů v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky ani v něm nemají
bydliště, potřebují zvláštní právní ochranu. Souhlasil jsem s pozměňovacími návrhy, které
omezují důvody pro odmítnutí uznání nebo zamítnutí evropského ochranného příkazu,
stanoví dvacetidenní lhůtu pro vykonání příkazu či ujasňují situaci, kdy se oběť přemístí
z jednoho členského státu do jiného.

Jsem rád, že se vyjasnil problém právního základu, který proti sobě postavil zejména Radu
a Komisi. Určité názorové napětí mezi civilními a trestními aspekty evropského ochranného
příkazu se podle mého názoru podařilo odstranit přijetím pozměňovacího návrhu, který
ke spolupráci v trestních věcech přidává ještě uznávání soudních rozhodnutí. Tím se vyšlo
vstříc námitce Komise, že legislativa evropského ochranného příkazu narušuje její právo
výlučné iniciativy v oblasti občanského práva.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Podporuji toto usnesení, neboť jsem
přesvědčena, že je věcí klíčového významu, aby se na oběti násilí vztahovala opatření pro
prevenci trestných činů a ochranná opatření v celé Evropské unii. Jinými slovy, tato ochrana
by se neměla omezit pouze na jednotlivé členské státy, ale měla by umožnit, aby příslušná
fyzická osoba mohla pobývat nebo se zdržovat v jiných zemích Evropské unie. Toto
opatření by se mělo vztahovat na oběti obchodování s lidmi, oběti mrzačení ženských
pohlavních orgánů, nucených sňatků, vražd ze cti, incestu, násilí na základě pohlaví, na
svědky terorismu a oběti organizovaného zločinu. Za účelem dosažení tohoto cíle bude
nezbytné překonat skutečnost, že právní systémy členských států jsou odlišné.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Cílem tohoto návrhu směrnice je vyplnit mezeru
ve stávajících právních předpisech týkajících se obětí trestné činnosti, které doposud neřeší
problém prevence trestné činnosti a potřebu rychlého a účinného celoevropského
mechanismu včasného varování a prevence za účelem ochrany obětí. Z těchto důvodů by
se vytvoření evropského ochranného příkazu mělo stát důležitým způsobem ochrany
obětí, bez ohledu na typ násilí, jemuž byly vystaveny. Evropský ochranný příkaz musí mít
platnost napříč hranicemi jednotlivých členských států tak, aby oběti nebyly nuceny
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absolvovat celý soudní proces za účelem vydání ochranných opatření znovu, pokud se
přestěhují do jiného členského státu.

Přestože jsme na jedné straně právě přijali právní předpisy týkající se občanských a
procesních práv podezřelých v Evropské unii, nemůžeme na druhé straně zapomínat na
občanská a procesní práva obětí, které jsou, zcela jednoznačně, mnohem zranitelnější a
ochrany se jim nedostává v mnohem větší míře. Přijetí této směrnice je důležitým krokem
směřujícím k pomoci obětem, ale doufám, že Komise může jít ještě dále a co nejdříve
předloží komplexní a úplnější soubor legislativních opatření týkajících se obětí trestných
činů.

Anne Delvaux (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro přijetí návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu. Na rozdíl od některých
členských států, které se, řekněme, staví kategoričtěji proti návrhu směrnice (Spojené
království, Nizozemsko od poslední změny vlády, atd.), nesouhlasím s tím, aby byla oblast
působnosti směrnice omezována na trestní řízení v nejužším slova smyslu; podporuji, aby
do oblasti působnosti směrnice byl zahrnut širší rozsah řízení. Doufám, že důrazný signál,
který vyslal Evropský parlament v plénu, zajistí nejenom to, že se podaří překonat současný
stav, kdy jednání uvázla na mrtvém bodě v důsledku faktu, že jsou blokována menšinou
v rámci Rady, ale rovněž doufám, že nadcházející maďarské předsednictví se bude touto
záležitostí ještě dále podrobněji zabývat.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Poskytnutí právní ochrany obětem trestných činů má
zásadní význam pro vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Z tohoto důvodu
souhlasím, přes určité výhrady, s cíli tohoto návrhu, jehož účelem je zlepšit stávající právní
situaci v následujících ohledech: (i) zlepšit ustanovení pro zrušení evropského ochranného
příkazu; (ii) zajistit návaznost právní ochrany; (iii) omezit důvody pro odmítnutí uznání
nebo zamítnutí evropského ochranného příkazu; (iv) stanovit lhůty pro vykonání příkazu;
a (v) ujasnit situaci, kdy se oběť přestěhuje z jednoho členského státu do jiného.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato směrnice se týká uplatňování
ochranných opatření, jejichž účelem je pomoci obětem trestných činů, kdykoli tyto činy
ohrožují život fyzické osoby a její tělesné, duševní nebo sexuální zdraví či pohodu.

Ochranná opatření existují ve všech členských státech Evropské unie, ale přestávají být
účinná v okamžiku, kdy příslušná osoba překročí hranice své země. Cílem Evropského
ochranného příkazu je zajistit, aby ochrana poskytovaná fyzické osobě v jednom členském
státě byla zachována a pokračovala rovněž v jakémkoli jiném členském státě, do nějž se
dotyčná osoba přestěhuje nebo přestěhovala.

Toto je postoj, který dnes Evropský parlament přijal. 610 hlasů bylo pro, 13 hlasů proti a
56 poslanců se zdrželo hlasování. Je založen na kompromisu dohodnutém poslanci této
sněmovny a zástupci belgického předsednictví Evropské unie. Text musí být ovšem ještě
potvrzen kvalifikovanou většinou členských států v Radě.

Přestože většina ochranných opatření je určena pro ženy, které se staly obětí domácího
násilí, nová pravidla by se měla vztahovat na všechny oběti trestných činů: jak se uvádí
v přijaté zprávě: „Tato směrnice se vztahuje na ochranná opatření, jejichž cílem je ochrana
všech obětí, a nikoli pouze obětí násilí páchaného na základě příslušnosti k pohlaví, přičemž
se zohlední zvláštní povaha každého spáchaného trestného činu“.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Evropský ochranný příkaz je praktickým
výrazem priority, kterou španělské předsednictví dává boji proti násilí páchanému na
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ženách. Oběti, na něž se budou vztahovat opatření, která stanoví vzdálenost, již budou
muset dodržovat pachatelé, kteří se na nich dopustili násilných trestných činů, budou
chráněny i za hranicemi příslušného členského státu, což jim umožní začít nový život,
kde budou považovat za vhodné. Evropský ochranný příkaz bude mít stejnou právní
platnost v celé Unii. Oblast působnosti textu byla rozšířena tak, aby zahrnovala rovněž
ochranu „života, tělesné nebo duševní integrity, důstojnosti, osobní svobody nebo sexuální
integrity“. Tato široká definice zahrnuje i trestné činy nucených sňatků, pedofilie,
obchodování s lidmi, mrzačení ženských pohlavních orgánů, atd. Toto opatření splňuje
prvořadý cíl prostoru svobody, bezpečnosti a práva, kterým je vybudování Evropy s
ochrannými mechanismy. Hlasovala jsem proto pro přijetí tohoto textu.

Jim Higgins (PPE),    písemně . – Vítám evropský ochranný příkaz. Je to vynikající iniciativa,
která zajistí, aby platnost opatření na ochranu obětí trestných činů bylo možné rozšířit z
jednoho členského státu do jiného. V současné době je provádění ochranného příkazu
limitováno hranicemi vydávajícího státu a oběť je tak bezbranná. Evropský ochranný
příkaz představuje významný pozitivní posun vpřed v oblasti práv obětí. Je to silný nástroj,
který obětem násilí nabídne bezpečnější útočiště i za hranicemi členských států. Ochranná
opatření chrání více než 100 000 žen v Evropské unii. Jsem však velice znepokojen blokační
menšinou na úrovni Rady, jejíž součástí je také Irsko. Doufám, že rozsáhlá podpora této
zprávy na úrovni Parlamentu přesvědčí blokační menšinu, aby svůj postoj přehodnotila.
Neakceptuji jejich argument, že právní základ této zprávy je nepřesný. Právní služby Rady
i Parlamentu konstatovaly, že právní základ je přiměřený, a vzhledem k tomu, že je
jednomyslně podporován Výborem pro právní záležitosti, ochranný příkaz nezakládá
povinnost změnit vnitrostátní systémy přijímání opatření, neboť členský stát, do kterého
oběť trestného činu cestuje, je žádán, aby poskytl ochranu v souladu se svým vnitrostátním
právem.

Timothy Kirkhope a Marina Yannakoudakis (ECR),    písemně  .  – Skupina ECR plně
podporuje cíle a záměry navrhovaného evropského ochranného příkazu a jsme velice rádi,
že oběti násilí, terorismu, domácího zneužívání, pronásledování a/nebo sexuálního
obtěžování jsou chráněny, pokud a dokud se přemisťují v rámci Evropské unie. Skupina
ECR soucítí s útrapami, které může působit tělesné, duševní nebo pohlavní zneužívání a
se stavem zranitelnosti, jemuž oběti vystavuje.

Nemohli jsme dnes hlasovat pro přijetí zprávy, protože jsme znepokojeni v otázce právního
základu a oblasti působnosti směrnice. Základem tohoto návrhu je trestní právo; ovšem
některé trestné činy, na které se má tento návrh vztahovat, spadají do občanského práva;
chybí zde ale uplatnění článku 81 Smlouvy o fungování Evropské unie. Skupina ECR
pociťuje znepokojení v souvislosti s účinností provádění tohoto návrhu a v souvislosti s
tím, jaký signál tato anomálie vysílá veřejnosti v Evropské unii o způsobu, jímž zde tvoříme
právní předpisy. Skupina ECR je pevně přesvědčena, že právní předpisy, které vytváříme
na úrovni Evropské unie, musí být z právního hlediska podložené a fundované a neměly
by poškozovat právní systémy členských států.

Z těchto důvodů se skupina ECR zdržela hlasování o této zprávě.

David Martin (S&D),    písemně  .  – Návrh směrnice o evropském ochranném příkazu
předložený dvanácti členskými státy je iniciativou, která usiluje o prevenci trestné činnosti.
I v případě, že členské státy mají pro oběti k dispozici ochranné příkazy, následné provádění
opatření je limitováno hranicemi vydávajícího státu. Oběti se však z různých důvodů,
minimálně proto, aby unikly násilí, někdy stěhují z jednoho členského státu do druhého.
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Po přestěhování se pak ocitají v bezbranné pozici, pokud je spolupráce soudních orgánů
a donucovacích orgánů nedokáže dostatečně ochránit zavedením rychlého a účinného
celoevropského mechanismu včasného varování a prevence. Vytvoření podobného systému
spolupráce je cílem této iniciativy. Jednotlivá opatření členských států ukazují, že prevence
trestné činnosti na celoevropské úrovni je možná v případě, že pachatel nebo skupina
pachatelů trestné činnosti byli identifikováni.

Barbara Matera (PPE),    písemně. – (IT) Díky příspěvku Rady a zejména dvou zpravodajů,
a pozměňovacích návrhů, které jsme předložili ve výboru, nabízí návrh směrnice o
evropském ochranném příkazu vynikající ochranu obětem bez jakýchkoli vnitrostátních
legislativních omezení. Měl by být chápán jako symbol pokroku v oblasti regulace v Evropě,
která postupně uskutečňuje proces směřující k tomu, aby práva a zajištění ochrany
chráněných osob byla v každém členském státě stejná.

Jak zde již bylo uvedeno, evropský soudní příkaz činí ochranu obětí, které si přejí uplatňovat
své právo na volný pohyb v rámci Evropské unie, rozhodnějším a rychlejším procesem.
Rozdíl mezi našimi právními systémy, včetně jednotlivých typů řízení, doposud
jednoznačně představuje problém. Ovšem výše vymezená oblast působnosti umožňuje
našim zemím rychle se přizpůsobit novému příkazu, tím posílit naši Unii a poskytnout
větší míru ochrany evropským občanům, zejména těm nejzranitelnějším.

Proto důrazně podporuji tento návrh, který by dal naději mnoha lidem, jejichž svoboda a
důstojnost je každým dnem narušována a kteří nemají veškeré potřebné prostředky k tomu,
aby se mohli bránit. V budoucnu by dokonce mohli začít nový život v jiné zemi.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Je to otázka té nejelementárnější spravedlnosti, aby
oběť trestného činu, na kterou se vztahoval ochranný příkaz v jednom členském státě,
byla také chráněna, pokud se rozhodne pobývat nebo se zdržovat v jiném státě Evropské
unie. Tato nová pravidla jsme dnes přijali právě s tímto záměrem. Všechny oběti, nejenom
oběti domácího násilí, by měly mít možnost, aby se na ně vztahoval evropský ochranný
příkaz. Ochranná opatření existují ve všech členských státech Evropské unie, ale přestávají
platit v okamžiku, kdy dotčená fyzická osoba překročí hranice své země. Cílem Evropského
ochranného příkazu je zajistit, aby ochrana poskytovaná fyzické osobě v jednom členském
státě byla zachována a pokračovala rovněž v jakémkoli jiném členském státě, do nějž se
dotyčná osoba přestěhuje nebo přestěhovala, bez ohledu na povahu trestného činu, jehož
je obětí.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Jakákoli oběť zavrženíhodného činu, která získá
ochranu v jednom členském státě Evropské unie, by měla mít zajištěnu stejnou míru
ochrany, pokud cestuje do jiného členského státu. Bez ohledu na skutečnost, že většina
opatření se týká ženských obětí sexistického násilí, je třeba specifikovat, že tento podnět
se vztahuje na jakoukoli oběť násilí, včetně dětí. Kromě toho je třeba uvítat skutečnost, že
o vydání ochranného příkazu lze požádat také pro rodinu chráněné osoby. Ochrana by
ale neměla být omezena jen na tělesnou ochranu oběti. Je rovněž třeba brát v úvahu lidskou
důstojnost obětí. Uvědomuji si komplexnost této iniciativy a problémy, jimž by směrnice
mohla v budoucnu čelit, nejenom proto, že existují potenciální rozdíly mezi soudními
systémy členských států a trestním, občanskoprávním či správním řízením. Členské státy
však musejí být vybízeny k tomu, aby v daném procesu pokračovaly v tomto duchu.

Alexander Mirsky (S&D)  , písemně. – (LV) Toto usnesení podporuji, a domnívám se, že
tato zpráva je nejlepší ze zpráv, o nichž se hlasuje 14. prosince. Základní kritéria byla
definována, všechny problémy byly důkladně rozpracovány a odůvodnění návrhu je jasné.
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Lidem, kteří se stali obětí trestných činů, bude nyní zajištěna ochrana ze strany soudů
v každém státě Evropské unie, pokud se budou stěhovat z jednoho členského státu do
jiného. To dá vyšetřujícím orgánům a státnímu žalobci příležitost provést šetření jejich
případu účinným způsobem a oběti trestných činů nebudou ze strachu zamlčovat důležité
informace. Rád bych vyjádřil svou vděčnost zpravodaji za jeho zprávu.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Přestože byla v nedávných letech přijata některá
opatření k ochraně obětí trestných činů, poškození jsou často ponecháni na holičkách.
Právníci a soudci se v rámci svého odborného vzdělávání dozvídají hodně o právech
obžalovaných, ale neslyší nic o správném způsobu, jak zacházet se svědky a oběťmi, které
vystupují jako svědci. Jestliže je časový průběh řízení uzpůsoben na míru pouze
obžalovanému a není brán absolutně žádný zřetel na oběť, která podává v občanskoprávním
sporu žalobu proti jiné osobě, je to jako políček do tváře. Je důležité v této souvislosti
zajistit větší informovanost, ale platí to i pro vzdělávání zdravotnického personálu, aby
bylo možné lépe rozpoznat používání domácího násilí. Otázka promlčení nároků na
náhradu škody v občanskoprávním řízení má zásadní význam v případě zneužívání dětí.
Součástí ochrany obětí by mělo být také to, že s našimi dětmi budou moci pracovat pouze
lidé s čistým trestním rejstříkem. Jestliže jsou dnes v Lichtenštejnsku trestně stíhány případy
nucených sňatků, včetně případů těchto sňatků bez souhlasu oběti, a je možné podat
žalobu ve věci mrzačení ženských pohlavních orgánů u nezletilých, jasně to ukazuje
potenciální nebezpečí související s tolik oslavovaným obohacením hodnotami soužití
v multikulturní společnosti.

Vzhledem k tomu, že ochrana obětí je doposud pořád ještě v plenkách a poškození často
nevědí, na koho by se mohli ve své vlastní zemi obrátit a jaká jsou jejich práva, je důležité,
aby byla ochrana obětí harmonizována v celé Evropské unii. Hlasoval jsem pro přijetí této
zprávy.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro přijetí návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu, protože Evropská unie
potřebuje systém, který posílí ochranu života, bezpečnosti a tělesné, duševní a sexuální
integrity občanů, kteří jsou obětí násilí. Směrnice si klade za cíl posílit ochranu obětí tohoto
typu trestného činu v rámci Evropské unie, neboť ochranná opatření jsou v současné době
omezena na vnitrostátní právní předpisy v rámci členských států. Účelem tohoto usnesení
je vyplnit mezeru v právních předpisech s cílem zajistit, aby oběti násilí byly chráněny také
za hranicemi jejich vlastních zemí a tím zaručit, že každý členský stát nabídne obětem
přiměřenou ochranu. Členské státy nebudou povinny harmonizovat své vnitrostátní
zákony, ale mohou je přizpůsobit tak, aby mohly být vzájemně uznávány.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem dnes pro návrh směrnice,
která přijímá standardní mechanismus umožňující a posilující ochranu poskytovanou
obětem trestných činů, které se přemisťují mezi jednotlivými členskými státy v rámci
uplatňování vlastního práva na svobodu pohybu. Směrnice bude nyní chránit oběti před
trestnými činy, které mohou ohrozit jejich život, jejich tělesnou, duševní a sexuální integritu
nebo jejich osobní svobodu a konečným cílem je v budoucnosti těmto trestným činům
zamezit.

V návaznosti na jednání s Radou byla směrnice zlepšena, zejména v těchto aspektech:

- byla rozšířena právní ochrana, neboť oběti již nebudou muset celý právní proces
absolvovat znovu, aby si zajistily ochranu v případě, že se přestěhuje do jiného členského
státu;
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- podmínky, za kterých je vydáván evropský ochranný příkaz, byly zlepšeny a zjednodušeny;

- důvody pro odmítnutí uznání nebo zamítnutí evropského ochranného příkazu byly
omezeny;

- byla stanovena jednoznačná lhůta pro vykonání příkazu;

- ochrana se vztahuje nejenom na tělesnou integritu, ale také na důstojnost oběti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Tato zpráva jde proti již přijatému
Stockholmskému akčnímu plánu, iniciativě Evropské unie na udržení a rozvíjení prostoru
svobody, bezpečnosti a práva. Přes problémy týkající se právního základu těchto
pozměňovacích návrhů jsem se rozhodla hlasovat pro přijetí této zprávy, neboť jsem
přesvědčena, že ochranná opatření pro oběti nebo potenciální oběti trestných činů jsou
pozitivní věcí. Možnost rozšířit oblast působnosti právního ochranného příkazu z jednoho
členského státu („vydávající stát“) do jiného členského státu, do kterého se chráněná osoba
chce přestěhovat („vykonávající stát“) je významným pozitivním posunem směrem
k faktickému vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii a je to ideál,
s nímž se ztotožňuji.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Domácí násilí je porušením základních lidských
práv a může postihnout kohokoli, bez ohledu na náboženství, barvu pleti nebo společenské
postavení. V Rumunsku došlo v roce 2009 ke 35% nárůstu počtu případů domácího násilí
ve srovnání s rokem 2008. Faktem zůstává, že podle údajů v roce 2010 se počet případů
domácího násilí zvyšuje. Podle odhadů by každoročně případy domácího násilí měly
postihovat 1 200 000 lidí ročně, ale pouze 1 % obětí násilí má tolik odvahy, aby je oznámilo
příslušným úřadům.

Evropský ochranný příkaz musí být silným nástrojem, který obětem násilí nabídne
bezpečnější útočiště i za hranicemi členských států. Toto opatření se bude vztahovat také
na ochranu proti násilným činům páchaným skupinami lidí a bude se vztahovat na všechny
oběti trestných činů, jako jsou oběti obchodování s lidmi, oběti mrzačení ženských
pohlavních orgánů, nucených sňatků, vražd ze cti, incestu, násilí na základě pohlaví, na
svědky terorismu a oběti organizovaného zločinu.

Členské státy musejí pokračovat v zajištění návaznosti právní ochrany, omezení důvodů
pro odmítnutí uznání nebo zamítnutí evropského ochranného příkazu, stanovení
dvacetidenní lhůty pro vykonání příkazu a ujasnění situace, kdy se oběť přestěhuje z
jednoho členského státu do jiného.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Jsem přesvědčen, že směrnice Rady je velice pozitivní,
neboť se snaží vytvořit skutečný prostor svobody, bezpečnosti a práva. Sdílím ale obavy
vyjádřené zpravodaji, zejména pokud jde o technické nedostatky, a také ve vztahu
k rozdílům, které zdůrazňují v právních systémech členských států.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. – (IT) Chtěl bych paní Jiménez-Becerill Barriové a
paní Romero Lópezové poblahopřát k vynikající práci, kterou odvedly. Obětem trestných
činů, které mají právo na ochranu v jednom členském státě bude zaručena stejná úroveň
ochrany v celé Unii díky novému evropskému ochrannému příkazu (EPO), který byl dnes
schválen a který rozšiřuje oblast působnosti právních předpisů tak, aby jejich součástí byly
všechny oběti trestných činů, nejenom oběti trestných činů na základě pohlaví, jak bylo
původně navrhováno. Ochranná opatření existují ve všech členských státech Evropské
unie, ale přestávají platit v okamžiku, kdy oběti překročí hranice vlastní země. Cílem
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Evropského ochranného příkazu je zajistit, aby ochrana poskytovaná fyzické osobě
v jednom členském státě byla zachována ve všech ostatních členských státech, do nichž
tato osoba cestuje nebo cestovala. Evropský ochranný příkaz může být vydán na žádost
chráněných osob, pokud se rozhodnou přestěhovat do jiného členského státu, nebo pokud
tam chtějí prostě strávit určitý čas. Příslušný členský stát, který vydal dané ochranné
opatření, bude odpovídat za vydání evropského ochranného příkazu a za jeho odeslání
do členského státu, do kterého má příslušná osoba v úmyslu cestovat. Text musí být ovšem
ještě potvrzen kvalifikovanou většinou členských států v Radě a členské státy budou mít
tři roky na to, aby jej provedly do vnitrostátního práva.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně  .  – Návrh směrnice o evropském ochranném
příkazu předložený dvanácti členskými státy je iniciativou usilující o prevenci trestné
činnosti. I v případě, že členské státy mají pro oběti k dispozici ochranné příkazy, následné
provádění opatření je limitováno hranicemi vydávajícího státu. Oběti se však z různých
důvodů, minimálně proto, aby unikly násilí, někdy stěhují z jednoho členského státu do
druhého. Po přestěhování se pak ocitají v bezbranné pozici, pokud je spolupráce soudních
orgánů a donucovacích orgánů nedokáže dostatečně ochránit zavedením rychlého a
účinného celoevropského mechanismu včasného varování a prevence. Vytvoření
podobného systému spolupráce je cílem tohoto podnětu. Jednotlivá opatření členských
států ukazují, že prevence trestné činnosti na celoevropské úrovni je možná v případě, že
pachatel nebo skupina pachatelů trestné činnosti byli identifikováni.

Joanna Senyszyn (S&D),    písemně. – (PL) Hlasovala jsem pro přijetí usnesení o návrhu
směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu. Směrnice je
nezbytná k tomu, aby se oběti násilí mohly cítit poměrně bezpečně v celé Evropské unii,
bez ohledu na to, kde žijí. Poté, co byla směrnice přijata, bude důležité organizovat
pravidelné kurzy odborného vzdělávání pro soudní orgány a pro jiné příslušné orgány s
cílem umožnit jim poskytovat přiměřenou pomoc obětem. Bude také nesmírně důležité
realizovat informační kampaň zaměřenou na zvyšování povědomí občanů o možnosti
vydání evropského ochranného příkazu.

Oběti násilí v důsledku toho získají výrazně silnější ochranu a dojde k poklesu počtu těchto
trestných činů. Směrnice o evropském ochranném příkazu představuje klíčový krok směrem
k evropské směrnici o násilí na ženách. Je třeba co nejrychleji navrhnout a provést
komplexní strategii Evropské unie s cílem bojovat proti násilí na ženách ve všech členských
státech Evropské unie. Naléhavě potřebujeme evropské legislativní normy pro boj proti
násilí na ženách. Je to jediný způsob, jak můžeme ženy podpořit a postavit se proti faktu,
že společnost toleruje domácí násilí a proti beztrestnosti těch, kteří tento trestný čin páchají.
Doufám, že nadcházející polské předsednictví významným způsobem přispěje
k vypracování a přijetí návrhu směrnice v této věci. Napsala jsem již dopis, ve kterém jsem
na tuto záležitost upozornila polského premiéra Donalda Tuska, ale odpověď jsem zatím
nedostala.

Marc Tarabella (S&D),    písemně. – (FR) Vítám přijetí zprávy o evropském ochranném
příkazu drtivou většinou. Opatření, které dnes bylo přijato, umožní lidem, jimž byla
poskytnuta ochrana v jednom členském státě, získat stejnou ochranu v jakémkoli jiném
členském státě, do kterého budou případně cestovat. Směrnice se vztahuje nejenom na
oběti domácího násilí, ale taky na oběti nucených sňatků, obchodování s lidmi a mrzačení
ženských pohlavních orgánů. To představuje významný krok směrem vpřed k ochraně
práv obětí a jejich mobilitě v rámci Evropské unie. Vyzývám nyní Radu, aby následovala
postoj Evropského parlamentu tím, že podpoří drtivou většinou evropský ochranný příkaz.
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Zpráva: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

John Stuart Agnew (EFD),    písemně  .  – Strana United Kingdom Independence Party
(UKIP) odsuzuje veškeré podoby obchodování s lidmi jako novodobou formu otroctví a
vyzývá k co nejpřísnějším trestům za tuto trestnou činnost ve Spojeném království. Strana
UKIP ovšem hlasovala proti této zprávě, neboť nemůžeme legitimizovat skutečnost, že
bude Evropské unii poskytnuta větší pravomoc v záležitostech, jako je trestní právo a
ochrana hranic. Podstatou tohoto návrhu je skutečnost, že Evropská unie bude rozhodovat
o minimální výši trestů ukládaných za tyto trestné činy v členských státech, a to jednoduše
není věc, která by měla být v kompetenci Evropské unie. O těchto trestech by měly
rozhodovat nezávisle jednotlivé vlády členských států a ty by měly také spolupracovat s
jinými zeměmi s cílem přispět k vymýcení trestné činnosti obchodování s lidmi.

Evropská unie problém obchodování s lidmi ještě dále prohlubuje. Vzhledem k tomu, že
na území Evropské unie existuje svoboda pohybu a EU má otevřené hranice a jednotnou
měnu, organizovaný zločin může mnohem efektivněji vyvíjet nekontrolovanou trestnou
činnost. Kdyby členské státy uplatňovaly řádné pohraniční kontroly a prohlídky, výrazně
by to pomohlo narušit činnost těchto neblahých zločineckých organizací. Evropská unie
je ve skutečnosti součástí problému, nikoli jeho řešením.

Sonia Alfano (ALDE),    písemně. – (IT) Není nic nelidštějšího než vykořisťování jiných
živých bytostí pro zisk, které pošlapává všechna základní práva. Obchodování s lidmi je
jednou z nejhanebnějších činností v dějinách; je to široce rozšířený a velice složitý jev. Těší
mě, že Parlament schválil v prvním čtení návrh směrnice o obchodování s lidmi. Je to
významný krok směrem vpřed v boji proti tomuto jevu, který představuje klíčovou trestnou
činnost velkého počtu mezinárodních zločineckých organizací. Nejdůležitějším bodem
je uznání faktu, že organizovaná trestná činnost je hlavním problémem, který je třeba řešit.
Evropská unie konečně prakticky, výslovně rozlišuje mezi trestnou činností a
organizovanou trestnou činností, protože organizovaná trestná činnost představuje
skutečně samostatný problém. Návrh směrnice obsahuje mnoho jiných pozitivních prvků,
jako je širší definice vykořisťování, větší ochrana obětí a pravidlo, které stanoví, že oběti
obchodování s lidmi by neměly být obžalovány za zločiny, které byly nuceny spáchat
v důsledku násilí nebo pod hrozbou násilí na nich. Jak zdůrazňuje organizace Amnesty
International, ženy, které jsou obětí obchodování s lidmi, jsou často uvězněny za prostituci
a není jim zaručen plný přístup ke spravedlnosti.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně  .  – Podpořila jsem toto usnesení, neboť
obchodování s lidmi je novodobou formou otroctví, závažným zločinem a hrubým
porušením základních lidských práv. Lisabonská smlouva posílila působnost Evropské
unie v oblastech soudní a policejní spolupráce v trestních věcech, včetně boje proti
obchodování s lidmi, a Evropský parlament, který se stal spolutvůrcem právních předpisů,
se bude moci v plné míře zhostit své role. Důrazně podporuji návrh Evropského parlamentu,
aby tresty pro obchodníky s lidmi byly zvýšeny na úroveň návrhu z roku 2009, měla by
být uplatňována rovněž konfiskace majetku pachatelů a měla by být dále rozvíjena pomoc
obětem, zejména obětem z řad dětí.

Jsem přesvědčena, že Evropský parlament by měl jasně vyjádřit svůj požadavek na členské
státy, aby se více snažily o snižování poptávky po službách obětí obchodování s lidmi,
včetně informačních kampaní, vzdělávání, odborné přípravy atd., přičemž by do této
činnosti mělo být plně začleněno hledisko vztahu mezi ženami a muži. Je důležité zdůraznit,
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že trestní sankce proti zaměstnavatelům, kteří využívají práci obětí obchodování s lidmi,
mají silný preventivní účinek, a je proto třeba je dále rozvíjet.

Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) Přetrvávající hospodářské a kulturní rozdíly na
globální úrovni vyústily v rozvoj nových forem otroctví, které již nutně nemusejí být
spojeny s oblastí sexuálního vykořisťování, souvisejí však s ekonomickým vykořisťováním.

Tyto situace nemusejí odpovídat historické představě, kterou máme o otroctví, jsou však
stejně odporné. Zbavují své oběti hodnot svobody a rovnosti, na nichž je založena moderní
společnost. Oběti jsou oceňovány, prodávány a stávají se předmětem výměnného obchodu
a jsou zbaveny své důstojnosti. Obchodování s lidmi představuje mimořádně výnosnou
živnost pro organizovaný zločin a v současné době má přeshraniční rozměr.

Rok po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost vzniklo mnoho iniciativ v oblasti soudní a
policejní spolupráce v trestních věcech. Musíme nyní posílit práci Evropské unie tím, že
vytvoříme motivaci pro přijetí opatření proti obchodování s lidmi, že budeme
shromažďovat údaje za účelem sestavení spolehlivých statistik a navážeme těsnou
přeshraniční spolupráci, včetně výměny informací a osvědčených postupů, a rovněž těsnější
spolupráci mezi organizacemi Eurojust a Europol.

Je třeba zaujmout přístup zaměřený na oběti. Oběti potřebují ochranu, včetně právní
ochrany. Potřebují pomoc a programy opětovného začlenění obětí do společnosti.
Především je však třeba zvýšit trestní sankce pro obchodníky s lidmi a zaměstnavatele,
kteří zneužívají zranitelnosti svých obětí, jimiž jsou někdy i nezletilí.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Poslanci Evropského parlamentu
z Komunistické strany Řecka hlasovali proti návrhu směrnice o prevenci obchodování s
lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, předloženému Komisí, a proti zprávě Evropského
parlamentu o této směrnici, protože členským státům ukládají přijetí a uplatňování
jednotných a harmonizovaných trestně právních předpisů a trestních sankcí. Evropská
unie se zaměřila na zneužívání zranitelnosti pracovníků a postupně se je snaží přesvědčit,
že ve všech odvětvích a ve všech členských státech jsou potřebné jednotné, harmonizované
trestněprávní předpisy. Zavedení harmonizovaného trestního práva v členských státech
Evropské unie, provázené nestoudně deklarovaným cílem posílení mechanismů evropské
unifikace a státní represe za účelem upevnění moci monopolů, je další těžkou ranou
občanským svobodám. Zároveň je to nepřijatelné a nebezpečné omezení suverenity občanů
a suverénních práv členských států.

Zájem Evropské unie na boji proti obchodování s lidmi je předstíraný, protože vychází
z konceptu kapitalistické, nadnárodní unie, která bezostyšně připouští, že je založena na
kapitalistickém systému. Přeměna pracovní síly v kapitalistické zboží mění lidi ve zboží,
které slouží jediné hodnotě, již uznává prohnilý systém vykořisťování: kapitalistickému
zisku.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písemně. – (IT) Vítám přijetí tohoto návrhu a nových trestních
sankcí. Obchodování s lidmi je závažným zločinem a hrubým porušením základních
lidských práv. Doufám, že se této nové směrnici podaří vyplnit mezery v předchozím
soudním rámci a že funkce koordinátora Evropské unie pro boj proti obchodování s lidmi
bude vytvořena uvnitř jasného legislativního rámce.

Přestože Lisabonská smlouva posílila působnost Evropského parlamentu v oblasti soudní
a policejní spolupráce v trestních věcech, členské státy mohou hrát klíčovou úlohu v boji
proti této trestné činnosti. Chceme-li dosáhnout silného preventivního účinku, je třeba,
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aby členské státy kvalifikovaly jako trestný čin jednání kohokoli, kdo vědomě využívá
služeb obětí obchodování s lidmi.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Obchodování s lidmi je ohavnost, s níž je Evropská
unie bohužel konfrontována a již nemůže opomíjet. Ať už jsou motivy této trestné činnosti
jakékoli, ať se jedná o sexuální vykořisťování nebo činnosti vykonávané oběťmi
obchodování s lidmi, orgány Unie ji považují za nepřijatelnou. Evropská unie proto již
nějakou dobu disponuje širokou škálou právních předpisů pro boj s tímto jevem. Tato
nová směrnice, pro kterou jsem hlasovala, nahrazuje předchozí rámcové rozhodnutí,
v souladu s novými pravomocemi v tomto ohledu. Tato směrnice, vzhledem k tomu, že
soustřeďuje acquis communautaire v této oblasti do jednoho textu, by měla hrát významnou
úlohu v boji proti obchodování s lidmi. Definuje zásady, na nichž musejí být založeny
právní předpisy členských států, stanovuje příslušné trestní sankce, vymezuje odpovědnost
právnických osob, chrání oběti před jakýmkoli trestním stíháním, jež by jim mohla přivodit
jejich situace, zavádí opatření na pomoc obětem a na jejich ochranu a obsahuje některá
konkrétní ustanovení vztahující se na ženy a děti.

Liam Aylward (ALDE),    písemně. – (GA) V Evropské unii se každý rok obchoduje se
stovkami tisíc lidí za účelem, kromě jiného, sexuálního vykořisťování, nucené práce,
nezákonného obchodování s lidskými orgány a žebrání. Tato novodobá forma otroctví je
strašným zločinem a hrubým porušením základních lidských práv.

Vítám to, co se ve zprávě říká o zavedení přísnějších opatření za účelem prevence
obchodování s lidmi, zavedení přísnějších trestních sankcí pro obchodníky s lidmi a zajištění
lepší ochrany pro oběti. Proti této novodobé formě otroctví je třeba bojovat; je třeba zajistit
podporu, ochranu a zvýšenou pomoc obětem; a dále posílit proces prevence a sledování.

Je třeba bojovat proti mezinárodním zločineckým organizacím a zavést mechanismy
spolupráce na úrovni Společenství i na mezinárodní úrovni, aby byl tento boj účinný.

Vítám to, co se ve zprávě uvádí o uplatňování přísnějších trestních sankcí pro obchodníky
s lidmi a o zajištění majetku. Děti jsou skupinou, která je nejvíce ohrožena obchodováním
s lidmi, a pro všechny oběti obchodování s lidmi, a zejména pro děti, musí být zajištěna
pomoc a ochrana.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Podporuji tuto zprávu. Obchodování s lidmi
je závažným zločinem a hrubým porušením základních lidských práv. Tato trestná činnost
je široce rozšířená v celém světě a může mít řadu podob souvisejících například se sexuálním
vykořisťováním, nucenou prací, nezákonným obchodováním s lidskými orgány, žebráním,
nezákonnými adopcemi, atd. Naléhavě proto potřebujeme přijmout aktivní opatření
podporující strategii boje proti obchodování s lidmi, v jejímž rámci by byla významná
pozornost věnována boji proti obchodování s lidmi a prevenci této trestné činnosti.

Kromě toho je nezbytné zavést účinné systémy pomoci obětem a jejich podpory, zajistit
jejich právo na odškodnění, nezbytnou lékařskou péči a bezplatnou právní a psychologickou
pomoc, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem. Strategie boje proti
obchodování s lidmi by měla zahrnovat také sociální rozměr a rozměr vystěhovaleckých
a azylových politik a politik opětovného začleňování. Kromě toho, aby se snížil rozsah
trestných činů, je nezbytné stanovit účinné a přiměřené trestní sankce pro ty, kdo poruší
ustanovení směrnice.

Slavi Binev (NI),    písemně. – (BG) Zprávu jsem podpořil, protože obchodování s lidmi je
závažný problém, který musíme řešit, a opatření stanovená v Lisabonské smlouvě nejsou
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dostatečně účinná, aby bylo možné zamezit kriminalitě v této oblasti. Obchodování s lidmi
je určitá forma otroctví a Evropa musí chránit všemi dostupnými prostředky své ženy, své
děti a své občany proti této hrozbě. Je to závažný zločin a hrubé porušení základních
lidských práv; lidské bytosti přivádí do stavu závislosti prostřednictvím výhrůžek, násilí a
ponižování a měl by být trestán minimálně odnětím svobody v trvání deseti let. Kromě
toho bychom podle mého názoru měli zaujmout přístup zaměřený na oběti, což znamená,
že je nutné stanovit všechny možné kategorie obětí a zavést zvláštní opatření na jejich
ochranu, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a jiným rizikovým skupinám,
jak uvedla Edit Bauerová ve své zprávě.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Evropský parlament dnes přijal historickou
a mimořádně důležitou směrnici posilující boj proti obchodování s lidmi. Tato směrnice
je velice důležitý krokem směřujícím k omezení rozsahu této děsivé trestné činnosti, neboť
stanovuje přísnější trestní a jiné sankce a dále zlepšuje prevenci a ochranu obětí. Hlasovala
jsem pro přijetí této zprávy, protože je třeba přísněji reagovat na obchodníky s lidmi a na
strašné zločiny, které páchají, a je třeba přijmout tvrdší trestní a jiné sankce, aby jejich výše
odrážela závažnost spáchaného trestného činu a aby sloužily jako účinný odrazující
prostředek ve vztahu k těmto činům. Nová směrnice obsahuje velice důležité ustanovení,
na jehož základě by členské státy měly vedle trestních sankcí uplatňovat rovněž další
sankce, jako například zajištění majetku, a přijmout nezbytná opatření k zajištění a
konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti, neboť pouze v takovém případě tyto trestné
činy již nebudou ekonomicky proveditelné. Chtěla bych upozornit na skutečnost, že
s ohledem na nárůst rozsahu těchto trestných činů v Evropě musí být přístup Evropské
unie více zaměřený na lidská práva, přičemž maximální pozornost musí být věnována
preventivním opatřením, ochraně obětí, politikám návratu a opětovného začleňování a
sociálním otázkám.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Vytvoření funkce koordinátora pro boj
proti obchodování s lidmi na úrovni Evropské unie by posílilo ucelenost opatření přijatých
v boji proti této novodobé formě otroctví. Spolupráce mezi členskými státy v této věci,
zejména na úrovni Evropské unie, je pozitivní faktor. Členské státy ovšem často opomíjejí
potřebu přijetí opatření k opětovnému začlenění obětí obchodování s lidmi do společnosti.
Osvětové a preventivní kampaně musejí být samozřejmě zaměřeny na méně rozvinuté
státy Evropské unie, ve kterých jsou široké vrstvy populace zranitelné vzhledem k hmotným
nedostatkům.

S cílem získat lepší a přesnější obraz o tomto jevu je potřeba shromažďovat harmonizované
údaje, které by měly obsahovat přinejmenším informace o počtu lidí se kterými je
obchodováno, včetně údajů o pohlaví, věku, národnosti oběti, jakož i o formě obchodování,
druhu služby, kterou oběti vykonávaly, počtu zadržených, stíhaných a odsouzených
obchodníků s lidmi a mechanismech předávání těchto případů pro vnitrostátní azylové
služby. Obchodování s lidmi je v tomto okamžiku nesmírně rozšířené, ale skutečný rozsah
tohoto jevu neznáme, neboť nemáme k dispozici přesná, centralizovaná data pro Evropskou
unii.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. – (IT) Chtěl bych poblahopřát paní Bauerové a paní
Hedhové, že se zhostili se ctí náročného úkolu vypracování zprávy na tak aktuální téma.
Obchodování s lidmi je jedním z největších zel naší doby, které je srovnatelné s otroctvím;
lidské bytosti přivádí do stavu závislosti prostřednictvím výhrůžek, násilí a ponižování ze
strany bezohledných zločineckých organizací.
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Bohužel se jedná o nesmírně rozšířený jev; nevíme přesně, jak daleko až sahá, neboť
nemáme dostatek informací. Musíme proto provést konkrétní studie, abychom zjistili jeho
skutečný rozsah. Evropa musí zároveň podporovat politiky, které umožní širší spolupráci
v trestní a soudní oblasti. Tyto politiky lze provádět podle článku 79 Lisabonské smlouvy,
která určuje právní základ v rámci společné přistěhovalecké politiky.

Na závěr bych se rád ztotožnil s požadavkem zpravodajky, a to v těchto aspektech: zvýšit
trestní sankce pro obchodníky s lidmi a konfiskovat jejich majetek; kvalifikovat jako trestný
čin vědomé využívání služeb obětí obchodování s lidmi; a poskytnout větší pomoc obětem.

David Campbell Bannerman a Nigel Farage (EFD),    písemně  .  – Strana United Kingdom
Independence Party (UKIP) odsuzuje veškeré podoby obchodování s lidmi jako novodobou
formu otroctví a vyzývá k co nejpřísnějším trestům za tuto trestnou činnost ve Spojeném
království. Strana UKIP ovšem hlasovala proti této zprávě, neboť nemůžeme legitimizovat
skutečnost, že bude Evropské unii poskytnuta větší pravomoc v záležitostech, jako je trestní
právo a ochrana hranic. Podstatou tohoto návrhu je skutečnost, že Evropská unie bude
rozhodovat o minimální výši trestů ukládaných za tyto trestné činy v členských státech, a
to jednoduše není věc, která by měla být v kompetenci Evropské unie. O těchto trestech
by měly rozhodovat nezávisle jednotlivé vlády členských států a ty by měly také
spolupracovat s jinými zeměmi s cílem přispět k vymýcení trestné činnosti obchodování
s lidmi. Evropská unie problém obchodování s lidmi ještě dále prohlubuje. Vzhledem
k tomu, že na území Evropské unie existuje svoboda pohybu a EU má otevřené hranice a
jednotnou měnu, organizovaný zločin může mnohem efektivněji vyvíjet nekontrolovanou
trestnou činnost. Kdyby členské státy uplatňovaly řádné pohraniční kontroly a prohlídky,
výrazně by to pomohlo narušit činnost těchto neblahých zločineckých organizací. Evropská
unie je ve skutečnosti součástí problému, nikoli jeho řešením.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro přijetí této směrnice,
protože jejím základním prvkem je zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi. Reakce
Evropské unie na tento problém se nyní vztahuje na prostituci a na jiné formy sexuálního
vykořisťování, vykořisťování pracovníků prostřednictvím nucené práce a žebrání,
nezákonné obchodování s lidskými orgány, nezákonné adopce, nucené sňatky, obchodování
s drogami a dokonce zneužívání lidí k drobným krádežím nebo loupežím. Podle mého
názoru tento dokument posiluje prevenci trestné činnosti, zejména prostřednictvím nové
kvalifikace některých trestných činů, uplatňování trestních sankcí, konfiskace zboží nebo
trvalého uzavření provozoven využívaných pro trestnou činnost v případě obchodování
s lidmi. Jsem přesvědčena, že bude také poskytována kvalitnější pomoc a asistence obětem
obchodování s lidmi prostřednictvím zajištění potřebného ubytování, právního poradenství
a hmotné, psychologické a lékařské pomoci.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Obchodování s lidmi je novodobou formou otroctví
a druhou nejvýnosnější činností pro organizovaný zločin v celém světě. Tato směrnice je
prvním právním nástrojem přijatým v této věci, který využívá nové možnosti, jež se otevírají
díky Lisabonské smlouvě, a definuje společný přístup v boji proti obchodování s lidmi a
v ochraně obětí této trestné činnosti, čímž vyplňuje značnou mezeru v předchozím právním
rámci. Podařilo se dosáhnout vyváženého kompromisu, neboť byl vytvořen nástroj, který
je schopen účinněji reagovat na tento typ trestné činnosti a byly rovněž zavedeny přísnější
politiky a přísnější trestní sankce, včetně trestů odnětí svobody v trvání pěti až deseti let a
sankce zajištění výnosů z trestné činnosti. Směrnice zároveň posiluje oblasti prevence a
ochrany obětí, přičemž zvláštní pozornost věnuje dětem a ostatním zranitelným skupinám.
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Podporuji také návrh vytvořit funkci koordinátora pro boj proti obchodování s lidmi
v Evropské unii, přestože by se mělo zamezit jakékoli duplicitě funkcí ve vztahu s ostatními
již existujícími orgány, jako je například Evropský policejní úřad.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Obchodování s lidmi postihuje každodenně
stovky lidí v Evropě, z nichž většina jsou ženy a mladé dívky. Existovala proto naléhavá
potřeba zacelit mezeru v právních předpisech, která existuje v několika evropských zemích,
jako je Španělsko, kde byl mimochodem právě otevřen největší nevěstinec, jen pár kilometrů
od francouzských hranic. Evropská unie tedy konečně zavedla nástroj k vytvoření prostředí,
jež odrazuje obchodníky s lidmi, a k zajištění pomoci a ochrany pro oběti obchodování
s lidmi. Od této chvíle budou společná pravidla definovat trestné činy a trestní sankce
vztahující se na obchodníky s lidmi. To je signálem dalšího kroku směrem k ochraně lidské
důstojnosti a ke skoncování s tím, aby se s lidskými bytostmi zacházelo jako se zbožím.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Obchodování s lidmi je v současnosti pro jeho oběti
nelidskou novodobou formou otroctví. Pro jeho pachatele – zločinecké organizace, které
se zaměřují na prostituci a sexuální vykořisťování, nezákonné adopce, nucenou práci,
nedovolené přistěhovalectví a nezákonné obchodování s lidskými orgány – obchodování
s lidmi představuje mimořádně výnosnou živnost. Vzhledem k tomu, že jednotlivé evropské
země jsou „cílovou stanicí“ pro takové sítě, vítám tuto iniciativu vytvořit společný rámec
pro prevenci obchodování s lidmi a boj proti němu na úrovni Společenství, což je přístup,
který vyplývá z návrhu usnesení Parlamentu, o kterém jsme hlasovali dne 10. února 2010.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Obchodování s lidmi je závažným
porušením lidských práv a představuje velice výnosnou živnost pro organizovaný zločin.
Tato novodobá forma otroctví je nesmírně závažným trestným činem, i přesto, že její
skutečný rozsah neznáme.

Lisabonská smlouva posílila působnost Evropské unie v oblasti soudní a policejní spolupráce
v trestních věcech, včetně boje proti obchodování s lidmi. Evropský parlament, který se
stal spolutvůrcem právních předpisů v této oblasti, bude od nynějška hrát důležitou roli.

Vítám schválení opatření přijatých v této zprávě ve vztahu k potřebě shromažďovat údaje
o počtu lidí, se kterými je obchodováno, včetně údajů o pohlaví, věku a národnosti obětí,
i o formě obchodování, druhu služby, kterou oběti v konečném důsledku vykonávaly,
počtu zadržených, stíhaných a odsouzených obchodníků s lidmi a o mechanismech
předávání pro vnitrostátní azylové služby.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Víme, že přijímat právní nástroje v rámci
boje proti obchodování s lidmi a chránit jeho oběti nestačí. Boj zaměřený na vymýcení
obchodování s lidmi musí být chápán jako priorita v zápasu za dodržování lidských práv.
Nezbytným předpokladem k tomu je dostatečná politická vůle. Především je ale nezbytné
přijmout opatření v oblasti prevence, což vyžaduje uplatňování dalších hospodářských a
sociálních politik a předpokládá skoncování s praktikami kapitalistického vykořisťování
a s neoliberálními politikami.

Je třeba vytvořit podmínky, díky nimž se podaří vymanit osoby, jichž se tyto problémy
týkají, z chudoby, a to podporou politik spravedlivého přerozdělování bohatství, zaručením
přístupu k základním veřejným službám a podporou vytváření pracovních míst s takovými
právy a výší mezd, které umožní důstojný život.

Z těchto důvodů je přijetí tohoto dokumentu pouze jedním krokem v dlouhém, tvrdém
boji, který musí pokračovat, pokud máme skoncovat s praktikami obchodování s lidmi.
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Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Minulý týden jsme přijali zprávu o návrhu
směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí a jsem velice
spokojená s výsledkem tohoto hlasování. Za prvé, definice „obchodování s lidmi“ bude
nyní mnohem širší a bude zahrnovat také sexuální průmysl, vykořisťování pracovní síly,
zejména v zemědělství nebo pro práce v domácnosti a nucené žebrání. Za druhé, náš text
stanoví sankce a minimální výši trestních sankcí pro obchodníky s lidmi. Za třetí, náš text
stanoví celou řadu opatření, jejichž účelem je pomoc obětem a jejich podpora, a nesmíme
zapomínat na to, že v Evropské unii se každý rok údajně stává několik stovek tisíc osob
obětí trestné činnosti obchodování s lidmi. Čas prokázal, že stávající rámec nebyl dostatečně
účinný. Text, který jsme přijali minulý týden, je jasným projevem vůle zintenzívnit naši
činnost směřující k ochraně občanů a v celé Evropě stíhat obchodníky s lidmi.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Obchodování s lidmi je novodobou formou
otroctví. Pro zločinecké gangy představuje rovněž mimořádně výnosnou živnost, která
může mít řadu podob, jako například sexuální vykořisťování, nucená práce, nezákonné
obchodování s lidskými orgány, žebrání, nezákonné adopce a práce v domácnosti. Tento
text představuje první závazné evropské právní předpisy na toto téma. Posiluje ochranu
obětí i sankce proti pachatelům. Hledisko vztahu mezi ženami a muži, které je základním
principem textu, je třeba uvítat, neboť obětí obchodování s lidmi jsou často ženy. Dalším
důležitým aspektem je fakt, že oběti nebudou trestně stíhány za trestné činy spáchané
v důsledku obchodování s lidmi, jako například porušení imigračních zákonů. Tento text
jsem podpořila.

Timothy Kirkhope a Marina Yannakoudakis (ECR),    písemně  .  – Skupina ECR zastává
jednoznačný názor, že je zkrátka otřesné, že na našem kontinentě ještě v 21. století existuje
otroctví, a je přesvědčena, že obchodování s lidmi bude vymýceno pouze v případě, že
budou všechny národy spolupracovat na nejvyšší úrovni, aby mu zabránily. Současné
právní předpisy Evropské unie jsou zastaralé a málo účinné; skupina ECR podporuje jejich
revizi. Skupina ECR dnes hlasovala pro přijetí této směrnice, která se zaměřuje na
přeshraniční spolupráci za účelem prevence tohoto ohavného trestného činu obchodování
s lidmi a boje proti němu.

Skupina ECR požádala o rozdělení hlasování k čl. 4 odst. 1, čl. 4 odst. 2 a čl. 15 odst. 4 a
hlasovala proti těmto konkrétním článkům, neboť není přesvědčena o tom, že by Evropská
unie měla stanovovat maximální trestní sankce; neztotožňuje se ani s kvalifikací trestného
činu podle čl. 15 odst. 4. Skupina ECR podpořila usnesení jako celek a text ve znění
pozměňovacích návrhů Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM).

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Obchodování s lidmi je novodobou formou
otroctví a hrubým porušením základních lidských práv. Obchodování s lidmi je také jednou
z nejziskovějších činností zločineckých organizací.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost posílil pravomoci Evropské unie v oblasti soudní a
policejní spolupráce v trestních věcech a dnes přijatá zpráva o návrhu směrnice Evropského
parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
představuje závazek evropských tvůrců právních předpisů v této oblasti. Text stanoví
minimální pravidla ohledně vymezení trestných činů a uložení sankcí obchodníkům s
lidmi a zavádí společná pravidla pro zlepšení prevence a ochrany obětí, kterým musí být
poskytnuta pomoc, včetně právního zastupování. Proti obchodování s lidmi, jevu úzce
spjatému s organizovaným zločinem, stejně jako obchodování s drogami a praní špinavých
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peněz, je třeba bojovat důraznými a účinnými opatřeními. Zkušenosti získané v průběhu
posledních několika let ukázaly, že soudní a policejní spolupráce a vysoká míra harmonizace
jednotlivých vnitrostátních zákonů jsou nezbytnými předpoklady pro boj s těmito typy
trestné činnosti.

David Martin (S&D),    písemně  .  – Obchodování s lidmi je novodobou formou otroctví,
závažným zločinem a hrubým porušením základních lidských práv; lidské bytosti přivádí
do stavu závislosti prostřednictvím výhrůžek, násilí a ponižování. Obchodování s lidmi
představuje rovněž mimořádně výnosnou živnost pro organizovaný zločin s možnostmi
velkého zisku a omezenou rizikovostí. Může mít řadu podob, jako jsou například sexuální
vykořisťování, nucená práce, nezákonné obchodování s lidskými orgány, žebrání (včetně
využívání závislé osoby k žebrání), nezákonné adopce a práce v domácnosti. Z míry
rozšíření tohoto jevu nás jímá hrůza, ale jeho skutečný rozsah bezpochyby není ještě zcela
známý. Lisabonská smlouva posílila působnost Evropské unie v oblastech soudní a policejní
spolupráce v trestních věcech, včetně boje proti obchodování s lidmi. Vítám skutečnost,
že Evropský parlament se stal spolutvůrcem právních předpisů v této oblasti a bude se
moci v plné míře zhostit své role. Tuto zprávu jsem podpořil.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Z nedávných zjištění Mezinárodní organizace práce
vyplynulo, že na celém světě existuje nejméně 2,45 milionu lidí, kteří jsou obětí nucené
práce v důsledku obchodování s lidmi. Tento jev měl v minulých letech vzestupnou tendenci
a nyní se projevuje také v evropských zemích. Proto jsem přesvědčen, že se jedná o pohromu
pro poškozené osoby, proti níž je třeba v Evropské unii důrazně bojovat, aniž by byla
zanedbána náležitá pomoc obětem a jejich ochrana. Proto jsem hlasoval právě takto.

Alexander Mirsky (S&D)  , písemně. – (LV) Je jasné, že obchodování s lidmi je závažným
zločinem a hrubým porušením základních lidských práv. Je zřejmé, že každý bude hlasovat
pro přísnější právní předpisy proti obchodování s lidmi. Je zřejmé, že A. Mirsky bude
podporovat přísnější právní předpisy, společně s ostatními poslanci. Je to maximálně
výhodné téma. Každý je pro a pro autory zprávy to bude „plus“. Mohli bychom snad najít
důležitější téma? Tímto způsobem by bylo možné sestavit dalších sto zpráv o neřesti, o
terorismu, o zabíjení, o fanatismu, o podvodech, o loupeži, o znásilnění, o urážkách. A na
další a další témata… Je tohle v popisu práce poslance Evropského parlamentu? Hlasuji
pro přijetí zprávy. Je tady někdo, kdo bude proti?

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Oficiálně otroctví již neexistuje. Neoficiálně ale
existuje velice hmatatelně v podobě obchodování s lidmi. Právě tato forma trestné činnosti
se pro mnoho lidí stala výnosným podnikáním s miliardovými zisky. Pokud jde o boj proti
obchodování s lidmi, za organizovaným zločinem silně zaostáváme. Pouze kombinací
různých opatření můžeme v konečném důsledku dosáhnout žádoucího cíle. Na jedné
straně musí být opět posílen bezpečnostní aparát, který byl v nedávných letech
podfinancován. V rámci Evropské unie lze reálně potírat pouze sekundární jevy související
s obchodováním s lidmi; my však musíme odstranit jejich kořeny. Proti jevům, které jsou
na periferii této trestné činnosti, jako například žebrání, by bylo možné bojovat poměrně
snadno zavedením všeobecného zákazu žebrání v celé Evropské unii.

Na druhé straně například v případě nucené práce a nucené prostituce je spolupráce se
zeměmi původu nezbytná. Informační a osvětové kampaně prostřednictvím vzdělávacích
systémů v zemích původu, v zemích tranzitu a v zemích určení jsou důležitým nástrojem
v boji proti obchodování s lidmi. Některé zásadní zřetele v této zprávě jsou správné, avšak
v jiných oblastech nemohu souhlasit bez výhrad. Proto jsem se zdržel hlasování.
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Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Rumunské děti jsou dopravovány do střední
Evropy a jsou nuceny krást a žebrat a starší lidé a lidé se zdravotním postižením jsou rovněž
nuceni žebrat. Zatímco bossové mafie zneužívající oběti nuceného žebrání žijí
v přepychových vilách. Obchodování s lidmi je výnosný a rychle se rozvíjející byznys.
Podle Europolu existují jenom v Evropské unii stovky tisíc obětí. Vystupňování boje
Evropské unie proti obchodování s lidmi je proto třeba uvítat. Obzvláště pozitivním
aspektem je skutečnost, že se poprvé řeší také problém organizovaného žebrání. Levicově
orientovaní romantici často zavírají oči před realitou a chtěli by přesvědčit veřejnost, že
tito lidé žebrají dobrovolně a že nic takového jako žebravá turistika nebo mafie organizující
žebrání neexistuje. Některá z navrhovaných opatření ale zacházejí příliš daleko. Místo
toho, aby byla zemím původu uložena povinnost zničit struktury mafie a poskytnout
obětem místní pomoc a příležitost k odbornému vzdělávání, a tím jim tedy nabídnout
budoucnost v jejich vlastní zemi, Evropská unie směřuje k prosazování povolení k pobytu
a ke zproštění trestu za trestné činy spáchané oběťmi obchodování s lidmi. To vysílá špatný
signál: tito lidé jsou již lákáni do Evropy falešnými sliby. Povolení k pobytu v souvislosti
s ochranou obětí a zproštění trestu, pokud je někdo chycen při krádeži, u někoho ještě
posílí motivaci vydat se do rukou mafie. Proto jsem se zdržel hlasování.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Mé rozhodnutí hlasovat pro přijetí zprávy
A7-0348/2010 vychází z podstaty lidské bytosti jako takové. Ochrana individuální svobody
je základním právem, za které je třeba bojovat, vzhledem k tomu, že porušování lidských
práv, jež lidské bytosti přivádí do stavu závislosti prostřednictvím výhrůžek, ponižování
a násilí, je ohavným a velice závažným zločinem. V nedávných letech se obchodování
s lidmi bohužel stalo mimořádně výnosnou živností pro organizovaný zločin s možnostmi
velkého zisku a omezenou rizikovostí, a proto se tento jev nekontrolovaným tempem
rozšiřuje. Evropská unie proto přijímá kroky k prevenci tohoto jevu a boji proti němu
uplatňováním pravidel pro vymezení trestných činů a pro sankce v oblasti organizovaného
zločinu. Souhlasím s bojem proti tomuto jevu, protože doufám, že budu svědkem rozvoje
činností zaměřených na boj proti obchodování s lidmi, rozvoje přístupu zaměřeného na
oběti, přičemž zvláštní pozornost bude věnována ženám a dětem, a konečně zacílené
organizace informačních a osvětových kampaní realizovaných prostřednictvím vzdělávacích
a školních systémů v zemích původu, v zemích tranzitu a v zemích určení obětí
obchodování s lidmi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Politika prevence obchodování s
lidmi a boje proti němu je zásadním problémem, který je v centru zájmu politiky Evropské
unie. Ztotožňuji se s cílem vytvořit přísnější pravidla v této oblasti, prostředí s nulovou
tolerancí k obchodníkům s lidmi, zajistit větší ochranu obětí a přísnější preventivní opatření.
Souhlasím tedy s návrhem Evropského parlamentu zřídit úřad koordinátora EU pro boj
proti obchodování s lidmi. Chtěla bych také zdůraznit pozitivní povahu navrhovaných
trestních sankcí, zejména odnětí svobody v trvání až do deseti let a možnosti „zajištění
aktiv“ zločince, a také návrhu Rady, který vyzývá členské státy k tomu, aby zajištěná aktiva
použily pro účely pomoci obětem a jejich ochrany, včetně jejich odškodnění.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Obchodování s lidmi je utajovanou činností
realizovanou v globálním měřítku a také hrubým porušením lidských práv a sociálním
jevem, který má dopady na celou společnost. Obchodování s lidmi je spojeno se
strategickými riziky, jež mají dopad na stabilitu a socioekonomický rozvoj, který vede
k těmto důsledkům: destabilizace trhu práce; růst a diverzifikace organizovaného zločinu;
hospodářská destabilizace vyplývající z rozsahu praní špinavých peněz; demografická
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destabilizace; nárůst korupce ve veřejném sektoru; a destabilizace vnitřních hospodářských
investic. V Rumunsku bylo v roce 2009 zaznamenáno přibližně 780 obětí. Nejméně 416
z nich byly oběti nucené práce a nejméně 320 z nich představovaly oběti nucené prostituce.
Mezi oběťmi určenými v minulém roce bylo také 176 dětí, které byly předmětem
obchodování pro účely nucené práce a prostituce. Členské státy musí poskytnout finanční
prostředky na pomoc obětem a jejich ochranu, včetně odškodnění obětí, a k podpoře
činností souvisejících s přeshraničním vymáháním práva Společenství v oblasti boje s
obchodováním s lidmi. V případě obětí z řad dětí musí být brán prvořadý zřetel na zájmy
dítěte a obchodníkům s lidmi musejí být uloženy přísnější trestní sankce. Předložené
pozměňovací návrhy pomohou vytvořit prostředí s nulovou tolerancí k obchodníkům
s lidmi a budou účinněji chránit oběti a zajistí účinnější prevenci této činnosti, neboť je
třeba dodržovat základní práva.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro přijetí tohoto usnesení, neboť
jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby existovala koordinovaná a jednotná strategie Evropské
unie proti obchodování s lidmi. Evropský parlament, který se stal spolutvůrcem právních
předpisů v této oblasti, bude od nynějška hrát důležitou roli. Jsem přesvědčen, že v souladu
s usnesením přijatým dne 10. února 2010 přístup k boji proti obchodování s lidmi musí
upřednostnit globální pohled na daný jev a zaměřit se na obranu lidských práv.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. – (IT) Chtěl bych paní Bauerové a paní Hedhové
poblahopřát k vynikající práci, kterou odvedly. Text, který byl dnes přijat, zavede přísnější
sankce proti obchodníkům s lidmi; zajistí větší ochranu obětí a posílí prevenci.

Prostituce, vykořisťování dětí, nucená práce: podle výpočtů jsou každý rok v Evropě
prodány stovky tisíc lidí, jako kdyby to byly věci. Evropská unie je přesvědčena, že hlavními
oběťmi obchodování s lidmi jsou ženy a děti, které jsou zneužívány za účelem prostituce
(43 %) nebo nucené práce (32 %). Existuje mnoho jiných důvodů, vedle prostituce a nucené
práce, k vykořisťování lidí: nucené žebrání, nelegální adopce, nelegální obchodování
s lidskými orgány atd.: to všechno jsou případy, na které se vztahuje text směrnice.

Podle nových pravidel musí být obětem poskytnuta pomoc, a to zejména: vhodné ubytování
a hmotná pomoc, nezbytná lékařská péče, včetně psychologické pomoci, poradenství a
poskytování informací a v případě potřeby překladatelské služby. Právní zastoupení musí
být poskytováno bezplatně, alespoň v případě, že oběť nemá dostatečné finanční zdroje.
Oběti obchodování s lidmi by také měly mít přístup k programům na ochranu svědků,
pokud to vnitrostátní orgány považují za nezbytné.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně  .  – Tento právní předpis představuje
důležitý krok směrem vpřed v boji s touto nelidskou a ponižující trestnou činností a jeho
dnešní přijetí vítáme. Cílem této směrnice ovšem bylo řešit prevenci, trestní stíhání a
ochranu a skupina Zelených/Evropské svobodné aliance vyslovuje politování nad tím, že
ustanovení na ochranu obětí nejsou natolik důrazná, nakolik bychom to považovali za
možné a nezbytné. Postavení obětí a jejich právní stav nebo jejich práva na právní pomoc
by mohlo a mělo být mnohem silnější. Doufejme, že Komise nyní předloží návrh na revizi
směrnice o povoleních k pobytu pro oběti obchodování s lidmi, abychom zaujali skutečně
ucelený přístup k vypořádání se s touto ohavnou trestnou činností, jak bylo plánováno
od samého počátku. Jsem také rád, že tento právní předpis neobsahuje žádnou přímou
zmínku požadující, aby členské státy přijaly právní opatření ukládající trestní sankce těm,
kdo užívají služby obětí obchodování s lidmi (například oběd v restauraci, v níž tyto oběti
pracují). Kromě komplikovanosti a absence právní jistoty v rozlišování „co, kdo a kdy“ ve
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všech těchto případech, jsou tato opatření ve skutečnosti spojena s rizikem, že oběti
obchodování s lidmi se dostanou ještě více mimo působnost příslušných orgánů.

Marc Tarabella (S&D),    písemně. – (FR) Právě jsme přijali drtivou většinou zprávu o
návrhu směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí. Toto
je historické hlasování, a to z několika důvodů. Za prvé, poprvé v dějinách Evropské unie
byly přijaty závazné právní předpisy Společenství v boji proti obchodování s lidmi. Za
druhé, Evropský parlament a Rada dosáhly dohody v prvním čtení, což znamená, že
ustanovení této směrnice budou provedena co nejrychleji. Konečně pak tato směrnice
zavádí tvrdší trestní sankce pro obchodníky s lidmi (nejméně pět let) a posiluje ochranu
obětí a pomoc obětem. Nová pravidla se budou vztahovat na obchodování v sexuálním
průmyslu a na vykořisťování pracovní síly v odvětvích jako je stavebnictví, zemědělství a
služby v domácnosti. Jsem proto velice potěšen výsledkem tohoto historického hlasování.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) Nezákonné obchodování s lidmi by skutečně
mělo být chápáno jako novodobá forma otroctví. Je to třetí nejrychleji rostoucí odvětví
trestné činnosti, jehož objem činí přibližně 23 miliard EUR ročně. Lisabonská smlouva
posílila působnost Evropské unie v oblastech soudní a policejní spolupráce v trestních
věcech, včetně boje proti obchodování s lidmi. Musíme proto zpřísnit trestní sankce pro
obchodníky s lidmi a odpovídajícím způsobem posílit naši podporu obětem, zejména
dětem.

Zpráva: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně  .  – Hlasovala jsem pro přijetí tohoto usnesení,
které schvaluje uzavření dohody s Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících
osob, neboť posune prostor svobody a bezpečnosti za hranice Evropské unie a rozšíří jej
i na tuto sousední zemi. Jsem přesvědčena, že tato dohoda představuje pokrok ve vztazích
mezi Evropskou unií a Gruzií, je projevem proevropské orientace Gruzie, a bude tedy
jasným signálem ze strany Evropské unie. Povede k navázání přátelských vztahů, upevnění
stability, bezpečnosti a ke zvýšení blaha občanů, tedy k hodnotám, které jsou v tomto
regionu tak potřebné. Tyto dohody budou pro Gruzii navíc představovat motivaci
k uskutečnění nezbytných reforem v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Důrazně
podporuji dohodu mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně
pobývajících osob, neboť v Gruzii funguje dostatečně kvalitní rámec proto, aby bylo
zajištěno respektování práv osob, na které se vztahuje tato dohoda.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Rozšíření Evropské unie v letech 2004 a
2009 motivovalo Evropskou unii k vytvoření nového rámce systému partnerské spolupráce
se sousedními státy na východě a na jihu situovanými na vnějších hranicích Evropské unie
s cílem podpořit jejich bezpečnost, stabilitu a rozvoj a zabránit novému rozdělení
evropského kontinentu. Hlasoval jsem pro přijetí této dohody. Evropská unie musí nadále
plnit své závazky vůči zemím Jižního Kavkazu a tuto oblast zabezpečit.

Tento region má pro Evropskou unii strategický význam a Evropská unie může na druhou
stranu tomuto regionu pomoci s jeho hospodářským a obchodním rozvojem. Činnost
Evropské unie se musí vyznačovat především podporou, musí být založena na zásadách
řádné správy a absolutního dodržování lidských práv a demokratických principů. Jsem
přesvědčen, že tato dohoda s Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
je významná z regionálního hlediska a podpoří rovněž úsilí Evropské unie o zlepšení
spolupráce s jinými zeměmi v tomto regionu.
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Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) V průběhu plenárního zasedání
Evropského parlamentu v úterý dne 14. prosince se hlasovalo o dvou otázkách: usnadnění
udělování víz pro občany Gruzie a schválení dohody o zpětném přebírání neoprávněně
pobývajících osob. Moje kolegyně Nathalie Griesbecková byla zpravodajkou obou těchto
dohod, které se týkají pohybu osob mezi Evropskou unií a Gruzií. Cílem dohody s Gruzií
je zkrácení procesu žádosti o vydání víza, zjednodušení potřebné administrativy a dokonce
osvobození některých kategorií fyzických osob, například studentů, novinářů a důchodců,
od vízové povinnosti. Hlasovali jsme zároveň o dohodě o zpětném přebírání neoprávněně
pobývajících osob, v níž se Evropská unie a Gruzie vzájemně zavázaly k přebírání svých
příslušných neoprávněně pobývajících státních příslušníků. Obě tyto dohody jsou projevem
vůle Evropské unie a Gruzie spolupracovat v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Činnosti Evropské unie musí být
založeny na zásadách řádné správy a dodržování demokratických principů a lidských práv.
Ve vztazích s regionem Jižního Kavkazu musí být Evropská unie partnerem tohoto regionu,
musí mu poskytovat pomoc v oblasti hospodářského a obchodního rozvoje, bezpečnosti,
stability, podpory prosperity a řešení konfliktů. Na základě těchto východisek jsem hlasovala
pro přijetí dohody s Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, neboť
jsem přesvědčena, že přispěje k dosažení výše uvedených cílů.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Ve společném prohlášení ze summitu, který se
konal 7. května 2009 v Praze a na základě kterého bylo vytvořeno Východní partnerství,
byl zdůrazněn význam podporování mobility občanů v bezpečném prostředí
prostřednictvím dohod o usnadňování udělování víz a dohod o zpětném přebírání osob.
Tato dohoda o zpětném přebírání osob je proto nezbytným doplňkem k přijetí dohody o
usnadnění udělování víz, která byla dosažena s Gruzií a která by nutně musela být
doprovázena zlepšením bezpečnostních podmínek potřebných k boji proti přeshraniční
trestné činnosti a nedovolenému přistěhovalectví. Doufám, že Evropská unie a Gruzie
mohou na základě této dohody a v duchu společného úsilí účinně bojovat proti
nedovolenému přistěhovalectví a přispět k rozvoji demokracie, právního státu, lidských
práv a občanské společnosti v této zemi.

Se zřetelem k výsledkům dialogu o lidských právech mezi Evropskou unií a Gruzií, který
se uskutečnil v letošním roce, ke skutečnosti, že Gruzie ratifikovala řadu významných
mezinárodních úmluv o ochraně základních práv, k jejímu členství v Radě Evropy a jejímu
zapojení do Východního partnerství, které je založeno na respektování zásad
mezinárodního práva a základních hodnot, jsem hlasoval pro podepsání této dohody.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Čím dál těsnější vztah Gruzie s Evropskou unií, který
se jasně projevuje v řadě nedávných činností, je třeba uvítat. Dohoda o zpětném přebírání
neoprávněně pobývajících osob je důležitým podnětem k posílení vztahů mezi Gruzií,
jejími sousedními zeměmi a Evropskou unií, a rovněž k boji proti nedovolenému
přistěhovalectví. Náležitá motivace k reformám v oblasti bezpečnosti, svobody a práva by
mohla nést hojné ovoce, pokud by na obou stranách existoval duch společného úsilí.

David Martin (S&D),    písemně  .  – Vítám tuto zprávu, která je sesterskou zprávou ke
zprávě o udělování víz mezi Evropskou unií a Gruzií. Tento soubor legislativních opatření
by měl usnadnit cestování a zlepšit vztahy Evropské unie v této části světa.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Gruzie vyvinula významné úsilí směřující k rozvoji
těsnějších vztahů s Evropskou unií, jež se projevují v řadě nedávných činností. Tato dohoda
o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob má klíčový význam jako podnět
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k posílení vztahů mezi Gruzií, jejími sousedními zeměmi a Evropskou unií, a rovněž k boji
proti nedovolenému přistěhovalectví. Je ovšem nezbytné, aby i nadále existovala motivace
k uskutečnění nezbytných reforem v oblasti svobody, bezpečnosti a práva v Gruzii.

Alexander Mirsky (S&D)  , písemně. – (LV) Jsem pro přijetí této zprávy, protože pevně
doufám, že až se pan Saakašvili bude bez povolení k pobytu skrývat před gruzínským
státním žalobcem na území Evropské unie, bude v souladu s dohodou bezodkladně a
hladce vydán gruzínským úřadům. Tato dohoda je skutečně velice nezbytná. Jsem pro její
přijetí.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Proces usnadnění udělování víz občanům ze třetích
zemí by neměl probíhat příliš ukvapeně. Předtím, než se přistoupí k jeho realizaci, je třeba
co nejpečlivěji přezkoumat, zda by příslušné dohody mohly zabránit zneužívání tohoto
systému v případě pseudoazylantů a ekonomických migrantů. Je třeba také s definitivní
platností vyřešit problémy s Schengenským informačním systémem II. A konečně prospěch
z bezvízového styku by neměli mít v prvé řadě azylanti či dokonce zločinci.

V praxi bude hodně záležet na tom, zda a do jaké míry bude dohoda skutečně prováděna.
V každém případě to přispěje k prohloubení spolupráce Gruzie s Evropskou unií. Podle
mého názoru dohoda o zpětném přebírání osob není dostatečně omezující, a proto jsem
se zdržel hlasování.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) V průběhu posledních několika let řada velice
významných politických kroků, jako například vstup Gruzie do Rady Evropy a její
přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech, přiblížilo tuto zemi blíže než kdykoli
předtím Evropské unii. Hlasoval jsem pro přijetí návrhu rozhodnutí Rady o uzavření
dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz, protože jsem přesvědčen,
že je pro Evropu nesmírně důležité uskutečňovat ve vztahu ke svým sousedům politiku
sousedství, zejména pokud jde o takové ohnisko napětí, jakým je Kavkaz, kde se i zájmy
Evropské unie jako takové odrážejí v důležitém obchodním partnerství. Kromě toho
omezení byrokracie a kontrolních mechanismů ve vztahu k jakékoli sousední zemi může
pouze zlepšit vztahy s touto zemí, vzhledem k vytvoření podmínek pro větší kontrolu nad
touto oblastí, která přispěje k posílení bezpečnosti, k rozvoji a upevnění stability dané
oblasti. Tyto dvě uzavřené dohody – o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
a o usnadnění udělování víz – budou mít naprosto zásadní význam pro dosažení těchto
cílů.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Proces posilování vztahů mezi
Evropskou unií a zeměmi Jižního Kavkazu, včetně Gruzie, je nesmírně důležitý, chceme-li
utvářet stabilní, soudržnou a účinnou zahraniční politiku.

Podporuji dohodu mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně
pobývajících osob. Chtěla bych zdůraznit následující pozitivní opatření: readmisní závazky
stanovené v dohodě jsou vypracovány na plně recipročním základě, a vztahují se jak na
vlastní státní příslušníky, tak na příslušníky třetích zemí a na osoby bez státní příslušnosti.
Závazek přijmout zpět vlastní státní příslušníky zahrnuje rovněž bývalé státní příslušníky,
kteří se své státní příslušnosti vzdali, pozbyli jí nebo jim byla odňata, aniž nabyli státní
příslušnost jiného státu. Závazek přijmout zpět vlastní státní příslušníky zahrnuje rovněž
rodinné příslušníky (tj. manžele a manželky a nezletilé svobodné děti) bez ohledu na jejich
státní příslušnost, kteří nemají nezávislé právo pobytu v žádajícím státě. Existuje také
takzvané zrychlené řízení, které bylo odsouhlaseno pro osoby zadržené v „příhraničním
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regionu“, tj. v oblasti do 5 km od území námořních přístavů, včetně celních zón, a od
mezinárodních letišť členských států nebo Gruzie.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Plně souhlasím s názorem zpravodajky paní
Griesbeckové, že informační kampaně v Gruzii jsou naprosto nezbytné, aby byli obyvatelé
informováni o nové situaci a mohli využívat z ní vyplývající nové možnosti. Mimo to by
změny vízové politiky měly být co nejdříve uvedeny i na internetových stránkách
evropských orgánů.

Souhlasím také s doporučením zpravodajky Výboru Evropského parlamentu pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Evropské komisi, která má dohlížet na uplatňování
těchto dohod, aby po jejich vstupu v platnost zjistily, zda existují případné překážky nebo
asymetrická omezení bránící jejich řádnému uplatňování a reciprocitě postupů, jak na
úrovni konzulárních služeb, tak na úrovni překračování hranic.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro podepsání této dohody, neboť
jsem přesvědčen, že ve spojení s dohodou o usnadnění udělování víz představuje velice
významný pokrok ve vztazích mezi Evropskou unií a Gruzií a signalizuje důležitou etapu
v procesu začleňování Gruzie do Evropy a zároveň Gruzii motivuje k uskutečnění
nezbytných reforem v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně  .  – Hlasovali jsme proti této dohodě,
protože: jejím cílem je navracet osoby do země, kde se podle publikace UNHCR Global
Appeal 2010-2011 („Celosvětová výzva“) stalo 212 000 osob na více než 16 let uprchlíky
ve vlastní zemi bez přístřeší a prostředků k dosažení soběstačnosti, kde se ve všech částech
společnosti běžně vyskytuje sexuální násilí a násilí páchané na základě pohlaví a kde se
toleruje policejní zvůle; se vztahuje také na bývalé občany Abcházie a Jižní Osetie, kteří
de facto nemají ke Gruzii žádný vztah; neobsahuje striktní záruky, jež by se týkaly
porušování základních práv a zaručovaly vysoký standard přijímání žadatelů o azyl, jenž
je v Gruzii na nízké úrovni; obsahuje řadu právních mezer a nejasností, které by mohl
vyjasnit Smíšený readmisní výbor, v němž bohužel Evropský parlament nemá svého
zástupce, což by mělo být vzhledem k jeho novým pravomocím zcela legitimní; nezaručuje
odpovídajícím způsobem ochranu osobních údajů – údaje mohou být předávány „jiným
orgánům“, aniž by byl vyžadován souhlas dané osoby.

Zpráva: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro přijetí zásad vyjádřených
v této zprávě, která zdůrazňuje myšlenku, že Evropská unie může být konkurenceschopná
na světové úrovni pouze v případě, že zajistí sbližování svých regionů a členských států.
Souhlasím s tím, že přes veškerý pokrok, jehož bylo dosaženo, je třeba zmírnit rozdíly
mezi regiony za účelem posílení vnitřního trhu a strategie Evropa 2020, která může mít
hmatatelné výsledky pouze v případě, že bude vzat v úvahu výchozí bod ve všech regionech.
Přestože na jedné straně souhlasím s tím, že mnohé regiony doposud potřebují investice
do infrastruktury a do zlepšení jejich přístupnosti, na druhé straně bych chtěl zdůraznit
význam investic do výzkumu a inovací, přičemž zásadní význam v tomto ohledu má
zapojení všech úrovní správy a soukromých subjektů s cílem dosáhnout lepšího využívání
finančních prostředků a zdrojů financování. Za účelem realizace této myšlenky je třeba,
aby Komise měla jasnou představu o konceptu partnerství, a je rovněž nutné přezkoumat
a konsolidovat úlohu nástrojů Evropské unie podporujících konkurenceschopnost malých
a středních podniků.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně  .  – Podpořila jsem toto usnesení, neboť
poskytuje tolik potřebný rámec pro zdůraznění integrační funkce politiky soudržnosti a
jejího příspěvku ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie na světové úrovni.
Politika soudržnosti je klíčovou politikou Evropské unie, která umožní regionům vyrovnat
se s čím dál náročnějšími výzvami, jako jsou změny klimatu, stárnutí populace, sociální
migrace, energetika nebo hospodářská a finanční krize, co nejlépe, a tím pomůže i zlepšit
hospodářskou konkurenceschopnost Evropské unie na světové úrovni. Podporuji názor
zpravodaje, že by tohoto cíle mohlo být dosaženo pomocí zajištění stejné životní úrovně
pro všechny občany Evropské unie a podpory rozvoje s využitím místních a regionálních
zvláštností, což přinese přidanou hodnotu a hospodářskou produktivitu.

Je důležité zdůraznit, že jakmile bude naplněn cíl zajištění podobné životní úrovně
prostřednictvím zpřístupnění infrastruktury a kvalitních služeb, regiony se budou moci
soustředit na opatření zaměřená na rozvoj místního hospodářského potenciálu a důležitou
etapou přitom bude vytvoření místních politik pro výzkum, vývoj a inovace a odpovídající
regionální infrastruktury.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Přijetí souboru opatření pro územní,
sociální a hospodářskou soudržnost má hrát klíčovou úlohu v rámci úkolu stanovení
priorit a cílů Evropské unie, a tím zajistit osobní a hospodářský rozvoj a podporovat rovněž
solidaritu mezi členskými státy. Podporuji význam prosazování hospodářské, sociální a
územní soudržnosti prostřednictvím rozvoje infrastruktury s cílem přispět k úspěšné
realizaci strategie EU 2020 za okolností, kdy tato nová strategie bude řešit problém
chybějících článků v hospodářském rozvoji.

Konkurenceschopnosti lze docílit pouze podporou výzkumu, inovací a technologického
rozvoje a poskytováním náležitě kvalitní odborné přípravy obyvatelům v regionech.
Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy, neboť se domnívám, že se politika soudržnosti
osvědčila jako účinný a flexibilní nástroj pro zvládání socioekonomických problémů
vyplývajících z hospodářské a finanční krize.

Jean-Pierre Audy (PPE),    písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro přijetí skvělé zprávy z vlastní
iniciativy o dosažení skutečné územní, sociální a hospodářské soudržnosti v Evropské unii
předložené mým vynikajícím rumunským kolegou Petru Constantinem Luhanem. Plně
zprávu podporuji, pokud jde o její tvrzení, že „dosažení ekonomické, sociální a územní
soudržnosti je sice nutnou podmínkou, avšak samo o sobě nezaručí hospodářskou
konkurenceschopnost na světové úrovni, neboť k té jsou nutné značné investice v klíčových
oblastech, jako je energetika, životní prostředí, infrastruktura, vzdělávání, výzkum a vývoj,
kreativní průmyslová odvětví a služby, logistika a doprava“. Zpráva stručně shrnuje rozsáhlý
plán investic ve výši 1 miliardy EUR, k jehož realizaci vyzývám od začátku současného
funkčního období a který je zásadní podmínkou pro rozvoj našeho kontinentu
prostřednictvím konkurenceschopnosti a pro zajištění rovných příležitostí pro evropské
občany, ať jsou v Evropské unii kdekoli.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Evropská unie může být konkurenceschopná
jen za předpokladu, že pomocí vnitřních politik posílí svou schopnost reagovat na aktuální
výzvy. Udržitelná regionální politika a politika soudržnosti jsou nezbytným předpokladem
k odstranění překážek hospodářského rozvoje a ke zvýšení konkurenceschopnosti na
vnitřním trhu i na světovém trhu. Význam soudržné a koordinované regionální politiky
v Evropské unii je zřejmý. Finanční a hospodářská krize a rovněž plynová krize, která
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v nedávné době Evropu citelně zasáhla, prokázaly, že absence vhodné regionální politiky
má dopad na celou Evropu.

Jsem přesvědčen, že politika soudržnosti je klíčovou politikou Evropské unie, která umožní
regionům překonat vzniklé problémy. Souhlasím se zpravodajem, že rozvoj územní
politiky soudržnosti bude mít přímý dopad na to, zda cílů stanovených ve strategii EU
2020 bude dosaženo, a že je nezbytné co nejdříve analyzovat, zda podpora poskytovaná
Evropskou unií konkrétním regionům rozvíjí výsledky, které zajistí udržitelnost regionální
politiky.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) V době, kdy se územní rozdíly mezi
jednotlivými regiony Evropské unie čím dál více prohlubují, je jedním z nejúčinnějších
nástrojů pro naplnění ambiciózních cílů strategie Evropa 2020 inteligentnější politika
soudržnosti Evropské unie, která do značné míry vychází z inovací, výzkumu a vývoje a
zároveň se orientuje na konkrétní situace v regionech. Zpráva poslance Luhana tento
přístup potvrzuje a prezentuje politiku soudržnosti Evropské unie jako jeden z klíčových
faktorů pro ekonomickou vitalitu našich regionů. Tato politika nás přibližuje „udržitelnější“
evropské ekonomice.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože
musíme diskutovat o opatřeních přijatých na úrovni Společenství i na úrovni členských
států za účelem splnění cílů politik Evropské unie, včetně zvýšení hospodářské
konkurenceschopnosti na světové úrovni. Politika soudržnosti je klíčovou politikou
Evropské unie, která umožní regionům vyrovnat se s výzvami vyplývajícími z hospodářské
a finanční krize, změn klimatu, stárnutí populace, sociální migrace nebo energetiky. Těchto
cílů lze dosáhnout podporou rozvoje na místní a regionální úrovni a samozřejmě zajištěním
stejné životní úrovně pro všechny občany Evropské unie. Rád bych zdůraznil, že Evropa
je sjednocená, a je proto velice důležité zmírňovat rozdíly v úrovni rozvoje evropských
regionů a zajistit hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Politika soudržnosti by
kromě toho měla být více zaměřena na výsledky a je důležité usilovat o ještě větší efektivnost
a účelnost, protože pouze tehdy bude tato politika vhodnější a užitečnější pro spotřebitele.
Za účelem dosažení cílů strategie Evropa 2020 musíme provádět politiku soudržnosti a
regionální politiku a zajistit, aby tato politika byla nezávislá a postihovala všechny evropské
regiony.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. – (IT) Chtěl bych panu Luhanovi poblahopřát k jeho
práci na návrhu této zprávy, již jsem podpořil. Jsem přesvědčen, že účinná politika
soudržnosti, která dokáže zmírnit hospodářské, sociální a územní rozdíly, může skutečně
přispět k posílení hospodářské konkurenceschopnosti na světové úrovni. V této souvislosti
neustále nabývají na významu regiony, které jsou schopny vyrovnat se s budoucími výzvami
co nejlépe, a tím zvýšit konkurenceschopnost Evropy a orientovat ji směrem ke zdravému
hospodářskému oživení.

S ohledem na finanční krizi, jejíž dopady i nadále postihují celou Evropu, a vzhledem
k cílům strategie EU 2020 považuji za užitečné posílit Fond soudržnosti a strukturální
politiky větším zapojením regionů. A konečně, politika soudržnosti rozhodujícím
způsobem přispívá k naplnění cílů Lisabonské strategie, avšak pro upevnění dosažených
výsledků a jejich očekávaného dopadu je nezbytné dále investovat do infrastruktury jako
do základu zvyšující se hospodářské konkurenceschopnosti Evropy.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Hlavním cílem zprávy o dosažení
skutečné územní, sociální a hospodářské soudržnosti v Evropské unii je zvýšení
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konkurenceschopnosti společností v Evropské unii na světové úrovni. Celková názorová
východiska zprávy jsou ale chybná, protože autor zprávy je bez hlubší analýzy přesvědčen,
že konkurenceschopnost a soudržnost nejsou protichůdné a neslučitelné koncepty.
Skutečnost je taková, že konkurenceschopnost, v té podobě, v jaké dnes funguje, včetně
úrovně Společenství, v konečném důsledku znamená nižší mzdy a oklešťování práv
pracovníků a rozšiřování privatizace ve prospěch velkého kapitálu; zároveň fungovat
okamžitě přestává, jakmile je konfrontována s konceptem hospodářské a politické
soudržnosti. Zpráva popisuje problémy, jimž čelí regiony v Evropské unii, avšak není
schopna navrhnout přesvědčivá a schůdná řešení a místo toho se přidržuje Lisabonské
strategie a strategie EU 2020.

Konečně pak vychází z předpokladu, že hospodářská krize a její katastrofální důsledky,
které se projevují ve většině evropských regionů, představují jenom další problém, s nímž
se musejí regiony vyrovnat, ale nespecifikuje její příčiny. Takto v podstatě retušuje
nepřiměřenost a nedostatečnost evropské politiky soudržnosti před krizí. Proto jsem
hlasoval proti této zprávě.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Politika soudržnosti Evropské unie se ukázala být
klíčovým nástrojem při zmírňování rozvojových rozdílů mezi jednotlivými evropskými
regiony. Je nutné zajistit horizontální a vertikální koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi
správy s cílem zajistit jednotné standardy rozvoje a hospodářskou, sociální a územní
soudržnost. Podpora výzkumu, inovací a vzdělání je nezbytným opatřením pro zajištění
trhu práce podporujícího sociální začleňování a musí být doprovázena politikami na
regionální úrovni. Aktivní role místních a regionálních orgánů má stěžejní význam pro
zajištění větší hospodářské konkurenceschopnosti na světovém trhu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Lisabonská smlouva stanoví jako jednu
ze svých základních hodnot prosazování hospodářské, sociální a územní soudržnosti
v Evropské unii a solidaritu mezi členskými státy (článek 3 Římské smlouvy).

Hlavním cílem politiky soudržnosti je podporovat vyvážený rozvoj ve vztahu mezi 271
jednotlivými regiony Evropské unie, prostřednictvím zmírňování rozdílů v úrovni rozvoje
těchto regionů. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným regionům, jako jsou
venkovské oblasti, oblasti postižené procesem průmyslové transformace, oblasti se
závažnými a trvalými přírodními a demografickými omezeními a ostrovním, přeshraničním
a horským regionům.

S ohledem na tuto skutečnost jsem prosazoval potřebu zajištění souladu mezi politikou
soudržnosti a strategickými cíli strategie Evropa 2020 a posílení transparentnosti
v přidělování finančních prostředků. Podle mého názoru by veškeré informace týkající se
přijetí a provádění plánů financování politiky soudržnosti měly být k dispozici v reálném
čase na internetové stránce přístupné široké veřejnosti, v členění na nejpodrobnější možnou
klasifikaci NUTS: mělo by být například prezentováno provádění podle úrovně NUTS 3,
kdykoli toto označení existuje. To je požadavek, o který se zasazuji ve svém stanovisku,
jež tvoří přílohu zprávy o politice soudržnosti: Strategická zpráva za rok 2010 o provádění
programů na období 2007-2013.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Realita, kterou dnes prožíváme v Evropské
unii, je tím nejpřesvědčivějším a nejjednoznačnějším vyvrácením tvrzení obsaženého ve
zprávě, že politika soudržnosti účinně zareagovala na socioekonomické potíže vyvolané
krizí. Celou zprávou se prolíná ještě jiná myšlenka: vazba politiky soudržnosti na takzvanou
„strategii Evropa 2020“. Je dobře známo, že strategie Evropa 2020, která navazuje na
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původní Lisabonskou strategii, sleduje stejnou politickou linii liberalizace, privatizací a
flexibilizace pracovního práva. Tyto pokyny, jimiž se máme řídit, k soudržnosti nepřispívají.
Naopak, prohlubují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a regiony a v rámci každé jednotlivé
země. Funkce přerozdělování rozpočtu Evropské unie – která je nezbytným předpokladem
pro uvádění zásady soudržnosti do praxe – je zásadně ohrožena v důsledku zanedbatelnosti
vlastní role.

K tomu je ještě třeba přičíst náklady na nejzranitelnější ekonomiky v Evropské unii, vstup
na jednotný trh, hospodářskou a měnovou unii a deregulaci mezinárodního obchodu,
tedy aspekty, které zpráva opomíjí. Oživení výroby v každé zemi a regionu, udržitelné
využívání zdrojů a ochrana životního prostředí představují strategické cesty
k hospodářskému rozvoji každé země, společně s vytvářením pracovních míst s příslušnými
právy a posílením sítě veřejných služeb a sociálních funkcí státu.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně  .  – (LT) S touto zprávou jsem souhlasil, neboť v souladu
s duchem smluv se prokázalo, že klíčovou roli v procesu integrace hraje taková politika
soudržnosti, která se zaměřuje na snižování rozdílů v úrovni rozvoje a na přípravu regionů
na to, aby byly schopny se vyrovnat s krátkodobými i dlouhodobými problémy (globalizací,
demografickými změnami, vylidňováním venkovských oblastí, změnou klimatu a ochranou
biologické rozmanitosti), tím, že přihlíží k jejich specifickým silným a slabým stránkám.
Silná a dobře financovaná politika soudržnosti je nezbytným předpokladem realizace cílů
strategie EU 2020. Všechny regiony by se měly rozvíjet harmonicky. Těší mě, že je Komise
vyzývána, aby posoudila a navrhla pracovní metodiky pro podporu partnerství městských
a venkovských oblastí, pro boj proti odlivu obyvatelstva z venkovských oblastí a současně
pro podněcování udržitelného rozvoje měst, neboť téměř 80 % populace Evropské unie
žije v městských oblastech. Městské i venkovské oblasti hrají v regionálním hospodářském
rozvoji dynamickou roli. V příštím programovém období je třeba investovat do městských
i příměstských projektů a zlepšit koordinaci s programy rozvoje venkova. Je třeba
podporovat podnikání a malé a střední podniky (MSP) a rovněž uznat klíčovou roli, již
tyto podniky hrály při posilování konkurenceschopnosti ekonomiky a vytváření pracovních
míst, a musíme usnadnit přístup k financování, zvláště pro malé a střední podniky, a
zjednodušit přístup k rizikovému kapitálu a mikrofinancování. Komise byla měla i nadále
zjednodušovat postupy pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti s cílem
omezit administrativní zátěž příjemců finančních prostředků.

David Martin (S&D),    písemně  .  – Hlavním důvodem, proč veřejnost podporovala proces
evropské integrace, bylo zlepšení kvality života prostřednictvím vytvoření bezpečnějších
a kvalitnějších pracovních míst a zajištění přístupu ke všem typům infrastruktury – ať již
dopravní, sociální, vzdělávací nebo spjaté s výzkumem, vývojem a inovacemi. Politika
soudržnosti dokáže pomocí svých zvláštních cílů a nástrojů zajistit soudržný rozvoj
Evropské unie, a uspokojit tudíž hospodářské a sociální potřeby evropských občanů.
Členské státy Evropské unie se zároveň přímo potýkají s dopady globalizace. Cílem této
zprávy nazvané „Dosažení skutečné územní, sociální a hospodářské soudržnosti v Evropské
unii – nezbytné podmínky konkurenceschopnosti na světové úrovni?“ je vyvolat mezi
poslanci Evropského parlamentu diskusi o provázanosti a vzájemném doplňování opatření
přijatých na evropské i vnitrostátní úrovni pro naplňování cílů politik Evropské unie,
včetně zvýšení konkurenceschopnosti na světové úrovni. Cílem zprávy je poskytnout
rámec pro zdůraznění integrační funkce politiky soudržnosti a jejího příspěvku ke zvýšení
konkurenceschopnosti Evropské unie na světové úrovni. Vítám tuto zprávu a rozpravu
k ní.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tato zpráva se zabývá v prvé řadě
regionální a evropskou konkurenceschopností a zvýšenou produktivitou. Je v plném
souladu se strategií Evropa 2020. Tím se ruší účinek jediné zajímavé myšlenky ve zprávě
o „kvalitních veřejných službách pro všechny občany, bez ohledu na to, kde žijí a pracují“.
Hlasoval jsem proti tomuto textu.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Evropské unii se podařilo důraznou politikou v oblasti
soudržnosti zmírnit rozdíly v  rozvoji mezi jednotlivými evropskými regiony. Je nezbytné,
aby i nadále zajistila koordinaci mezi všemi úrovněmi správy za účelem dosažení cílů,
které Evropská unie upřednostňuje ve vztahu k rozvoji a hospodářské, sociální a územní
soudržnosti. Podpora výzkumu, inovací a vzdělání je klíčovým opatřením pro zajištění
trhu práce pro všechny. Je třeba vynaložit veškeré prostředky na zajištění větší hospodářské
konkurenceschopnosti na světovém trhu.

Alexander Mirsky (S&D)  , písemně. – (LV) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože
podporuji soudržnost, kdyby pro nic jiného, tak alespoň pro to, aby všichni lotyšští úplatkáři
byli zavřeni ve vězení a neměli již možnost narušovat náležité využívání strukturálních
fondů Evropské unie. V tomto ohledu musíme zavádět soudržnost do praxe na úrovni
státního žalobce, policie a soudů, nejenom v Lotyšsku, ale také na celém území Evropské
unie. Takto budou miliardy eur použity za prvé tak, jak bylo zamýšleno, za druhé v souladu
se stanovenými lhůtami; a za třetí v zájmu občanů a nikoli v zájmu jednotlivých státních
úředníků a politických uskupení. Podporuji politiku soudržnosti.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Politika soudržnosti je klíčovým zájmem Evropské
unie sledujícím cíl vyváženosti ve vztahu mezi bohatšími a chudšími regiony. Jejím záměrem
je také vyrovnání důsledků nerovnoměrného hospodářského vývoje. Mělo by být proto
také možné zajistit dosažení stejné životní úrovně. Zejména v globalizovaném světě má
konkurenceschopnost regionů značný význam. Hlasuji proti zprávě, neboť není jasné, do
jaké míry již regiony jednotlivých členských států mají k dispozici potřebné odborné
znalosti.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Cílem zprávy o územní, sociální a hospodářské
soudržnosti je podle mého názoru poskytnout komplexní rámec pro zdůraznění integrační
funkce politiky soudržnosti a jejího příspěvku ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropské
unie na světové úrovni. Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, jejímž cílem je vyvolat mezi
poslanci Evropského parlamentu diskusi o provázanosti a vzájemném doplňování opatření
přijatých na evropské i vnitrostátní úrovni pro naplňování cílů politik Evropské unie,
včetně zvýšení konkurenceschopnosti na světové úrovni. Jedním z hlavních důvodů, proč
veřejnost podporovala proces evropské integrace, bylo zlepšení kvality života
prostřednictvím vytvoření bezpečnějších a kvalitnějších pracovních míst. Princip teritoriality
je třeba chránit a rozvíjet prostřednictvím sociální činnosti s cílem zajistit plnou integraci
– včetně hospodářské integrace – veřejnosti. Politika soudržnosti dokáže nyní pomocí
svých zvláštních cílů a nástrojů zajistit soudržný rozvoj Evropské unie, a uspokojit tudíž
hospodářské a sociální potřeby evropských občanů.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Tato konkrétní zpráva z vlastní iniciativy,
pro jejíž přijetí jsem hlasoval, navazuje na dlouhou a náročnou diskusi o jednom tématu,
které je pro Řecko velice citlivé. Je pravda, že dosavadní pokrok v oblasti politické
soudržnosti přispěl ke zmírnění rozdílů mezi regiony. Hospodářské poměry se ovšem
změnily a politika soudržnosti se jim musí přizpůsobit. Novou funkcí politiky soudržnosti
jako nejdůležitějšího nástroje Společenství prosazujícího solidaritu mezi nejchudšími a
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nejbohatšími oblastmi Evropské unie by mělo být vystupňované úsilí směřující k zamezení
vzniku hospodářských ostrůvků nebo regionů zchudlých lidí v rámci evropské struktury.
Jsme tu tedy konfrontováni s jasnou a konkrétní výzvou.

Existují dva body, jimž bude Řecko muset věnovat zvláštní pozornost: 1. Regiony Cíle 1
politiky soudržnosti; tento bod souvisí se sbližováním z hlediska hrubého národního
produktu, který musí být výrazně posílen. 2. Regiony, které jsou utlumovány (k nimž patří
i Atika); ty budou muset být zkoumány případ od případu na základě jejich nejaktuálnějších
hospodářských údajů, neboť hospodářská krize mohla zneplatnit údaje za minulé roky.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Tato zpráva je důsledkem iniciativy
skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) v průběhu rozpravy o
budoucnosti politiky soudržnosti a regionální politiky. Posílení územní, sociální a
hospodářské soudržnosti Evropské unie je jedním ze směrů, kterým je třeba se vydat za
účelem dosažení konkurenceschopnosti na světové úrovni.

Naprosto souhlasím se základním cílem této zprávy, jímž je zdůraznění úlohy, kterou
hraje politika soudržnosti ve zmírnění hospodářských, sociálních a územních rozdílů,
vytváření nových pracovních míst, zvýšení růstu a vybudování infrastruktury. Územní a
sociální soudržnost Evropské unie by měla tvořit základ struktury nové politiky, která
bude schopna zajistit udržitelný růst a zvýšenou konkurenceschopnost na světové úrovni.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Blahopřeji zpravodaji panu Luhanovi k vynikající
práci, již odvedl, a souhlasím s ním, že hlavním důvodem, proč veřejnost podporovala
proces evropské integrace, byla potřeba zlepšení kvality života prostřednictvím vytvoření
bezpečnějších a kvalitnějších pracovních míst a zajištění přístupu ke všem typům
infrastruktury – ať již dopravní, sociální, vzdělávací nebo spjaté s výzkumem, vývojem a
inovacemi.

Naprosto souhlasím s myšlenkou, že politika soudržnosti je klíčovou politikou Evropské
unie, která umožní regionům vyrovnat se s danými problémy co nejlépe, a tím pomůže
zlepšit hospodářskou konkurenceschopnost Evropské unie na světové úrovni; zajištěním
stejné životní úrovně pro všechny občany Evropské unie a podporou rozvoje s využitím
místních a regionálních zvláštností, což přinese přidanou hodnotu a hospodářskou
produktivitu.

Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE),    písemně. – (SV) Podporujeme
naši společnou politiku soudržnosti a jsme přesvědčeni, že je důležitá pro evropskou
integraci. V době, kdy v Evropské unii přetrvává značné napětí, je důležité držet pohromadě.
Jsme však přesvědčeni, že za regionální politiku by měly v prvé řadě odpovídat regiony a
členské státy a že podpora Evropské unie by se měla zaměřit na nejchudší regiony a na
jednotlivé programy územní spolupráce.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Zpráva zdůrazňuje výsledky, jichž bylo dosaženo
prostřednictvím politiky soudržnosti, která je nezbytná pro úspěšné provádění strategie
EU 2020 jako nástroje pro odstranění rozdílů mezi regiony. Na výzkum a inovace pro
období 2007-2013 byla vyčleněna částka přibližně 86 miliard EUR. V budoucím
programovém období je nezbytné podporovat a uplatňovat úspěšné modely znalostního
trojúhelníku s cílem zajistit udržitelný rozvoj regionálních strategických rámcových
programů pro výzkum a inovace.

Zpravodaj vyzývá Evropskou komisi, aby předložila konkrétní návrhy ohledně definice a
konzistentního naplňování cíle územní soudržnosti, přičemž klade důraz na zásady
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decentralizace až na úroveň místních samospráv (přístup „zdola nahoru“) za účelem lepšího
využívání finančních prostředků (považuje v této souvislosti za kontraproduktivní, aby
regiony spravovaly v průměru pouze 30,5 % z celkového rozpočtu vyčleněného na politiku
soudržnosti a zbytek spravovaly centrální vlády).

V budoucnosti je proto nutné zásadu partnerství výrazně posílit. Zpráva doporučuje, aby
členské státy a Evropská komise věnovaly větší pozornost podpoře velkých projektů
pokrývajících dva nebo více operačních programů, jež mají významný dopad na evropské
úrovni a jež povedou k tvorbě přidané hodnoty a kvalitních pracovních míst a zabezpečí
udržitelný rozvoj regionů.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Politika soudržnosti Evropské unie má klíčový
význam jako nástroj umožňující regionům vyrovnat se s výzvami nové mezinárodní
situace. Podporou rozvoje, posílením místních a regionálních specifických rysů a zajištěním
toho, aby se rozdíly v životní úrovni evropských občanů zmírňovaly, upevňujeme evropský
projekt. Je ovšem třeba prostřednictvím politik a opatření na regionální úrovni posílit
podporu výzkumu, vývoje a inovací, společně s rozvojem vzdělávání a dovedností, které
evropští občané potřebují pro zajištění trhu práce podporujícího sociální začleňování.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. – (IT) Tato sněmovna dnes přijala zprávu z vlastní
iniciativy, která zdůraznila úlohu, již hraje politika soudržnosti ve zmírnění hospodářských,
sociálních a územních rozdílů, vytváření nových pracovních míst, zvyšování růstu,
vybudování infrastruktury a zajištění soudržného rozvoje Evropské unie pomocí zvláštních
cílů a nástrojů, čímž uspokojuje hospodářské a sociální potřeby evropských občanů.

Politika soudržnosti byla jednou z prvních politik, která využila svého regionálního
rozměru, tvořícího přidanou hodnotu a přispívajícího k zajištění její účinnosti a
udržitelnosti. Způsob, jakým jednotlivé členské státy využívají příležitosti, jež jim poskytuje
účast na jednotném evropském trhu, závisí na jejich vyspělosti a úrovni rozvoje, a ty se
země od země liší. Vyplývá z toho, že každý členský stát je odpovědný za přesné vymezení
těch nejúčinnějších opatření, díky nimž dokáže jeho ekonomika v rámci tohoto globálního
systému fungovat. Zpráva předkládá nové pokyny pro budoucí strukturu politiky, pro
zvýšení její výkonnosti a pro zaručení silného, udržitelného růstu a vyšší
konkurenceschopnosti na světové úrovni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně  .  – (ES) V průběhu práce na této zprávě
naše skupina často vyjadřovala zásadní nesouhlas s linií, kterou navrhoval autor zprávy.
Nakonec jsme tedy neměli jinou možnost než hlasovat proti přijetí zprávy.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písemně. – (PL) V minulých letech peněžní prostředky
z Fondu soudržnosti a ze strukturálních fondů přispěly k dynamickému rozvoji mnoha
měst a významné části venkovských oblastí. Politika soudržnosti je pro občany Evropské
unie hmatatelným důkazem pozitivního vlivu opatření přijatých na úrovni Společenství
na místní komunity a na jejich regiony. Pomalu se začínáme zotavovat po krizi, jež ještě
prohloubila stávající rozdíly v Evropské unii. Politika soudržnosti se ukázala jako pružný
nástroj, který dokázal reagovat na konkrétní potřeby jednotlivých regionů a do určité míry
zmírnit negativní dopady krize. Soudržnost mezi jednotlivými regiony je jedinečnou
formou přidané hodnoty, jež má pozitivní dopad na hospodářskou konkurenceschopnost
Evropské unie. Sblížením úrovně rozvoje regionů a zajištěním obdobné kvality života a
rovného přístupu k infrastruktuře se může Evropská unie vyrovnat s globálními výzvami.
Bude se moci více soustředit na investice do inovací, výzkumu a vývoje.

159Rozpravy v Evropském parlamentuCS14-12-2010



Udržitelná znalostní ekonomika šetrná k životnímu prostředí posílí naši
konkurenceschopnost, neboť konkurenceschopnost se zvýší, pokud v regionech dojde
k poklesu nezaměstnanosti a pokud budeme podporovat utváření vysoce kvalifikované a
mobilní pracovní síly v městských i venkovských oblastech. Podpora malých a středních
podniků, v nichž je zaměstnána většina občanů Evropské unie, má klíčový význam.
Potřebujeme silnou politiku soudržnosti, která zase vyžaduje přiměřený rozpočet, alespoň
na současné úrovni, aby mohla plnit své ambiciózní cíle.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Hospodářská, sociální a územní soudržnost je
nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti na světové úrovni, nicméně sama o sobě
ji nezajistí. Cílem evropské politiky soudržnosti je zmírnit rozdíly mezi regiony, s
přihlédnutím k dopadu globálních výzev, jakými jsou změny klimatu, demografické změny,
problémy týkající se energetiky a ochrany biologické rozmanitosti a také nové výzvy
vyplývající z hospodářské a finanční krize. Podporuji proto text předložený zpravodajem,
mým kolegou ve Výboru pro regionální rozvoj, v němž je znovu zdůrazněna myšlenka,
že soudržnost a konkurenceschopnost nejsou protichůdné nebo neslučitelné koncepty,
nýbrž koncepty obsahující navzájem se doplňující prvky.

Konkurenceschopnosti v Evropské unii lze dosáhnout pouze prostřednictvím udržitelného
hospodářského růstu, který zajistí, aby politika soudržnosti přispěla k úspěšnému provádění
cílů strategie Evropa 2020 a k reakcím na společenské a hospodářské výzvy. Na regionální
rozměr by se proto nemělo zapomínat, ale měl by být spíše podporován, ať již větším
zapojením regionálních a místních subjektů nebo prostřednictvím posílení role městských
a venkovských oblastí, neboť pouze podnícením regionální konkurenceschopnosti docílíme
solidní konkurenceschopnosti na světové úrovni.

Derek Vaughan (S&D),    písemně  .  – V této zprávě jsou definovány plány Parlamentu
týkající se lepší koordinace strukturálních zdrojů financování Evropské unie a výdajů na
evropské inovace jako způsobu řešení rozdílů v úrovni vývoje regionů v celé Evropské
unii a zachování konkurenceschopnosti regionů. Tyto výzvy podporuji, společně s dalšími
výzvami ke zjednodušení postupů týkajících se těchto zdrojů financování, zejména pro
malé a střední podniky, jimž bychom měli v současném hospodářském klimatu pomoci
snížením administrativní zátěže, jež je na ně uvalena. Tato zpráva také obsahuje důležité
charakteristiky zdůrazňující význam principu decentralizace (přístup „zdola nahoru“) za
účelem lepšího uplatňování „principu partnerství“ ve vztahu k orgánům místní samosprávy,
které bývají často nejdokonaleji informovány o potřebách občanů v celé Evropské unii, a
zejména ve Walesu.

Anna Záborská (PPE),    písemně. – (SK) Jestliže v tomto parlamentu mluvíme o soudržnosti,
bavíme se o přáních. Naši voliči i my sami bychom chtěli žít v Evropě, kde se každému
daří, nikdo není chudý a není nouze o práci. Tato zpráva proto tak trochu připomíná
seznam, který děti píší Ježíškovi. Jejím nesporným přínosem je fakt, že obsahuje snad
všechno, co bychom si přáli pod stromeček – když ne letos, tak snad v roce 2020. Je tu jen
jediný problém. Všechny tyto věci stojí peníze. A podobně jako v rodině s malými dětmi
je i zde třeba určit priority. Nemohu se ubránit dojmu, že to je původní úlohou tohoto
parlamentu. A předložená zpráva je trochu smutným svědectvím, že ani krize nám
nepomohla zvládat tuto úlohu lépe.

Stále máme příliš mnoho priorit. Rozpočet je však v každé rodině jen jeden a dárky se
kupují z toho, co zbude, když se rodina nají, obleče a zaplatí všechny účty za bydlení a
energii. Podpora, kterou tak velkoryse žádáme na to a ono, to jsou peníze vytažené z kapes
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daňových poplatníků, otců a matek, kteří se každý měsíc rozhodují, co je pro ně skutečnou
prioritou a co musí ještě počkat. Nezapomínejme na to.

11. Opravy hlasování a hlasovacích záměrů: viz zápis

(Zasedání bylo přerušeno ve 13:10 a znovu zahájeno v 15:05)

PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK
Předseda

(Zasedání bylo zahájeno v 15:05)

12. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

13. Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise

Předseda.   – Dalším bodem jednání je doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise.
Rád bych zde uvítal předsedu Barrosa, který bude zodpovídat vaše dotazy v průběhu naší
měsíční doby vyhrazené pro otázky předsedovi Komise. Jsme připraveni reagovat na vaše
otázky. Pravidla jsou stejná jako vždy: jedna minuta na otázku, jedna minuta na odpověď
a v případě, že si kterýkoli z předsedů politických skupin přeje položit doplňující otázku,
další otázka a odpověď, každá trvající 30 vteřin.

Ioannis Kasoulides,    jménem skupiny PPE. – Jménem pana Daula, předsedy naší skupiny,
chci položit následující otázku. Skupina EPP by si přála znát vaše názory na současné úsilí
obnovit přímá jednání k vyřešení palestinské otázky. Spojené státy se vzdaly úsilí přesvědčit
Izrael o prodloužení moratoria na výstavbu židovských osad ve východním Jeruzalémě a
na Západním břehu Jordánu, pravděpodobně proto, že nikam nevedlo.

Jaké iniciativy musí vyvinout Evropská unie samostatně nebo společně s Kvartetem, aby
se jednání rozběhla? Jak máme v kontextu současného vývoje chápat opětovné
zdůrazňování ochoty Evropské unie případně uznat nezávislý palestinský stát?

Jaké je hodnocení humanitární situace v pásmu Gazy poté, co se Izrael v červnu 2010
rozhodl otevřít uzavřené hraniční přechody a v souvislosti s úsilím směřujícím k osvobození
Gilada Šalita?

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Jak víte, Evropská unie důrazně podporuje
obnovení přímých rozhovorů. Rada pro zahraniční věci včera vyjádřila postoj Evropské
unie, v němž s politováním konstatuje, že Izrael nebyl schopen akceptovat nové moratorium
na výstavbu osad požadované Evropskou unií, Spojenými státy a Kvartetem.

Dodal bych, že situace je neuspokojivá zejména proto, že vytvoření nezbytných podmínek
pro urovnání izraelsko-palestinského konfliktu dohodnuté dvěma státy je nejenom v zájmu
Palestiny, celého regionu a mezinárodního společenství jako celku, ale také v zájmu Izraele
jako takového.

Pokud jde o jednání, Rada pro zahraniční věci se včera dohodla také na zintenzivnění
koordinace s Kvartetem a se Spojenými státy. Zvláštní vyslanec senátor Mitchell se brzy
sejde s Catherine Ashtonovou, aby jej informovala o současném stavu věcí. Evropská unie
vyjádří svou plnou podporu mírovému procesu a svou ochotu plně se angažovat v tomto
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regionu. Jsem přesvědčen, že činnost Kvarteta lze aktivizovat, za předpokladu velice těsné
spolupráce Evropské unie se Spojenými státy.

Vysoká představitelka Ashtonová byla v kontaktu s klíčovými hráči v daném regionu a
těšíme se také na zasedání Ligy arabských států tento týden. Musíme dát jednáním novou
šanci, nový podnět, protože pro nás není přijatelné, aby ustrnula na mrtvém bodě. Jsem
přesvědčen, že společně se Spojenými státy najdeme cestu vpřed.

Ioannis Kasoulides,    jménem skupiny PPE. – Rád bych se ještě jednou zeptal na humanitární
situaci v pásmu Gazy po otevření hraničních přechodů a na to, jaký je vývoj situace v případě
desátníka Gilada Šalita.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Situace v Gaze není obhajitelná. Tato oblast
palčivě potřebuje hospodářské oživení, avšak bohužel jsme nezaznamenali zásadní změny
v politice v Gaze, jež Evropská unie požadovala v uplynulých měsících.

Z tohoto důvodu se minulý týden v pondělí Evropská unie dohodla na trojím přístupu
k podpoře vývozu z Gazy, v návaznosti na žádost premiéra Fajáda. Nedávno jsem premiéra
Fajáda přijal a o této věci jsme spolu hovořili. Gaza by měla být chápána jako důležitá
součást budování palestinského státu.

Martin Schulz,    jménem skupiny S&D. – (DE) Vážený pane předsedající, vážený pane
Barroso, zasedání Evropské rady se koná ve čtvrtek a v pátek. Rád bych vám položil tyto
otázky:

Za prvé, věříte tomu, že zavedení eurodluhopisů může pomoci stabilizovat euro?

Za druhé, sdílíte názor kancléřky Merkelové, že eurodluhopisy nejsou potřebné?

Za třetí, pokud se váš názor liší od názoru paní Merkelové a vy vydání eurodluhopisů
podporujete, co chcete dělat v Radě tento čtvrtek?

Za čtvrté, jste v kontaktu s předsedou euroskupiny, premiérem a ministrem financí, panem
Junckerem, a budete ho jako předseda Komise podporovat?

Za páté, v případě, že vydání eurodluhopisů nebude odsouhlaseno, budete Parlament
okamžitě poté informovat o způsobu, kterým vy jako Komise máte v úmyslu reagovat na
případné zamítavé rozhodnutí?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Eurodluhopisy jsou zajímavou myšlenkou.
Komise o nich vlastně uvažovala již v roce 2008, v našem dokumentu „Deset let HMU“ –
10. výročí HMU (Hospodářské a měnové unie). Ovšem mezitím, za účelem řešení této
krize, jsme zřídili EFSF (European Financial Stability Facility, záchranný fond) a ESFS
(European System of Financial Supervision, systém finančního dohledu). Tyto nástroje
nejsou ani zdaleka vyčerpávající. V případě potřeby je lze zlepšit a přizpůsobit rychleji než
jakékoli jiné alternativy, ať jsou jakkoli zajímavé. Myslím si, že si v současné chvíli musíme
položit prostou otázku: jsou optimální reakcí na krizi nástroje, které jsou konsenzuální,
nebo by bylo lepší otevřít ještě diskusi o jiných řešeních, v souvislosti s nimiž konsenzus
neexistuje? Jak vaše otázka naznačuje, skutečně neexistuje konsenzus ve věci návrhů
předložených v nedávné době premiérem Junckerem.

Myslím si, že odpověď je dnes nasnadě. Měli bychom se soustředit na řešení, v souvislosti
s nimiž lze v eurozóně najít konsenzus, protože absence tohoto konsenzu by poškozovala
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obraz eurozóny z pohledu trhů. Neodepisujme velice zajímavou myšlenku eurodluhopisů
do budoucna, ale v této fázi se soustřeďme na to, co můžeme udělat rychle a rozhodně.

Martin Schulz,    jménem skupiny S&D. – (DE) Vážený pane předsedo, vážený pane Barroso,
odpověděl jste na mé otázky s vaší nenapodobitelnou diplomatičností, ale tak lehce vám
to neprojde. Zeptám se vás tedy velice konkrétně: premiér Juncker ve své funkci předsedy
euroskupiny oznámil, že má v úmyslu v Evropské radě převzít iniciativu v otázce zavedení
eurodluhopisů. Budete ho v tom podporovat? Kromě toho, je podle vás pravděpodobné,
že se pokusíte přesvědčit paní Merkelovou a pana Sarkozyho, aby se přidali k většině států
eurozóny, nebo v případě, že paní Merkelová a pan Sarkozy řeknou: „my to nechceme“,
ustoupíte se slovy: „v pořádku, vzhledem k tomu, že dvě strany odmítají, tak tuto myšlenku
zavrhneme“?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Dám vám velice upřímnou odpověď. V této
fázi nevěřím, že by byla nejmenší šance dosáhnout dohody o eurodluhopisech.

Několik členských států se k tomuto návrhu staví rezervovaně. Proto si myslím, že bychom
měli pracovat na tom, abychom dosáhli nejširšího možného konsenzu se stávajícími
nástroji. Řekl jsem vám velice otevřeně – a zejména Martinu Schulzovi – že mi tato myšlenka
připadá zajímavá a přitažlivá. Komise ve skutečnosti předložila několik návrhů v tomto
směru již v minulosti – v dobách jednoho z mých věhlasných předchůdců – ale v této fázi
nejsou vhodné podmínky pro dosažení dohody.

Guy Verhofstadt,    jménem skupiny ALDE. – Mám určitou konkrétní otázku, ale chci říci,
pane Barroso, že máte právo iniciativy ze strany Komise. Můžete předložit návrh o
eurodluhopisech, a na to se pan Schulz ptal. Vy tohoto práva nevyužíváte, v pořádku, ale
to je momentálně ve vztahu k dané záležitosti problém.

Mám konkrétní otázku k absolutoriu pro rok 2009. Existuje prohlášení o věrohodnosti
generálního ředitele Generálního ředitelství pro regionální politiku, který říká, cituji, že
v případě 38 ze 79 programů generální ředitelství nemá přiměřenou jistotu o legalitě a
řádnosti podkladových operací ve vztahu k úhradě výdajů nahlášených za rozpočtový rok
2009. Nabízí se otázka, kdo tedy může tuto přiměřenou jistotu poskytnout. V prohlášení
se dále uvádí, že v případě zbývajících 41 programů byly zjištěny významné nedostatky
v počáteční fázi, před jakoukoli úhradou výdajů za rok 2009.

Moje otázka tedy zní, za předpokladu, že převezmete politickou odpovědnost za toto
prohlášení, se všemi jeho důsledky, jak budete reagovat ve vztahu k členským státům?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – V rámci odpovědi na vaši poznámku, pane
Verhofstadte, mi především dovolte, abych vám řekl, že Komise již využila svého práva
iniciativy. Vzpomeňte si, že když jsme tento mechanismus zaváděli, Olli Rehn a já jsme
představili možnost kolektivních záruk, která více méně mířila stejným směrem jako
eurodluhopisy. Členské státy ji kategoricky odmítly.

Mohli bychom teď předložit nové návrhy, ale v tuto chvíli si nemyslím, že by bylo
odpovědné předkládat opět formální návrhy, když jsme v tak citlivé situaci. Povede to
jenom k rozdělení eurozóny a Evropské unie. Ale Komise již své návrhy předložila. Ležely
na stole a byly zamítnuty. Taková je skutečnost.

Pokud jde o finanční výhledy, již jsem se zavázal, že předložím návrh specifického typu
eurodluhopisu – eurodluhopisy europrojektu – a přestože jsem již zaznamenal určité
negativní ohlasy z některých hlavních měst, stále ještě doufám, že se tento projekt uskuteční.
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Pokud jde o vaši otázku, myslím si, že musíme zjistit více informací od členských států.
Jak víte, kromě čtyř nebo pěti členských států nejsou připraveny k předložení prohlášení
o věrohodnosti. Je pravda, co uvedl náš generální ředitel – a na co jste poukázal – že Komise
někdy nemá všechny nezbytné nástroje, aby v součinnosti s členskými státy co nejdříve
ověřila způsob, jímž jsou vynakládány finanční prostředky Evropské unie na vnitrostátní
úrovni.

José Bové,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pane předsedo, vážený pane Barroso,
před rokem jste mi řekl, že GMO (geneticky modifikované organismy) zamořily vaše první
funkční období a že jste chtěl tento problém postoupit zpět členským státům.

Před několika dny bylo shromážděno 1 200 000 podpisů od evropských občanů, kteří
žádají zprávu nezávislého znalce o GMO. Rovněž před několika dny Rada pro životní
prostředí drtivou většinou zamítla návrh komisaře Dalliho. Posudky právních poradců
Rady i Parlamentu byly také negativní. A konečně, byl jste svědkem skandálu v EFSA
(Evropský úřad pro bezpečnost potravin) v souvislosti s aférou Banati a otázkami
vznesenými panelem. Co víc, sama EFSA se rozhodla vydat nové pokyny k hodnocení
rizik pro životní prostředí.

Rád bych proto věděl, zda jste ochoten podstupovat proces vydávání veškerých nových
autorizací a prodloužení autorizací, jako například v případě modifikované kukuřice
MON810, dokud nevstoupí v platnost nová pravidla EFSA? Nová hodnocení rizik pro
životní prostředí a nová prodloužení autorizací by měla být zpracována podle nových
pravidel.

A konečně, jste ochotni znovu otevřít diskusi, abychom mohli získat nezávislé hodnocení
rizik?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (FR) Vážený pane předsedo, pokud jde o
příslušnou občanskou iniciativu, víte, že nový systém ještě nevstoupil v platnost. Je však
samozřejmé, že sledujeme iniciativy všech občanů v této věci s velkým zájmem. Odpovědný
komisař se ve skutečnosti již sešel s garanty této iniciativy, přestože nebyla ještě formálně
schválena.

Pokud jde o vaši otázku, budeme i nadále uplatňovat právní předpisy v jejich současné
podobě. K EFSA nemáme lepší alternativu. Jedná se o nezávislý úřad, který byl zřízen, aby
poskytoval posudky. Úřad shromažďuje znalecké informace v daném oboru a my se
samozřejmě musíme řídit posudky, které vydává. Budeme se tedy i nadále v tomto oboru
řídit právem Společenství. Komise nemůže přijmout rozhodnutí o pozastavení uplatňování
práva Společenství.

Již jsem vám zcela otevřeně řekl, že nejsem spokojen se systémem, jímž se řídí GMO
v Evropě. Nejsem s ním spokojen, neboť dle mého soudu není dostatečně jasný. Je to však
systém, kterým jsem povinen se řídit.

José Bové,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Děkuji vám za vaši odpověď. EFSA ovšem
již zavedla nové pokyny, které jsou mnohem přísnější. Jste ochotni souhlasit s tím, že
všechny nové autorizace, jež byly uděleny za toto poslední období, a problém týkající se
MON810, by měly být přezkoumány na základě těchto nových pokynů?

Nemůžeme dnes akceptovat hodnocení rizik pro životní prostředí, která byla provedena
na základě původních pravidel. Proto vám kladu tuto otázku ve vší konkrétnosti a chtěl
bych, abyste celou diskusi na toto téma vrátili na samý počátek a nečekali až do roku 2012.
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Směrnice 2001/18/ES má být aktualizována v roce 2012: tento proces musí být posunut
dopředu.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (FR) Jako vždy jindy bereme v úvahu návrhy a
podněty nezávislého orgánu, v tomto případě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
se sídlem v Parmě. Pokud tedy tento úřad předkládá nové pokyny, velice pečlivě je
prostudujeme.

To je asi vše, co vám v této fázi mohu říci. Ovšem právní rámec, jímž se řídí schvalování
GMO, nebyl doposud změněn. Do doby, než dojde ke změně, se tedy musím přidržovat
stávajícího systému, nicméně budeme připraveni posoudit všechny nové pokyny a nesmírně
pečlivě se s nimi seznámit.

Michał Tomasz Kamiński,    jménem skupiny ECR. – (PL) Vážený pane předsedo, konsorcium
Gazprom a Nord Stream začalo od 9. dubna pokládat potrubní systém, který je známý
pod názvem Severní plynovod. Nechci se zaměřovat na ekologické aspekty tohoto projektu,
neboť tato sněmovna o nich již diskutovala. Chci vás jenom upozornit na jeden problém
– potrubí, které bylo položeno, značně komplikuje velkým lodím přístup do polského
přístavu Świnoujście. Tento přístav je významným zdrojem pracovních příležitostí pro
mnohé Poláky v západním Polsku, v regionu, který je postižen často velmi vysokou mírou
nezaměstnanosti. Polsko na tento problém poukázalo v průběhu bilaterálních jednání a
já měl dojem, že se zde také zabýváme problémy souvisejícími s konkurenceschopností.
Přímo na dosah, za hranicí v Německu, se nachází přístav Rostock. Přeji mu rychlý rozvoj,
ale zároveň bych si přál, aby se se všemi přístavy v Evropě zacházelo stejně, aby si mohly
navzájem konkurovat a aby technická řešení přijatá jedním z členských států nebránila
rozvoji přístavu v jiném členském státě.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Jsem si vědom toho, že zde v určitém okamžiku
zazněly obavy, že přístup do příslušných polských přístavů bude omezen. Podle informací,
které má Komise k dispozici, ovšem německý důlní úřad ve Stralsundu jako jednu
z podmínek příslušného povolení pro společnost Nord Stream stanovil požadavek
vypracování upravené analýzy rizika pro část plynovodu na německém území, neboť v této
fázi byly polskou stranou předloženy plány počítající s uzpůsobením obou přístavů pro
lodě, které potřebují hlubší ponor. V návaznosti na tuto analýzu bude plynovod položen
na mořském dně s půlmetrovou izolací v přibližné délce 20 km.

Kromě toho analýza plánované trasy v německém regionu EEZ vedla k rozhodnutí zvolit
alternativní trasu o délce 12 km. Konečné povolení udělil Spolkový úřad pro námořní
plavbu a hydrografii letos v únoru.

Podle informací, které máme k dispozici od německých úřadů a developera, byla přijata
obě výše uvedená opatření s cílem zajistit následně po výstavbě plynovodu volný přístup
do polských přístavů. Omlouvám se, že v odpovědi hodně zacházím do technických
podrobností, ale jsou to ty nejlepší informace, které máme.

Michał Tomasz Kamiński,    jménem skupiny ECR. – (PL) Vážený pane Barroso, vy jste
mnohokrát prokázal, že se k členským státům chováte férově. Doufám, že se v této
záležitosti Evropská komise zachová k mé zemi obdobně férovým způsobem. Chtěl bych
vás jenom upozornit na skutečnost, že vy sám jste připustil, že vycházíte především z
údajů, které vám předložila německá strana. Chtěl bych apelovat na Evropskou komisi,
aby v této záležitosti vzala v úvahu také radu nezávislých znalců, přestože bych chtěl i
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nadále zdůraznit, že mám velkou důvěru ve váš férový přístup ke všem členským státům
Evropské unie.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Děkuji vám za vaše připomínky, pane Kamiński.
Komise se problémem plynovodu Nord Stream skutečně zabývá velice pečlivě. Jsme si
vědomi citlivosti této věci ve vztahu k životnímu prostředí a také z jiných hledisek a budeme
ji proto velice pečlivě sledovat.

Lothar Bisky,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pane předsedo, vážený pane
Barroso, když jste reagoval na otázky pana Schulze, konstatoval jste, že návrh na vydání
eurodluhopisů pravděpodobně nebude úspěšný. V minulosti nám bylo řečeno, že nebude
nic z daně z finančních transakcí a stejně tomu bylo i v případě jiných návrhů. Nyní se
ocitáme ve třetím roce po nástupu finanční krize a já se teď ptám sám sebe, zda budete
schopni souhlasit s rozšířením souboru opatření na záchranu eura – což by bylo,
samozřejmě doplňkové opatření – nebo zda máme očekávat, že než přijde víkend, vy a
jiní činitelé zamítnete ještě další soubor návrhů. Moje otázka zní: kolik nás stojí tato
prodleva, především s ohledem na to, že je naprosto jasné, že je nesmírně nákladná?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Evropským hlavám států a vlád musíme říci
jednu věc: tento týden, až se sejdeme – protože předseda Komise je přítomen také jako
člen Evropské rady – nebudeme si jenom navzájem vyměňovat názory nebo řešit politiku
či ekonomiku, budeme se zabývat trhy.

Toto jsou nesmírně citlivé otázky, v souvislosti s nimiž musí být podle mého názoru naše
připomínky jistým způsobem umírněné.

Vzhledem k tomu, že mám povinnost jednat se všemi z vás transparentně, odpověděl jsem
již velice otevřeně na otázku, kterou mi položil pan Schulz. Byly předloženy některé
zajímavé návrhy týkající se eurodluhopisů. Myslím si, že bychom tento návrh neměli
odepsat, ale je zjevné, že v této fázi pro něj neexistuje konsenzus. Nebudu trvat na něčem,
co je pro mě evidentně otázka, jež nás rozděluje. Máme v současné chvíli k dispozici
nástroje, u nichž jsme dospěli ke konsenzu a na kterých můžeme pracovat a pokusit se
najít konzistentní, důrazné opatření, které bude chránit eurozónu a Evropskou unii.

Lothar Bisky,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pane předsedo, vážený pane
Barroso, mám jenom stručnou doplňující otázku: existují ještě nějaké další nástroje, které
jsou zatím projednávány? Jsem v tomto ohledu zřejmě nedostatečně informován. Je třeba
něco udělat a pravděpodobně se shodneme na tom, že nástroje, které máme k dispozici,
by měly být skutečně použity.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Diskutujeme o mnohých otázkách a mnohých
případných alternativních nástrojích. Na posledním zasedání euroskupiny byly posuzovány
různé možnosti a různé podněty a Komise je v kontaktu se všemi zúčastněnými stranami.

Já sám a Olli Rehn jsme konzultovali nejenom členské státy, ale také prezidenta Evropské
centrální banky, výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu a jiné velice důležité
aktéry v této oblasti, ale chtěl bych se vyvarovat toho, abychom, jako tomu bylo někdy
v minulosti, činili velice důležitá oznámení, po kterých nenásledovaly konkrétní činy.

Napříště musíme udělat pravý opak a přijít s reálnými závěry, jakmile budeme připraveni.
Proto Komise velice aktivně spolupracuje se všemi členskými státy a s dalšími orgány
s cílem co nejdříve přistoupit ke komplexní reakci.
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Nigel Farage,    jménem skupiny EFD. – Pane Barroso, nedávný rozruch kolem WikiLeaks
vyvolal smíšené pocity. Někteří lidé vyjádřili názor, že transparentnost je pozitivní věc a
jiní se přiklonili ke stanovisku, že tyto uniklé informace pravděpodobně poškodí
mezinárodní diplomacii. Obzvláště mě ale pobavily zmínky o vás na WikiLeaks, hodnotící
vaši cestu do Ruska a poukazující na skutečnost, že vás tam ignorovali a nepřizvali
k některým jednáním, a také pohrdavý ruský názor, že nejste nic víc než jenom velebený
mezinárodní státní úředník.

Pane Barroso, zkuste si vzpomenout: o této věci jsme již tady diskutovali. Upozorňoval
jsem vás znovu a znovu, že jste nebyl přímo zvolen lidmi a že tedy nemáte žádnou
skutečnou legitimitu. Je skutečnost, že jste nebyl zvolen, důvodem pro to, že nemáte větší
respekt na světové scéně a že evropské národy vámi a celou Komisí čím dál větší měrou
pohrdají?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Nečekal bych od vás, pane Farage, že budete
na stejné lodi s Rusy – protože přesně to vyplývá z toho, co říkáte, že s nimi souhlasíte!
Mám-li být upřímný, byl jsem zvolen tímto parlamentem, v tajném hlasování a proto se
domnívám, že si zasloužím respekt tohoto parlamentu, od všech jeho poslanců.

(Potlesk)

Evropská unie, kterou tvoří 27 demokratických zemí, má originální způsob volby předsedy
Komise, a to právě proto, že nejsme státem. Jsem si jistý, že byste nebyl příznivcem
evropského sjednoceného státu. Jelikož nejsme sjednoceným státem, neprobíhá také přímá
volba prezidenta Evropské unie. Prezidenta Evropské unie nemáme; máme předsedu
Komise. Je tomu tak, ať se vám to líbí, nebo nelíbí – mně se to líbí víc než vám! – ale
skutečnost je taková, že jsem byl zvolen tímto parlamentem, a dále je zde předseda Evropské
rady, který byl jmenován hlavami států a vlád.

Taková je naše struktura správy a řízení a myslím si, že to je demokratický způsob, jak
usměrňovat rozmanitost Evropské unie. Doufal bych, že alespoň poslanci Evropského
parlamentu budou respektovat orgány, jež máme v Evropské unii, když už je nerespektují
ostatní.

Nigel Farage,    jménem skupiny EFD. – Dobrá, pane Barroso, moc jsem se pobavil! To, že
jste schopen se před nás postavit a chlubit se, že jste byl zvolen tajnou volbou a že vám to
dává jakousi demokratickou legitimitu, je ten nejbizarnější přístup, s nímž jsem se kdy
v životě setkal.

Skutečnost je taková, že Komise má výhradní právo navrhovat typ právních předpisů,
který evropskou ekonomiku v její současné podobě poškozuje. Existují nějaké okolnosti,
za kterých by podle vašeho názoru národy Evropy měly uspořádat referendum, aby mohly
o těchto otázkách rozhodnout?

(Námitky různých poslanců z pléna)

Předseda.   – Vážení kolegové, je mi líto, ale připomínky z pléna nepřijímáme. Rádi bychom
pokračovali v jednání.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Volby v Parlamentu byly veřejné. Mnozí lidé
se však domnívají, že nejsvobodnějšími volbami jsou takové volby, kde každá osoba –
nebo každý poslanec – může činit rozhodnutí tajně. V totalitních systémech tajné volby
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obvykle nejsou povoleny právě kvůli potlačování svobod jednotlivce. To je moje první
poznámka.

Za druhé, pokud jde o referenda, teorie ústavního práva a demokratické správy připouští
referenda, stejně tak jako i zastupitelskou demokracii. Mimochodem, Británie je země,
která má pravděpodobně největší zásluhy na rozvoji zastupitelské demokracie.
V demokratickém režimu je naprosto legitimní přijímat rozhodnutí prostřednictvím
zastupitelské demokracie. Úloha parlamentů, ať už se jedná o vnitrostátní parlamenty nebo
Evropský parlament, je v demokratickém režimu nesmírně důležitá. Osobně si myslím,
že některé připomínky proti zastupitelské demokracii nesvědčí o skutečně demokratickém
smýšlení, jsou-li proneseny takto negativistickým způsobem.

Andrew Henry William Brons (NI).   –Čína má velký přebytek své obchodní bilance s
Evropskou unií. Přebytek služeb Evropy je příliš malý na to, aby tento rozdíl
vykompenzoval. Čína dosahuje svého obchodního přebytku uměle nízkou hodnotou své
měny, úrovní mezd stlačených na minimum, tak, aby byl dovoz do Číny nerentabilní a
vývozní ceny byly podstatně nižší než evropské ceny, a za třetí, ignorováním mezinárodních
patentových práv tak, aby čínské podniky mohly mít užitek z výzkumu a vývoje, který
samy neprovádějí.

Čína rychle hromadí devizové rezervy a přebírá kontrolu nad tenčícími se světovými zdroji.
Evropské země se stávají poslušnými oběťmi neúprosného globálního konkurenta, který
má prostředky k tomu, aby zničil naši existenci. Evropské země musejí jednotlivě – což
bych upřednostňoval – nebo společně chránit naše jednotlivá odvětví.

Proč Komise dovolí, aby podniky a pracovníci Evropské unie byli vystaveni nekalé
hospodářské soutěži ze strany Číny?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – Dovolte mi poznamenat, že budeme mnohem
úspěšnější, pokud budeme postupovat společně a nikoli izolovaně.

Upřímně řečeno, nedomnívám se, že by naše jednotlivé členské státy měly dostatečný vliv
k tomu, aby mohly uplatňovat jakýkoli typ opatření vůči Číně. Evropská unie jako celek
může s Čínou spolupracovat, a to také děláme. Jak víte, prosazujeme principy volného
obchodu, ale také obchodu respektujícího určitá pravidla. Pokud jsme byli kupříkladu
přesvědčeni, že existuje důvodné podezření na dumping, zavedli jsme ve vztahu k Číně
protidumpingová opatření. Nebylo to jednoduché, protože některé členské státy se proti
těmto opatřením postavily, ale přesto jsme je přijali. Pokaždé, když se sejdeme s čínským
vedením, diskutujeme o právech duševního vlastnictví a o tom, že je třeba, aby čínská
strana dodržovala některé základní principy, abychom s ní mohli i nadále realizovat volný
obchod. To je přesně náš program: pozitivním způsobem s Číňany spolupracovat a zároveň
pevně trvat na určitých principech, které jsou klíčové pro naše obchodní zájmy.

Mimochodem, naprosto jasně jsme se vyslovili v tomto smyslu na posledním summitu.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Řekl jste, že věříte v obchod, který respektuje
určitá pravidla, ale o tento typ obchodu tu neběží. Ve skutečnosti praktikujeme obchod
zvýhodňující Čínu.

Podaří se Komisi přimět Čínu, aby se zřekla dotování určitých odvětví, aby dovolila posílení
vlastní měny nebo v praxi respektovala mezinárodní vlastnická práva, která zřejmě tvoří
přibližně 5 % čínského HDP? Nebude nakonec nutné zcela zamezit dovozu čínského zboží?
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José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Je jasné, že Komise bude úspěšná, pokud bude
mít plnou podporu našich členských států. Usilujeme o to a důsledně se snažíme prosazovat
především koncept reciprocity. Koncept reciprocity spočívá v naší snaze zachovat
otevřenost trhů. Jsme přesvědčeni, že to je v našem zájmu. Evropská unie je zdaleka
největším vývozcem na světě, větším než Čína, a je proto důležité zachovat otevřenost
trhů. Zastáváme ovšem názor, že naši partneři musejí respektovat některá základní pravidla.

Pokud jde o směnné kurzy, jak víte, Evropská unie se na posledním zasedání skupiny G20
velice aktivně snažila zajistit, aby tento problém byl řešen konstruktivním způsobem a na
základě vzájemné součinnosti, protože jsme přesvědčeni, že i tuto záležitost je třeba
projednat v kontextu hledání cest, jak vyřešit propastné rozdíly mezi jednotlivými státy
v rámci světové ekonomiky.

Předseda.   – Nyní se dostáváme k druhé části doby vyhrazené pro otázky předsedovi
Komise, postupu „catch-the-eye“. Tématem je WikiLeaks a bezpečnost na internetu.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Vážený pane předsedo, vážený pane Barroso, nebudu po
vás chtít, abyste řešil problémy diplomacie Spojených států, ani abyste se vyjadřoval
k přednostem a nedostatkům počítačových sítí, ke svobodě informací nebo k hanebným
výzvám k likvidaci Juliana Assange. Chci říci, že nemáme právo ignorovat jakékoli
informace, které se dostanou do veřejného prostoru.

Požádal jsem předsedu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a předsedu
podvýboru pro lidská práva, zda bychom mohli znovu prodiskutovat šetření činnosti
Ústřední zpravodajské služby Spojených států v Evropě, které provedl Parlament v roce
2007 prostřednictvím komise, jíž jsem měl tu čest předsedat. Tenkrát jsem vám složil
poklonu: Barrosova Komise nám poskytovala potřebnou součinnost, byla nám nápomocná
a jednala velice transparentně. V tom se její postoj naprosto lišil od Rady, která některé
věci opomíjela a při svých jednáních s Parlamentem vědomě lhala. Chtěl bych vám položit
zcela prostou otázku: je Barrosova Komise připravena opět spolupracovat s Evropským
parlamentem zcela transparentním způsobem?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (PT) Evropská komise, jíž mám tu čest předsedat,
s Evropským parlamentem vždy spolupracuje naprosto otevřeně a nejinak tomu bude i
v budoucnosti. Ani v nejmenším o tom nepochybuji a děkuji vám za vaše slova o Komisi,
které předsedám. Jsem přesvědčen, že je důležité, abychom dodržovali nejnáročnější kritéria
a zásady transparentnosti a férové spolupráce mezi orgány ve všech vztazích mezi Komisí
a Parlamentem.

Edit Herczog (S&D).   – Chtěla bych vám položit tutéž otázku. Evropané jsou dnes závislí
na digitálních technologiích a přejeme si být takto závislí, avšak za předpokladu, že se na
internetu cítíme bezpečně. Komise si musí vytknout jako prioritu předložení návrhů
týkajících se bezpečnosti 500 milionů evropských občanů. Jaké jsou její plány ohledně
udržení bezpečnosti na internetu a ochrany soukromí jeho uživatelů, aby nebyl ani jeden
z těchto aspektů opomenut?

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Některé z těchto záležitostí spadají do
kompetence členských států, ale v oblastech, za které odpovídáme my, jsme v nedávné
době navrhli některá zlepšení. Pokud jde o právní předpisy upravující přístup
k dokumentům, předložili jsme některé návrhy komisaře Malmströma a tyto návrhy teď
posuzujete. Předložili jsme také návrhy týkající se bezpečnosti na internetu, protože, jak
jste správně zmínila, naše závislost na digitálních technologiích se neustále prohlubuje.
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Je velice důležité, abychom v digitálním prostoru měli svobodu, musí se ale samozřejmě
jednat o odpovědnou svobodu, která nebude znamenat popření důležitých práv, jako je
například právo na ochranu soukromí. Ochrana údajů je proto také otázkou základních
práv a jsme přesvědčeni, že Komise předložila přijatelné návrhy, které dosahují optimální
vyváženosti mezi svobodou – jejíž význam je neoddiskutovatelný – a odpovědným
používáním internetu.

Graham Watson (ALDE).   – Předseda Komise nám trochu nevkusně vysvětlil své názory
na problém WikiLeaks. Existuje nějaká oblast, na kterou se mohu zeptat a v souvislosti
s níž jeho názory doposud neunikly na WikiLeaks?

Pane předsedo, zodpověděl jste otázky týkající se vydávání eurodluhopisů jako prostředku
k financování současných výdajů členských států. Chápu a sdílím s vámi některé obavy
vyjádřené v souvislosti s tímto postupem. Nejste si ale vědom, jaký potenciál existuje
v oblasti dluhových nástrojů v souvislosti s racionální fiskální politikou týkající se eura?

Vzhledem k tomu, že nám pan Oettinger říká, že potřebuje finanční prostředky ve výši
1 miliardy EUR po dobu 10 let na investice do energetické infrastruktury – to jest asi 100
miliard EUR ročně, abychom byli schopni se vyrovnat s dvojí výzvou, již představují změny
klimatu a energetická bezpečnost – a vzhledem k tomu, že by se jednalo o mimořádně
ambiciózní projekt pro Evropskou investiční banku, nemohli byste předložit návrhy na
vydání eurodluhopisů, které by sloužily k financování investic do infrastruktury a nikoli
k financování státních výdajů?

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Vážený pane Watsone, nepřišel jsem sem
proto, abych s vámi řešil problém WikiLeaks! Můj postoj k této věci již znáte. V mém
projevu o stavu Unie, který jsem vám přednesl, jsem se zmínil, že předložím návrhy na
vydání eurodluhopisů, které budou mít formu projektového financování infrastruktury.
Tato forma dluhopisů by neměla přispívat k dalšímu zadlužování členských států nebo ke
krytí nadměrného dluhu – protože v Evropě máme problém s nadměrným dluhem – ale
výhradně k financování některých důležitých projektů v oblasti infrastruktury, zejména s
podporou Evropské investiční banky – jak jste správně řekl.

Je to důležitou součástí našeho programu a našeho finančního výhledu. V červnu předložíme
některé konkrétní návrhy v této věci. Pokusme se vytvořit potřebný konsenzus v této věci,
protože se domnívám, že je to jeden ze způsobů, jak řešit náš současný problém.
V rozpočtech našich členských států jsou prováděny zásadní škrty a zároveň potřebujeme
zajistit financování pro některé stěžejní evropské projekty.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Vážený pane Barroso, znepokojuje mě
obsahová stránka věci. Připadá mi, že v tomto případě si ventilujeme své emoce na někom,
kdo je pouhým zprostředkujícím článkem, místo toho, abychom se zabývali podstatou
problému. Hlavním problémem, který je třeba hledat za fenoménem WikiLeaks, je
zprostředkovávaný obsah, který je prokazatelně pravdivý.

Celá léta jste vy a jiní vaši kolegové, jako například pan Miguel Moratinos, upírali většině
právo získat informace o obsahu věcí. Popírali jste fakt, že evropští činitelé uzavřeli tajné
dohody se Spojenými státy podporující určité nezákonné postupy Spojených států.

Víme, že to je pravda, že se to stalo, a pořád ještě čekáme na odpověď mnohých ministerstev
zahraničí a zejména na vaši odpověď v této záležitosti. Jsem přesvědčen, že je nezbytné,
abyste nám podal vysvětlení ohledně tohoto konkrétního obsahu.
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V návaznosti na to mám další otázku týkající se kampaně proti Julianu Assangeovi. Myslím
si, že je opravdu důležité, abychom vzali v potaz rizika, kterým tato osoba v současné době
čelí. Nesmíme zapomenout, že udělal něco, co bylo nezbytné: vynesl na světlo pravdu.

Doufám, že to také pochopíte, a doufáme v to všichni zde v Parlamentu: že nám podáte
vysvětlení, buď zde nebo ve výboru, jehož činnost bychom měli obnovit, abychom zjistili
skutečnou pravdu.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (PT) Pokud jde o obsah, všechny informace,
které vyšly najevo, se týkají činností členských států, nikoli Evropské komise. Členské státy
musejí podat veškerá vysvětlení a jsem přesvědčen, že to udělají, jako demokratické státy,
jimiž jsou. Vím, že některé členské státy podnikly kroky směřující k informování veřejnosti
o konkrétních operacích, ze kterých byly obviněny.

Pokud jde o práci Komise, jak vážený poslanec pan Coelho před malou chvílí uvedl, Komise
udělala vše, co bylo v jejích silách, aby Parlamentu a evropské veřejnosti poskytla maximální
možný rozsah informací. Pokud jde o Juliana Assange, nemám k tomu co dodat. Byl
obviněn z trestných činů a obvinění proti němu vznesl jeden z členských států – Švédsko
– tedy demokratická země a v současné době na něj Švédsko vydalo evropský zatýkací
rozkaz, který posuzují britské soudní orgány. Komise k tomu přirozeně nemá co říci,
kromě toho, co je zjevné: každý obviněný je nevinný, dokud se nepodaří prokázat jeho
vinu.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Vážený pane předsedo, v současném okamžiku
ve světě počítačových technologií  zuří válka. Podle informací z tisku v průběhu posledních
několika dnů zahájily tisíce hackerů počítačové útoky na společnosti, které se snažily dostat
projekt WikiLeaks z internetu nebo jej zničit finančně a odříznout jej od zdrojů financování.

Společnosti jako MasterCard, Visa a PayPal byly zasaženy počítačovými útoky typu DDOS
(Distributed Denial of Service, distribuované odmítnutí služby), spočívajícími v tom, že se
tisíce počítačů snaží připojit ve stejném okamžiku na stejnou internetovou stránku; tím ji
zahltí a způsobí její zhroucení.

Všichni si uvědomujeme, že tato situace působí problémy veřejným transakcím obecně.
Moje otázka je jednoduchá: jsme přesvědčeni, že máme na úrovni Společenství spolehlivou
bezpečnostní síť, která ochrání elektronicky prováděné veřejné transakce, pokud nastane
krizová situace tohoto typu?

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Obávám se, že na to nejsme zcela připraveni,
což je také důvod, proč Komise v nedávné době předložila některé návrhy týkající se boje
s tímto typem počítačového útoku.

Bylo to z podnětu komisaře Malmströma a nyní se tyto návrhy vztahují na všechny typy
počítačových útoků. Pokud jde o počítačové útoky, o kterých jste se zmínil, rád bych vás
informoval, že Ministerstvo zahraničí Spojených států popírá, že by dalo jakékoli přímé
pokyny společnostem PayPal, Visa nebo MasterCard, nemohu tedy nijak komentovat
rozhodnutí těchto společností poskytovat nebo neposkytovat služby WikiLeaks. Komise
je proti jakémukoli typu počítačových útoků prováděných jednou či druhou stranou
v tomto sporném případě.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Vážený pane předsedo, zveřejnění tajné diplomatické
korespondence Spojených států ze strany WikiLeaks a renomovaných mezinárodních
médií je možné jenom díky ohromnému selhání bezpečnostního systému Spojených států
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způsobenému neúměrným rozšířením okruhu adresátů sdělení Ministerstva zahraničí a
Ministerstva obrany.

Jaké důsledky by podle vašeho názoru toto selhání mohlo mít pro budoucnost
transatlantického vztahu, zejména na úrovni sdílení diplomatických a zpravodajských
informací? A dále pak, jaká ponaučení z toho pro nás vyplynula ve vztahu k posílení
bezpečnosti komunikačních sítí mezi evropskými orgány a fungování Evropské služby
pro vnější činnost, včetně sítě Correspondence Européenne (evropské korespondence) a
zabezpečení proti počítačovým útokům?

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (PT) Za prvé, jsme přesvědčeni, že to, co se stalo
ve Spojených státech, by se mohlo stát prakticky v jakémkoli bezpečnostním systému.
Žádný bezpečnostní systém není absolutně chráněný proti možnosti, že někdo poruší
zákon.

Je pravda, že v rámci systému používaného ve Spojených státech, podle informací, které
jsme získali, měly zřejmě stovky tisíc osob přístup k přísně tajným informacím; na druhé
straně ale v systémech, které ctí hodnoty svobody, což je také případ evropských systémů,
je stoprocentní bezpečnost nemožná. Z tohoto důvodu jsme odhodláni spolupracovat s
našimi partnery a přáteli ve Spojených státech s cílem posílit bezpečnost, ale vždy také se
zřetelem k respektování základních svobod, a jsme přesvědčeni, že je důležité najít
přiměřenou rovnováhu mezi těmito dvěma póly, jak jsem již před chvílí řekl.

Je pravda, že především kvůli aktivitám mezinárodního terorismu vzniká potřeba
vyměňovat si určité mimořádně citlivé informace. Zároveň bychom tak měli činit v souladu
s kritérii obezřetnosti a s obecným zřetelem k zásadám přiměřené rovnováhy.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Jak je zřejmé z prohlášení vládních představitelů četných
států, mimořádná horlivost, s níž je Julian Assange vyšetřován, má jednoznačně za cíl
potrestat jeho osobu i projekt WikiLeaks za to, že světu prozradil některé přísně tajné
informace, jako například aktivity ministryně zahraničí Spojených států Hillary Clintonové,
která žádala velvyslanectví Spojených států v Římě a v Moskvě o informace o jakýchkoli
osobních investicích pana Berlusconiho a pana Putina, které by mohly ovlivnit zahraniční
nebo hospodářské politiky Itálie a Ruska. Pan Berlusconi byl v depeši popisován jako
mluvčí pana Putina v Evropě.

Je zjevné, že jsme zde svědky bezprecedentních sankcí a perzekuce vůči člověku a organizaci,
jejichž jediným zločinem je to, že svět upozornili na určité stinné stránky, které dostaly
vládní činitele do trapné situace. Je proto naší povinností hájit svobodu WikiLeaks a zaručit
spravedlivé zacházení s Julianem Assangem, který by se měl zodpovídat za své případné
trestné činy, budou-li prokázány, ve spravedlivém procesu.

Vyzývám proto Komisi, aby vyjádřila svůj postoj k aféře WikiLeaks a aby vysvětlila, jak
hodlá sledovat situaci v souvislosti s touto aférou, aby nebyla zneužita k zákroku proti
svobodě informací a k zavedení omezení na internetu, který se zase jednou ukázal jako
mimořádně účinný demokratický nástroj a který je proto třeba chránit.

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Jak jsem uvedl již dříve, nemohu se vyjadřovat
ke konkrétním případům nebo obviněním z trestných činů.

Pokud jde o pana Assange, obvinění vzešlo ze švédského justičního systému a nyní je
posuzuje britský justiční systém. Švédsko i Spojené království dodržují zásady právního
státu. Musíme dát volný průběh běžnému výkonu práva. Nemohu se k tomu vyjadřovat
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– a neměl bych se k tomu vyjadřovat – právě proto, že velice respektuji presumpci neviny
a individuální práva každého člověka. Z těchto důvodů se k tomu nemohu vyjadřovat.

Pokud jde o další vaše poznámky k únikům informací na stránce WikiLeaks, myslím si, že
mi nepřísluší se k nim vyjadřovat. Tyto poznámky se týkají údajných výroků diplomatů
Spojených států a odpovědnost za ně tedy nesou oni. Nemohu se k nim vyjadřovat. Mohu
vám pouze sdělit náš postoj, který se neztotožňuje s postojem Spojených států. Náš postoj
– evropský postoj – je v záležitosti, na kterou jste se nás tázala, jasný. Nemusíme se
vyjadřovat ke konkrétním únikům informací, ať již pocházejí z WikiLeaks, nebo z jiného
zdroje.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Vážený pane předsedo, myslím si, že nám
pořád uniká podstata věci. Alespoň vaše odpovědi by to naznačovaly. Především musím
říci, že jsem absolutně šokovaný – a chtěl bych vědět, zda ten pocit se mnou sdílíte – z toho,
jak evropské orgány neuvěřitelným způsobem mlčí k tomuto případu potlačování svobody
projevu. Obránci svobody projevu se v této sněmovně bohužel nevyskytují. Zmizeli.

Moje otázka zní: myslíte si, že je tento případ zneužíván k potlačování prostředků k přenosu
údajů? Všichni se tady halasně zastáváme práva Číňanů a Kubánců na přístup k internetu
– a to plným právem; ale co můžeme a měli bychom udělat nyní, když je toto právo skutečně
potlačováno? Co může a co by měla udělat Komise?

Moje otázka je velice konkrétní: co uděláte proto, abyste zajistili, že evropská veřejnost
bude mít možnost přístupu na internetovou stránku WikiLeaks?

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – V prvé řadě je třeba říci, že podstatný problém,
který jsme řešili, spočívá v tom, že svoboda projevu, ve všech svých podobách, je nejenom
základním lidským právem, ale úhelným kamenem všech demokratických společností. Je
neoddiskutovatelným prvkem demokratického systému.

Zároveň je také zřejmé, že existují informace, ať už soukromé, obchodní nebo právní, které
jsou samotnou svou povahou citlivé a nemohou být přístupné širší veřejnosti. Ochrana
údajů je rovněž zakotvena v základních právech. Všechny naše členské státy mají předpisy
na ochranu údajů a citlivých informací určitého typu ve prospěch veřejnosti a takový je i
náš postoj, pokud jde o svobodu projevu a ochranu údajů.

Co se týče obvinění vznesených proti konkrétní osobě, nemohu suplovat soud. Komisi
také nepřísluší, aby se vyjadřovala ke konkrétním obviněním proti konkrétním osobám,
neboť Komise není soudem, soudní pravomoc jí nepřísluší a nevyslovuje tedy žádné
předpoklady ohledně viny či neviny konkrétních osob.

Tunne Kelam (PPE).   – Nová koncepce NATO požaduje koordinaci národních prostředků
počítačové obrany tak, aby všechny orgány NATO byly soustředěny pod centralizovanou
počítačovou obranou. Jak chápete úlohu Evropské komise v procesu zlepšování koordinace
systémů počítačové obrany jednotlivých členských států, které mají různou úroveň a
zlepšování spolupráce s NATO? Převezme například baronka Ashtonová některé otázky
bezpečnosti na internetu, které v současnosti spadají do rámce obranných politik?
Potřebujete k definování komplexní reakce na výzvy spojené s bezpečností na internetu
na úrovni Společenství rozsáhlejší společný průzkum v Evropské unii?

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – To v zásadě nespadá do kompetence Komise,
ale do kompetence baronky Ashtonové jako vysoké představitelky Unie. Připravuje tento
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typ opatření s našimi hlavními partnery. Při posledním summitu s prezidentem Obamou
jsme na pořad jednání zařadili také naši spolupráci v oblasti bezpečnosti na internetu.

Je to důležitý problém, nejenom pro NATO, ale také pro naše bilaterální vztahy se
Spojenými státy. Pracujeme na tom. Jsme přesvědčeni, že bezpečnost na internetu čelí
závažným hrozbám. Některé členské státy – domnívám se, že i vaše země – již byly
vystaveny počítačovým útokům. Jsme přesvědčeni, že je důležité tuto věc řešit. Musíme ji
řešit i na úrovni Společenství, v této záležitosti však nesou určitou odpovědnost také členské
státy. Vysoká představitelka vyvíjí úsilí směřující k definování konzistentního přístupu
k problémům bezpečnosti na internetu. Plně toto úsilí podporuji.

Derek Vaughan (S&D).   – V celé Evropě tento konkrétní případ provázela značná
publicita. Jedna z věcí, které lidi znepokojují, je otázka, co to bude znamenat pro budoucnost
bezpečnosti na internetu v celé Evropské unii. Nemyslím si, že by mnoho lidí příliš
znepokojoval osud osoby, o kterou v tomto případě jde. Jsou znepokojeni tím, jak se
důsledky tohoto případu projeví v celé Evropě. Myslím si prostě, že je důležité, aby Evropská
unie měla konkrétní politiku reagující na daný problém.

Žádám Komisi, aby do těchto diskuzí zapojila co možná největší počet partnerů, nejenom
na úrovni členských států, ale také na dalších úrovních státní správy v celé Evropské unii
tak, aby například bezpečnost na internetu byla rovněž důležitým problémem, jímž se
budou zabývat orgány regionální i místní správy.

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Plně se ztotožňuji s názorem, který jste právě
vyjádřil. To je přesně linie, na které pracujeme.

Poměrně nedávno byla Evropská unie vystavena počítačovým útokům proti veřejným i
soukromým organizacím v Estonsku a v Litvě (v Estonsku v roce 2007 a v Litvě v roce
2008). Každý den jsou páchány tisíce počítačových útoků proti orgánům Evropské unie
a jiným veřejným orgánům.

Komise nedávno reagovala na tuto znepokojivou situaci tím, že dne 30. září předložila
návrh směrnice o útocích proti informačním systémům, kterou se ruší příslušné rámcové
rozhodnutí z roku 2005. Celkovým cílem směrnice je bojovat proti rozsáhlým útokům
vznikajícím v Evropské unii a zaměřeným proti Evropské unii.

Těmto problémům věnujeme značnou pozornost a jsme přesvědčeni, že návrh směrnice
je kvalitní. Postihuje trestními sankcemi uživatele nástrojů, jakými jsou například internetoví
roboti (botnet), za páchání trestných činů a zavádí přísnější trestní sankce za páchání těchto
trestných činů. Dále zavádí pro členské státy povinnost reagovat na naléhavou výzvu
veřejného či soukromého sektoru prostřednictvím sítě kontaktních míst s nepřetržitým
provozem do osmi hodin od obdržení výzvy a rovněž monitorovací povinnost s cílem
usnadnit sběr a poskytování údajů o počítačových útocích, včetně počtu trestních stíhání
a zpráv o trestné činnosti.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, reakce týkající
se případu pana Assange a jeho uvěznění kvůli prosazování jeho představ o svobodě
připomínají Piláta Pontského.

Chtěl bych, abychom zvážili tři aspekty:

1. Toto je případ fumus persecutionis, neboť obvinění jsou velice chatrná; 2. Spojené státy
vyvíjejí nátlak na jistou evropskou zemi, aby obviněného vydala, přestože doposud ještě
nekonkretizovaly právní důvod pro tuto žádost; 3. evropské bankovní účty tohoto občana
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byly zablokovány, což znamená, že v Evropě nemůže dostat žádnou finanční pomoc od
svých přívrženců.

A co víc, všechny statistiky potvrzují, že evropská veřejnost principy takto chápané svobody
podporuje, že si přeje svobodu na internetu, že tuto svobodu podporuje, přes pochybnosti
a problémy, které se projevily následně po této iniciativě, kterou osobně plně nepodporuji.

Přesto bychom byli rádi, kdyby předseda Barroso uvedl, kde jsou meze této svobody a na
čem je ochrana lidských práv a svobody projevu reálně a fakticky založena. Jsme tady
svědky jakéhosi virtuálního Guantánama? Jsme tady konfrontováni s hrozbou orwellovské
totální cenzury internetu? Takové nebezpečí zde hrozí a my potřebujeme znát odpovědi
na tento problém.

Je také důležité kontrolovat podmínky věznění pana Assange, protože v Itálii nejsou ani
členové mafie drženi v úplné izolaci.

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Mohu vám dát nějaké informace o právních
aspektech tohoto případu, pochopitelně aniž bych si na něj předem dělal názor, protože
tady nesupluji soud a o této věci nerozhoduji.

Především je třeba říci, že pan Assange byl vzat do vazby britskými úřady na základě
evropského zatýkacího rozkazu. Švédský státní žalobce vydal výzvu týkající se pana
Assange v rámci švédského justičního systému, Schengenského systému a prostřednictvím
Interpolu a na tomto základě byl vydán evropský zatýkací příkaz.

Nyní podle článku 28 rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu osoba,
která byla předána podle evropského zatýkacího rozkazu, nesmí být vydána do třetí země
bez souhlasu příslušného orgánu členského státu, který tuto osobu předal. To znamená,
že vzhledem k tomu, že pan Assange byl vzat do vazby ve Spojeném království, britský
orgán příslušný k rozhodování o tom, zda bude, či nebude předán do Švédska, by musel
také dát svůj předchozí souhlas k jeho vydání do třetí země.

To je nejlepší vysvětlení, které vám mohu podat ohledně právních aspektů této věci, ale
nemohu vyjadřovat žádné předpoklady o vině či nevině příslušné osoby.

Sarah Ludford (ALDE).   – Pane předsedo Barroso, vy jste dnes učinil různá prohlášení,
včetně prohlášení z tohoto odpoledne, v tom smyslu, že Evropská unie a její členské státy
dodržují základní práva a zásady právního státu, ale šetření výboru pro mimořádné
vydávání, jemuž předsedal pan Coelho a jehož jsem byla místopředsedkyní, přinesla
evidentní důkazy, že přibližně dvanáct zemí Evropské unie a jiných evropských zemí
uzavřelo tajné dohody o praktikách zneužívajících boje proti terorismu, v jejichž rámci
docházelo například k mizení osob a mučení. Upřímně řečeno, obávám se, že jste panu
Coelhovi dal poněkud užvaněnou odpověď.

Dospěli jsme k závěru, že Komise a Rada nedodržely článek 6 Smlouvy a žádali jsme je,
aby zjistily pravdu o tom, co se stalo, a aby případně přijaly opatření podle článku 7; to
jest trestní sankce za porušování lidských práv. Upřímně řečeno, naše snaha byla
bezvýsledná. Evropská unie může být díky tomuto přístupu oprávněně nařčena z
pokrytectví. Co uděláte teď, abyste převzali plnou politickou a právní odpovědnost za
tajné dohody evropských činitelů o praktikách porušujících lidská práva ve jménu
takzvaného boje proti terorismu?

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Především bych chtěl říci, že Komise vždy
dodržovala základní práva a já absolutně odmítám jakoukoli kritiku v tom smyslu, že by
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se Komise někdy podílela na jakémkoli porušování základních práv. Není to pravda. Komise
má v tomto ohledu naprosto čistý štít a jsme ochotni ve všech těchto věcech naprosto
transparentně spolupracovat s Parlamentem.

Existují určité věci, za které odpovídají členské státy, a ty musejí konat svou povinnost.
Komise nemůže suplovat činnost členských států. Máme Smlouvu, určitou odpovědnost,
určité povinnosti a určitá práva. Komise poskytla v záležitostech, které jste právě zmínila,
tomuto parlamentu veškerou součinnost, kterou požadoval – a naprosto transparentním
způsobem.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Vážený pane předsedo, internetová platforma WikiLeaks
zveřejňuje – zjednodušeně řečeno – důvěrné informace a je přirozené, že to je pro dotčené
strany vždy velice nepříjemné. Je také třeba poukázat na to, že až doposud nebyl dán proti
WikiLeaks podnět k soudnímu řízení. Mezitím zuří skutečná počítačová válka. Na jedné
straně jsou napadány servery WikiLeaks a na straně druhé přívrženci WikiLeaks bombardují
webové servery společností Visa a MasterCard, aby je vyřadily z provozu.

Moje otázka, pane předsedo, zní: zakročí Komise proti takovým válkám v zastoupení?
Zmínil jste se zde již o aktivitách komisaře Malmströma. Existuje na to již časový
harmonogram a máme již nějakou představu, co budeme dělat? Plánuje Komise – a v tomto
ohledu bych vás chtěl požádat o jasnou odpověď, bez vytáček o technických podrobnostech
a justičních mechanismech – přijetí konkrétních opatření proti WikiLeaks, abychom opět
jednali jako ochotný přisluhovač Spojených států v citlivé záležitosti přenosu údajů a
chovali se tímto nedůstojným způsobem?

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – V prvé řadě bych chtěl říci, že neplánujeme
žádné opatření proti WikiLeaks.

Za druhé, pokud jde o směrnice, které jsme předložili, budou nyní projednány s
Parlamentem. Předložili jsme návrhy k posílení bezpečnosti na internetu.

Pokud jde o některé otázky, u nichž si přejete, abych se jim věnoval podrobněji, myslím
si, že by bylo lepší vás o nich informovat na úrovni odborníků. Lituji, ale nemohu vám dát
konkrétní odpovědi během jedné minuty, avšak příslušné útvary Komise vám jsou plně
k dispozici, pokud si budete přát, a poskytnou vám všechny podrobné údaje o způsobu,
jakým přistupujeme k tomuto důležitému problému. V zásadě to ale není problém Komise.
Jde o něco, co se stalo ve Spojených státech a co mělo dopad na světovou komunitu
používající internet a to je velice závažný a důležitý problém. Jeho význam nepodceňuji,
avšak musíme si jasně říci, jaké jsou naše oblasti odpovědnosti.

Nabízím, že poskytnu poslancům Evropského parlamentu, kteří si to budou přát, na základě
určitého harmonogramu úplné informace o technických opatřeních, jež můžeme přijmout
na úrovni Společenství.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Vážený pane předsedo, rád bych vám položil
otázku ohledně nedávných událostí týkajících se útoků na společnosti Visa, MasterCard a
PayPal ze strany hackerů, se záměrem sabotovat jejich finanční operace a způsobit jim
finanční ztráty.

Když k těmto počítačovým útokům, které způsobily dost závažné technické problémy,
došlo, byly důvěrné údaje zákazníků v bezpečí, nebo byly zranitelné? To je moje první
otázka. Vedle toho, že tyto počítačové útoky jsou vedeny z ideologických důvodů nebo
jenom pro zábavu z počítačového pirátství, existuje také možnost, že hackeři, kterým jde
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jen o finanční zisk, se do těchto systémů rovněž dostanou. Chtěl bych vědět, zda se útoky
dotkly i těchto finančních a osobních informací, jaké metody byly použity a jací pachatelé
se na tom podíleli a zda jste měli situaci v daném okamžiku pod kontrolou. Rád bych také
věděl, zda se tímto problémem zabývají rovněž orgány Spojených států a mezinárodní
orgány.

José Manuel Barroso,    předseda Komise  .  – Nemám žádné přímé informace o těchto
únicích informací a o tom, v jakém rozsahu unikly důvěrné informace nebo soukromé
údaje. Samotného mě mrzí, že tyto informace nemám – ale s tímto případem nemám nic
společného.

Je pravda, že tato záležitost nastolila velice závažné problémy z hlediska bezpečnosti. Na
některých z těchto problémů jsme pracovali již před případem WikiLeaks a já jsem se vám
již zmínil o některých podnětech Komise. Jsem si jist, že naši partneři na druhé straně
Atlantiku jsou tímto problémem také znepokojeni, a proto si myslím, že bychom měli
spolupracovat na posílení bezpečnosti na internetu a zároveň vždy respektovat základní
svobody – protože svoboda projevu je pro nás v Evropské unii posvátným právem – a
zároveň je zřejmé, že ochrana údajů a soukromí jsou také základními právy.

Musíme najít tu správnou rovnováhu a to je také důvod, proč ve všech našich iniciativách
musíme zohlednit obě tyto zásady, které lze někdy obtížně sladit, ale které jsou nicméně
velice důležité.

Předseda.   – Vážení kolegové, měli jsme na seznamu 21 jmen, ale pouze 14 z vás si mohlo
vzít slovo. Je mi to velice líto, ale jména byla čtena podle pořadí na seznamu.

Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise je ukončena.

PŘEDSEDAJÍCÍ: GIANNI PITTELLA
místopředseda

14. Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění
pozměněném Radou (rozprava)

Předsedající.   - Dalším bodem jednání je zpráva Sidonie Elżbiety Jędrzejewské a Helgy
Trüpelové, jménem Rozpočtového výboru, o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie
na rozpočtový rok 2011 – všechny oddíly, ve znění pozměněném Radou (17635/2010
– C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD)) (A7-0369/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    zpravodajka. – (PL) Vážený pane předsedající, po mnoha
měsících jednání, diskuzí a napětí se nám konečně podaří – zítra, jak doufám – přijmout
rozpočet Evropské unie na rok 2011 zde na plenárním zasedání Evropského parlamentu.
Ráda bych začala v pozitivním duchu výčtem toho, co považuji za nejzajímavější a
nejefektivnější z úspěšně prosazených položek v souvislosti s rozpočtem na rok 2011 a
těch položek, které mají obzvláštní význam pro evropské občany.

Především mě velice těší, že se nám podařilo dosáhnout dohody včas, že náročná jednání
s členskými státy a s Evropskou komisí byla uzavřena do konce roku 2010 a že se nám
podařilo odvrátit riziko rozpočtového provizoria na rok 2011, přestože každá ze stran
samozřejmě musela do jisté míry činit kompromisy. Chtěla bych vás upozornit na některé
inspirující a zajímavé aspekty v souvislosti s konkrétními detaily toho, co se nám podařilo
dojednat.
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Především se to týká společného postoje, který jsme vypracovali, a jednomyslného přijetí
návrhu Parlamentu z října 2010 týkajícího se priorit Evropského parlamentu z hlediska
rozpočtových závazků. Všechny naše návrhy týkající se zvýšení finančních prostředků
pro rozpočtové linie, které mají klíčový význam pro mládež, vzdělání, mobilitu, inovace,
výzkumné programy a pro programy související s klíčovými otázkami v mezinárodních
vztazích, Rada a Komise přijaly. Těší mě to. Je také třeba poznamenat, že Parlament byl
při svém říjnovém čtení velice realistický a disciplinovaný. Těší mě, že Rada a členské státy
tuto disciplinovanost vzaly na vědomí a uznaly priority, jež jsme navrhli a na něž jsme
jasně poukazovali od března.

Abych to shrnula, těší mě, že tento trojúhelník – mládež, vzdělání a mobilita – Rada
pochopila a náležitě ocenila. Doufám, že Komise vynaloží maximální úsilí k zajištění toho,
aby tyto zvýšené finanční prostředky byly v roce 2011 vhodně využity.

Těší mě, že se nám podařilo do značné míry porozumět navzájem svým vlastním obavám.
Ovšem našemu uspokojení z faktu, že se nám podařilo docílit dohody, v mnoha ohledech
brání několik závažných aspektů. Především je třeba říci, že v průběhu jednání o rozpočtu
na rok 2011 jsme viděli v praxi, jak je obtížné provádět Lisabonskou smlouvu, kolik
neznámých oblastí je ještě před námi a kolik společné práce je třeba vykonat, abychom
navrhli praktická, pragmatická řešení vyplývající z nových rámců, které určují naši činnost.
Tento proces v žádném případě ještě není u konce.

Ukázalo se také jako až příliš zřejmé, že členské státy prokazují čím dál menší míru solidarity
v okamžiku, kdy jsou nuceny se potýkat s krizí, a že první hodnotou, která je obětována,
když je třeba přistoupit ke škrtům ve vnitrostátních rozpočtech, je právě evropská solidarita.
Velice mě mrzí, že se členské státy staly najednou tak nesmírně krátkozrakými a že chtějí
šetřit právě na evropské integraci. Je to bolavá otázka. Musíme se k této diskusi vrátit, neboť
není v žádném případě uzavřena.

Ráda bych také panu Watheletovi položila dvě dost důležité otázky na témata, která mi i
nadále leží v hlavě. Chtěla bych vědět, zda má Rada v úmyslu přijmout společné prohlášení
– jehož návrh jsme viděli, přestože nemám jasno, v jaké fázi se momentálně nachází – o
víceletém finančním rámci. Kromě toho Evropská komise, v souladu s očekáváními
Parlamentu, předložila celou řadu jednostránkových prohlášení vysvětlujících „lisabonizaci“
rozpočtu Společenství, evropskou přidanou hodnotu a vlastní zdroje. Chtěla bych požádat
pana Watheleta, který zde zastupuje Radu, zda by Rada mohla vysvětlit svůj vlastní postoj
k těmto záležitostem.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat kolegům poslancům Evropského parlamentu za jejich
přínos a všem zástupcům Evropské komise a Rady za jejich konstruktivní přístup a budu
vděčná za odpověď na tyto otázky.

Helga Trüpel,    zpravodajka.  –  (DE) Vážený pane předsedající, vážený pane Wathelete,
vážený pane komisaři, dámy a pánové, jako zpravodajka pro rozpočet Parlamentu mohu
rozhodně hovořit o politickém úspěchu této části rozpočtu. Postoj Parlamentu po hlasování
o rozpočtu v říjnu byl přijat Radou téměř v úplnosti. Mým záměrem, s nímž jsem
přistupovala k jednání o tomto rozpočtu, bylo řešit jej s velkou mírou odpovědnosti, s
ambicemi přiměřenými Lisabonské smlouvě, ale také se sebekázní na naší straně, protože
samozřejmě všichni chápeme obtížnou situaci, ve které se ocitáme, nicméně jsme oddaní
evropskému projektu. Takový byl střet protichůdných cílů, který provázel naše jednání o
rozpočtu Parlamentu i souhrnné části rozpočtu. Jednotlivé orgány, jinými slovy, naše
vlastní sněmovna, ale také jiné menší orgány, jako například evropský inspektor ochrany
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údajů, evropský veřejný ochránce práv a Účetní dvůr, získaly pracovní pozice, které zoufale
potřebují – ne takový počet, o který původně žádaly, ale počet vycházející z jejich
skutečných potřeb. Rozpočet Parlamentu – a myslím si, že to je důležité – byl seškrtán o
25 milionů EUR oproti tomu, co původně žádalo předsednictvo. Jinými slovy, to je další
jasný signál sebeomezování a sebekázně, avšak nikoli sebezapírání.

Jiná věc, která pro mě byla mimořádně důležitá, se týkala potřeby, abychom čerpali více
prostředků na zvýšení energetické účinnosti našich budov. Zde ve Štrasburku by také mělo
být více jízdních kol, abychom nebyli závislí na takovém počtu automobilů a aby bylo
možné poskytovat zaměstnancům našich orgánů jízdenky pro městskou hromadnou
dopravu v Bruselu. Je zde tedy také otázka odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Úprava
mezd v souladu se soudním rozhodnutím byla náležitě začleněna do rozpočtu a bude
financována přerozdělením z jiných částí rozpočtu. To znamená, že jsme dosáhli
přijatelného kompromisu mezi Parlamentem a Radou a dobře jsme spolupracovali.

Nyní ale, když dovolíte, bych vám ráda prezentovala své politické hodnocení souhrnného
rozpočtu jako koordinátorka rozpočtu za skupinu Zelených/Evropské svobodné aliance.
Zvýšení plateb – o 2,91 % – je velice skromné a je to přechodný rozpočet v době nutných
úsporných opatření v členských státech. Parlament ovšem – a pořád ještě věřím, že ten
požadavek je na místě – chtěl jasnou dohodu s Radou o tom, jakým způsobem lze
Lisabonskou smlouvu, kterou pochopitelně Rada a Parlament přijaly společně – konec
konců v této věci nestojíme proti sobě – skutečně provádět. Chtěla bych ještě jednou
zdůraznit, že Parlament nejde ve svých požadavcích nad rámec Lisabonské smlouvy.
Požadujeme pouze dodržování Smlouvy. Vyzýváme ale Radu také k tomu, aby se za
výsledky Lisabonské smlouvy neschovávala. Podle mého názoru je to nebezpečné a je to
cosi, k čemu se musí každý parlament, který si váží sám sebe, vyjádřit kriticky.

My, Strana zelených, nejsme spokojeni s tím, čeho jsme v této věci doposud dosáhli. Je zde
několik nepřesvědčivých prohlášení, což není to, co jsme původně chtěli. Domnívám se,
že pokud přijmeme ambiciózní strategii, pro kterou existují opravdu dobré důvody, pak
se jí musíme také držet a nevzdávat se předčasně. Nás, Stranu zelených, těší, že v současné
době nemáme prostředky na mezinárodní experimentální reaktor pro jadernou syntézu
ITER, protože ho nepovažujeme v tomto okamžiku za skutečnou prioritu a s ohledem na
ochranu životního prostředí jsme přesvědčeni, že bychom měli vynakládat více finančních
prostředků na obnovitelné energie a na environmentální restrukturalizaci než na projekty,
jejichž úspěch není zajištěn. Jedinou zřejmou věcí, pokud jde o příští rok, je fakt, že jednání
budou pokračovat. Pevně věřím, že v intencích proevropských hodnot v Radě i v Parlamentu
budeme v příštím roce v našem společném úsilí úspěšnější.

Melchior Wathelet,    úřadující předseda Rady. – (FR) Vážený pane předsedající, dámy a
pánové, po dlouhém a náročném vyjednávání máme nyní na dosah přijetí rozpočtu na
rok 2011. Nebyla to procházka růžovým sadem. Narazili jsme na několik úskalí, doufám
však, že se konečně blížíme našemu cíli v tomto rozpočtovém procesu a že, jak vám před
chvílí řekla zpravodajka, dokážeme do konce tohoto roku rozpočet schválit.

Myslím si, že tento cíl nás všechny dnes motivoval a máme zde důkaz, že tvrzení zástupců
všech rozpočtových oblastí, že skutečně chtějí dosáhnout dohody, bylo pravdivé. Ovšem
snad bychom také měli poukázat na to, že jsme realizovali nový postup a zavedli nový
proces a jsem přesvědčen – v souladu s tím, co právě řekla zpravodajka – že každý musel
dělat ústupky, každý musel učinit nějaké kompromisy.
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Na jedné straně Evropský parlament sám o sobě výrazně změnil návrh Rady týkající se
prostředků na závazky. Podařilo se mu začlenit do rozpočtu několik projektů a přípravných
akcí, podnítil některé diskuze a zpochybnil financování řady politik a hrál skutečně v plné
míře svou roli rozpočtového orgánu. Přijal také omezení, která Rada poměrně přísně
uložila, zejména v případě prostředků na platby.

Je zde ale také společné prohlášení, o kterém se zmínila zpravodajka, a s nímž Rada zjevně
souhlasí, vzhledem k tomu, že se jedná o společné prohlášení. Je vám také asi známo, že
jsme obdrželi dopis od premiéra Belgie, současného předsedy Rady, adresovaný předsedovi
Evropského parlamentu, v němž nás informuje, že zástupci příštích čtyř předsednictví
trvajících vždy šest měsíců potvrdili, že si přejí uskutečnit proces vypracování budoucích
finančních výhledů v souladu s ustanoveními Smlouvy. V jistém slova smyslu se tedy jedná
o první uplatňování společného prohlášení, které jsme společně přijali, při vypracování
budoucích finančních výhledů.

Na druhé straně Evropský parlament také předložil seznam požadavků týkajících se
vlastních ambicí v procesech souvisejících s vlastními zdroji a vy sama jste rovněž měla
příležitost seznámit se s prohlášením Evropské komise, které demonstrovalo, že uplatněním
jejího práva iniciativy, ve skutečnosti tuto agendu posune dopředu a takto provede nový
rozpočtový proces i nadcházející finanční výhledy.

Co se týče rozpočtu na rok 2011 jako takového, je pravda, že to je restriktivní rozpočet,
jehož prostředky na platby byly zvýšeny o 2,9 %. I přes tato omezení jsme však dokázali
zajistit, aby spatřila světlo světa Evropská služba pro vnější činnost. V rámci tohoto
omezeného zvýšení rozpočtových prostředků o 2,91 % se nám podařilo zajistit financování
tří nových orgánů dohledu nad finančním trhem. Prostřednictvím uvolnění prostředků z
nástrojů pružnosti se nám také podařilo zohlednit politické priority, které chtěl Parlament
realizovat a v jejichž rámci bude poskytnuta částka 105 milionů EUR na nové přípravné
akce, projekty pro mládež a projekty mobility. Jak vidíte, paní Trüpelová, když hovoříme
o prioritách Parlamentu, používáme přesně stejná slova, která jste opakovala znovu a
znovu při trojstranných jednáních i ve vašem posledním projevu.

Realizace tohoto nového procesu v návaznosti na ustanovení Lisabonské smlouvy bylo
novou zkušeností pro nás pro všechny a jak musím pokorně přiznat, pro mě v prvé řadě.
Je ovšem pravda, že díky tomu jsme uskutečnili řadu jednání a diskuzí – někdy i velice
vypjatých – dnes však můžeme opět konstatovat, že jsme dosáhli dohody.

Chtěl bych říci, že i přesto mám pocit, že jsme toho udělali málo a bohužel z celého procesu
zůstává určitá pachuť s ohledem na posun podpory nástroje pružnosti od jednomyslného
postoje ke kvalifikované většině. Myslím si, že naše úsilí nás skutečně přiblížilo dohodě a
obávám se, že se tato příležitost již nebude opakovat. Myslím si, že je škoda, že jsme se
této příležitosti nedokázali chopit, ať už v otázce nástroje pružnosti jako takového či
v otázce financování ITER.

Nemusí to tedy být jednoduchý proces, ale pokud bude existovat dobrá vůle a vůle po
úspěchu na obou stranách, svého cíle dosáhneme. V tomto okamžiku bych chtěl také
poděkovat všem, kteří nám opravdu pomáhali zajistit, abychom zítra, jak doufám, tuto
dohodu potvrdili: Sám předseda Buzek, který si v průběhu tohoto rozpočtového procesu
obrazně řečeno opravdu vyhrnul rukávy, ale také pan Lamassoure, zpravodajky paní
Jędrzejewska a paní Trüpelová a samozřejmě komisař Lewandowski, který přes různé
neshody vždy přišel znovu s novými návrhy, a zajistil, aby tento proces nakonec dospěl
k úspěšnému závěru.
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Tato praxe tedy prokazuje, že jsme schopni dospět k dohodám a že nový lisabonský proces
může být úspěšný. Přes různá úskalí a různé obtíže, s nimiž jsme byli konfrontováni, se
nám podařilo dosáhnout dohody a máme tento rozpočet, který je mnohem víc než jen
rozpočet: bude mít konkrétní výstupy pro občany ve vztahu k mobilitě, mládeži,
strukturálním fondům, které budou moci být uvolněny pro ty evropské regiony, které je
skutečně potřebují, Službě pro vnější činnost a orgánům dohledu nad finančními trhy.

Ano, díky tomuto rozpočtu budeme moci provádět politiky sloužící evropským občanům.
To nás musí motivovat a to byl také důvod, který přispěl k tomu, že každý dělal
kompromisy, které jsou nezbytné pro dosažení dohody.

Janusz Lewandowski,    člen Komise  .  – Vážený pane předsedající, jménem Komise vítám
skutečnost, že Parlament je ochoten hlasovat o rozpočtu na rok 2011 i přesto, že ne všechny
prvky původního souboru legislativních opatření – jehož součástí je nařízení o víceletém
finančním rámci, nová interinstitucionální dohoda a také financování ITER – jsou
dokončeny.

Aktem hlasování obě složky rozpočtového orgánu prokazují smysl pro odpovědnost ve
snaze předejít rozpočtové krizi v době, kdy Evropa čelí závažným výzvám a kdy jsme
v několika členských státech konfrontováni s finanční nestabilitou.

Musím zdůraznit, že je důležité, aby Parlament hlasoval stejným způsobem, jakým jsme
hlasovali v Radě, abychom předešli dalšímu dohodovacímu řízení. Rada podnikla kroky
k tomu, aby promítla přání Parlamentu do přípravných akcí, pilotních programů, rezerv
a rozpočtových poznámek. Myslím si, že toto – požadavek hlasovat stejným způsobem a
zamezit dalším časovým prodlevám – je zkouškou skutečné vůle, kterou máme k zajištění
rozpočtu pro evropské občany, k zajištění prostředků, jež evropští občané potřebují
k provádění projektů a programů, které by mohly a měly přispívat k růstu pracovních
míst.

Pokud jde o závazky, hlasovat se bude o prostředcích ve výši 141,8 miliard EUR, což
odpovídá 1,13 % hrubého národního důchodu (HND), a rovněž, domnívám se, o hlavních
akceptovaných prioritách Parlamentu týkajících se mládeže, malých a střední podniků a
výzkumu v okruzích 1a a 3b, a Palestiny v okruhu 4.

Abychom těchto cílů dosáhli, potřebujeme uvolnit prostředky z nástroje pružnosti ve výši
105 milionů EUR. Platby jsou stanoveny ve výši 126,5 miliardy EUR, což odpovídá 1,01 %
HND. V této struktuře se promítají rozpočtová omezení, s nimiž jsou v současnosti členské
státy konfrontovány.

Výše plateb je stanovena pod podmínkou – která je pro Komisi velice důležitá – že bude
existovat dohoda na základě společného předloženého prohlášení, v jejímž rámci budou
v případě potřeby urychleně zajištěny další prostředky na platby prostřednictvím převodů
nebo opravných rozpočtů s cílem zamezit jakýmkoli deficitům v prostředcích na platby.

Samozřejmě, že v případě rezerv, o kterých se pravděpodobně bude hlasovat, musím znovu
zdůraznit postoj Komise a my se přirozeně snažíme reagovat na podmínky stanovené
Parlamentem co nejdříve.

Je velice důležité mít rozpočet schválený, abychom mohli uskutečnit diskuse v jiných
oblastech bez dalších komplikací způsobených tím, že budeme pracovat na základě
prozatímních dvanáctin. To je opravdu velice důležité.
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Zbývá otázka financování ITER a s financováním ITER je spojena mezinárodní prestiž
sjednocené Evropy jako partnera pro světové vědeckotechnické projekty. Pokud se nám
nepodaří se dohodnout – a máme k tomu poslední příležitost – ztratíme přibližně
570 milionů z rozpětí pro rozpočtové položky na rok 2010 a ztratíme také manévrovací
pole pro rozpětí pro rozpočtové položky na rok 2011. Myslím si tedy, že hlasování o ITER
a odsouhlasení prostředků k jeho financování by měla být situace, která něco přinese
každému z nás.

Zbývá úprava a provedení Lisabonské smlouvy do víceletého finančního rámce a nové
interinstitucionální dohody. Musím pochválit úsilí zpravodaje pro rozpočet Reimera
Bögeho a ministra Watheleta směřující k dosažení dohody právě v této oblasti, která
vyžaduje také určitou míru pružnosti. To je správné. Slýchávám v Parlamentu v diskusi,
že se jedná o mechanismus omezenější než současný systém, ale je to kompromis, který
v praxi zaručuje skutečně stejnou míru pružnosti, která byla doposud uplatňována. Proto
se jeví jako přijatelný v této době, kdy v členských státech probíhá fiskální konsolidace.

Musíme prosazovat naše úsilí v provádění Lisabonské smlouvy prostřednictvím přijetí
víceletého finančního rámce a nové interinstitucionální dohody, neboť jinak, v případě,
že se v těchto oblastech dostaneme do slepé uličky či do prodlení, ocitneme se na neznámém
území, nikoli na pevné půdě, pokud jde o právní podmínky našich pokusů do budoucna.

To byla Lisabonská smlouva prověřená v praxi. Nebyla uplatněna tak, jak bylo původně
plánováno, jako prostředek usnadňující kompromisní řešení a proces rozhodování, nicméně
doufám, že z této zkušenosti dokážeme vyvodit závěry a zatímco očekáváme hlasování
v Parlamentu, již jsme začali připravovat rozpočet na rok 2012. Je to projev našeho
optimismu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na kompromisních mechanismech
týkajících se ročního rozpočtu na rok 2011 – Alain Lamassoure, předseda Buzek, ministr
Wathelet a zpravodajové.

László Surján,    jménem skupiny PPE. – (HU) Vážený pane předsedající, zkoušíme nyní
účinky Lisabonské smlouvy sami na sobě. My a většinou i evropská média jsme často
prohlašovali, že pravomoci Parlamentu byly v důsledku Smlouvy nesmírně rozšířeny.
Dobrá, je pravda, že dvě složky rozpočtového orgánu jsou přibližně stejně silné, ale sílu
této konkrétní složky nelze reálně využít, neboť Smlouva nás odsoudila k dohodě. Jediný
případ, kdy by pravomoci Parlamentu měly být širší, totiž v případě, že by Rada měla
v budoucnosti přehlasovat sama sebe, je naprosto nepředstavitelný. Musíme si všichni
velice dobře uvědomit, že pokud budeme pokračovat v režimu jedné dvanáctiny, budeme
moci pouze klopýtat od jednoho měsíce k druhému a nebudeme schopni utvářet Evropskou
unii, a proto v zásadě ve shodě s jinými skupinami považuje Evropská lidová strana za
nutné, aby Evropská unie měla během zítřka platný rozpočet.

Základem tohoto rozpočtu bude rozpočet předložený Evropskou komisí již v létě, který
Parlament považuje za opodstatněný a solidní. Rada byla více méně téhož názoru, neboť
jej příliš nezměnila a pouze poněkud snížila platby, přičemž argumentovala závažnou
krizí. Je to ale trochu úsměvná krize, jestliže ji lze, jak se zdá, vyřešit čtyřmi miliardami ve
vztahu k příjmům evropských členských států. Upřímně řečeno, tato výše škrtů mi připadá
poněkud populistická. Pokud jde o konečnou dohodu, potěšilo mě, že poté, co Parlament
přijal toto snížení rozpočtu o čtyři miliardy, nekrátili jsme rozpočtové položky šmahem
„jako při sekání trávníku“, ale ponechali jsme v rozpočtu nekrácené důležité oblasti, které
Parlament považoval za obzvláště citlivé, jako prioritu.
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Já osobně považuji za velice důležité, že došlo k výraznému, téměř 15% zvýšení finančních
prostředků, které jsou k dispozici na podporu politiky soudržnosti. Je také důležité,
abychom dosáhli určité míry pokroku. Rozumím vašemu signálu, pane předsedající, za
okamžik skončím, ale musím ještě říci, že Parlament udělal na konci procesu vyjednávání
velkou chybu a zájmy zakotvené ve stranické politice nám nepříjemně zkomplikovaly
možnost dosáhnout všech našich cílů.

Martin Schulz,    jménem skupiny S&D. – (DE) Vážený pane předsedající, chtěl bych navázat
na to, co řekl pan Surján. Uplatňujeme zde nový rozpočtový proces, v němž dvě složky
tvůrce rozpočtových právních předpisů mají rovnocenné postavení. Můj příspěvek je určen
všem těm kolegům poslancům z Rozpočtového výboru, kteří si stěžovali, že tato rozprava
byla zpolitizována. Rád bych vám vysvětlil, že samotná logika tohoto nového procesu nás
nutí, abychom vybočili z rámce technických rozpočtových záležitostí a diskutovali o reálné
rozpočtové politice. Díky této rozpočtové politice se stalo zřejmým, že Evropská rada i
jiné orgány mají v úmyslu využívat rozpočtovou politiku k prosazení odlišné podoby
Evropské unie. Začnu tedy u předsednictví Rady – u vás, pane Wathelete.

Podle mého názoru je tento Parlament zavázán belgickému předsednictví. Jsem totiž
přesvědčen, že se mu podařilo dosáhnout něčeho, co jsem před třemi týdny nepovažoval
za možné. Rada, vláda Spojeného království a vláda Nizozemí – musíme je tady uvést i
takto jmenovitě – nebyly ochotny dohodnout se na kompromisu, pokud jde o zapojení
Parlamentu do finančního výhledu. Kompromisy, jichž jsme chtěli dosáhnout s Radou,
byly zamítnuty. Až do poslední minuty byla vyvíjena snaha dosáhnout kompromisu, ale
tyto dvě vlády řekly ne. Našlo se velice inteligentní řešení – snad belgické provenience –
totiž přesvědčit vlády, které budou v příštích dvou letech vykonávat předsednictví Rady –
Maďarsko, Polsko, Dánsko a Kypr – aby vydaly prohlášení v tom smyslu, že zapojí Parlament
do procesu definování cílů. Předpokládám, že to bude stejným způsobem jako v minulosti,
jinými slovy, na základě současné interinstitucionální dohody. Čtyři vlády v Evropské radě
tak prohlásily, že mají jiný názor než vláda Nizozemí a vláda Spojeného království. To je
velký úspěch, protože z toho jasně vyplynulo, že Rada není homogenní celek, který může
diktovat všem jednotný cíl, ale že v Radě existují zcela jednoznačně odlišné názory,
například v případě států, jako je Maďarsko a Polsko, které se obávají, že pokud budou
projekty jako Služba pro vnější činnost, ITER a Galileo financovány z týchž rozpočtových
zdrojů, které máme dnes, a zároveň jsou do roku 2013 zmrazeny výdaje na zemědělství,
v určitém okamžiku budou muset být někde provedeny škrty. Škrty by pak navíc byly
provedeny v souvislosti s politikou soudržnosti. Máme tak v Radě spojence, a sice státy,
které tyto škrty nechtějí, k nimž patří zejména následující dva státy, které mají vykonávat
předsednictví Rady, to jest Polsko a Maďarsko. Parlament v tomto ohledu dosáhl
významného úspěchu.

Nesouhlasím s názorem paní Trüpelové, že jsme ustoupili – pravý opak je pravdou! Pokud
jde o druhý klíčový politický požadavek, který jsme vznesli, pružnost, nebylo dosaženo
dohody. Tato záležitost byla odložena. Pane Wathelete, říkáte, že nyní jsme dospěli
k jednomyslnosti a že jste býval mohl docílit kvalifikované většiny. Já to obrátím a řeknu,
že ti, kdo chtějí mít ITER, musejí potom také zajistit, aby v Radě bylo dosaženo
jednomyslnosti, pokud jde o spolupráci ve vztahu k pružnosti, jinak nezískají ITER.

Vyjednávali jsme tvrdě a velmi kontroverzním způsobem. V konečném důsledku nikdy
nešlo o čísla, ale o politickou vůli.
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A konečně, moje třetí poznámka zní, že ve vyhrocené rozpravě se Komise postavila mezi
Radu a Parlament. V Radě neexistuje jediná vláda, která by byla ochotna diskutovat o našich
vlastních zdrojích. Chceme diskutovat o našich vlastních zdrojích. Komise k tomu zaujala
svůj postoj. V této věci se postavila na stranu Parlamentu. Orgány Společenství jsou tedy
ve shodě. Předpokládám, že na jaře předseda Komise a vy, pane Lewandowski, předložíte
příslušný návrh o mechanismech týkajících se vlastních zdrojů v Evropské unii. Členské
státy – 27 vlád – pak budou muset k této otázce zaujmout postoj.

Jsem trochu překvapený, že jsem jediným předsedou skupiny, který zde dnes hovoří. Chtěl
bych také v tomto ohledu oslovit své kolegy poslance. Došlo do určité míry k vzrušené
debatě mezi námi a rozpočtovými odborníky. Jsem přesvědčen, že na konci směřovala
pozitivním směrem. Chtěl bych poděkovat zpravodajkám pro rozpočet paní Jędrzejewské
a paní Trüpelové. Díky mému intenzivnímu zapojení do rozpočtového procesu na politické
úrovni jsem zjistil, jak náročná práce to je. Chtěl bych vám velice poblahopřát k vaší práci.
A konečně bych se chtěl omluvit všem poslancům Rozpočtového výboru, kteří měli občas
pocit, že je provokuji. Musím vám ale říci, že jsem považoval tuto provokaci za potřebnou.

Anne E. Jensen,    jménem skupiny ALDE. – (DA) Vážený pane předsedající, chtěla bych
také začít poděkováním paní Jędrzejewské a paní Trüpelové za solidní a velice kvalitní
práci, kterou odvedly na rozpočtu, a ještě speciálně paní Jędrzejewské, která měla
neuvěřitelně obtížný úkol v rámci uplatňování nového procesu. Chtěla bych poděkovat
belgickému předsednictví, jehož přínos je úžasný, a také děkuji našemu předsedovi panu
Lamassourovi, který odvedl v průběhu těchto jednání konkrétní skvělou práci. Komise se
samozřejmě také snažila přispět k rozpočtovému procesu konstruktivním způsobem,
zejména v průběhu konečné fáze zde.

Z hlediska skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu to je pro rozpočet na rok
2011 dobrý výsledek. Zajistili jsme nezbytné prostředky na výzkum, energetiku a vzdělání
a v oblasti zahraničních vztahů jsme našli finanční zdroje pro Palestinu a pro země
produkující banány, aniž jsme byli nuceni provádět škrty v jiných programech. Tento
rozpočtový proces ukázal, že víceletý finanční rámec je velice přísný a nepružný. Nevyřešili
jsme doposud problém financování projektu jaderné syntézy ITER na několik příštích let
– tedy věc, která zde byla několikrát zmíněna. Skupina ALDE se zasazuje o to, aby se našlo
řešení této věci. Pokud máme i nadále naplňovat ambice vytyčené v energetické politice
Evropské unie, budeme čelit náročným rozpočtovým jednáním i v průběhu příštích několika
let, nedosáhneme-li dohody, která zajistí větší míru pružnosti. Doufám, že k tomu brzy
dojde, a v tomto ohledu bych rád poděkoval panu Bögemu za jeho neúnavné úsilí směřující
k tomu, aby se našlo vhodné řešení.

Isabelle Durant,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pane předsedající, vážený pane
Wathelete, vážený pane komisaři, právě před měsícem, přestože jsme měli obecnou dohodu
o výši položek v rozpočtu na rok 2011, čtyři velké politické skupiny velice hlasitě a důrazně
do věci vstoupily a požádaly belgické předsednictví, aby jednalo s Radou nejenom o výši
položek v rozpočtu na rok 2011, které byly dohodnuty, ale také o skutečné politické
dohodě pro příští etapu jednání, o politické dohodě, která by nám umožnila spolupracovat,
ve formě úmluvy nebo něčeho jiného – na tom vcelku nezáleží – ale také s vnitrostátními
parlamenty a vládami, na budoucím finančním rámci a vlastních zdrojích. Každý s tím
souhlasil.

Žádali jsme o to tehdy, před pouhým měsícem, protože jsme byli přesvědčeni, že musíme
zaručit budoucnost evropských financí, protože jsme se domnívali, že musíme pomoci
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rozpočtům členských států, které se všechny potýkají s potížemi a proto, že Evropská unie
musí mít vlastní zdroje. Souhlasili všichni a řekla bych, že to bylo vyjádřeno velice důrazným
způsobem.

Uplynul měsíc, a kam jsme se v tomto směru dostali? Vrátili jsme se zpátky na začátek. Má
být přijat rozpočet na rok 2011. Opomíjí nástroj pružnosti a ITER. Co se mě týče, projektu
ITER nelituji, jak víte, ale na druhé straně, belgické předsednictví – i přesto, že vyvinulo
nesmírné úsilí, to musím přiznat – nám všem tak trochu tu hořkou pilulku dnes oslazuje
tím, že navrhuje, abychom se spokojili s prohlášením Rady, s moudrostí Komise – přestože
doufám, že bude vždy na straně Parlamentu; což je místo kam patří – a s dopisem od pana
 Leterma, premiéra, který nám ve skutečnosti navrhuje, abychom dodržovali smlouvy. Je
dobře, že nám nenavrhuje opak – to by bylo zarážející.

Musíte proto přiznat, že je to dosti slabý návrh a musíte pochopit, že jsme z něj trochu
rozčarovaní. Nejsem si dokonce ani jistá tím, že belgické předsednictví samo tak úplně
věří tomu, co říká, přestože si myslím, že kdyby ta „procházka růžovým sadem“ trvala
trochu déle, pane Wathelete, byli bychom mohli dosáhnout lepší dohody, stabilnější dohody
pro budoucnost, která by nám dala větší šanci vytvořit náležité záruky pro budoucnost.

Máte pocit, že to, čeho jsme dosáhli, je neuspokojivé, a já s vámi ten pocit sdílím. I přesto
budeme jednat tak, jak je třeba, a proto usnesení, se všemi jeho nedostatky, schválíme a
stejně jako v případě všech dalších věcí je nutno konstatovat, že jsme promeškali příležitost,
ale můžete se spolehnout, že se zúčastníme příští schůze, protože rozprava o finančních
výhledech ještě není uzavřena.

Derk Jan Eppink,    jménem skupiny ECR. – Vážený pane předsedající, budu se snažit být
stručnější než předchozí řečník. Moje skupina navrhuje přijmout rozpočet ve znění
odsouhlaseném Radou. Nabízí mírné zvýšení a to je rozumný kompromis. Mějte na zřeteli,
že členské státy Evropské unie a občané musejí ve svých rozpočtech provádět škrty.
Rozprava o rozpočtu bohužel nezačala dobře. Parlament požadoval zvýšení rozpočtu o
6 %, což bylo absurdní a ukázalo, jak je toto shromáždění odtržené od reality. Emoce
v průběhu rozpravy ještě dále roznítily horké hlavy, které chtěly zneužít rozpočtu k tomu,
aby si prosadily přístup k vlastním zdrojům, jinými slovy, k dani Evropské unie. Byli jsme
vždy proti tomu. Lisabonská smlouva v tomto ohledu vyznívá jednoznačně. Parlament
má právo poradní, nikoli právo spolurozhodování.

Parlament tento zápas prohrál, jak jsme předpokládali. Nyní směřuje do situace, kterou
evropští konzervativci neustále obhajovali – rozpočet ve výši 1 % HDP. Horké hlavy se
v této věci budou muset trochu zchladit; zejména to platí pro Zelené. Zkuste si jen
představit, že by Evropská unie neměla příští rok žádný rozpočet, v situaci kdy euro
zaznamená strmý pád. Je tohle představa, kterou chcete nabídnout finančním trhům?
Myslím si, že by na nich určitě nezavládlo nadšení.

Chtěl bych poblahopřát vládám Spojeného království a Nizozemí za jejich zásadový postoj.
Děkuji belgické vládě za její roli čestného zprostředkovatele a děkuji Komisi za její
erudovanou a rozvážnou práci.

Miguel Portas,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Vážený pane předsedající, nadcházejícím
přijetím návrhu rozpočtu na rok 2011 se dostáváme ke konci bouřlivého procesu
vyjednávání. Nejprve několik slov o rozpočtu jako takovém. Jeho výsledná podoba vyplývá
z navýšení prosazených vládami, což byly zbytkové částky. Návrh předložený vládami, o
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kterém budeme zítra hlasovat, je značně pod úrovní stropů dohodnutých při dojednávání
finančních výhledů na období 2007-2013.

Moje skupina se postavila proti tomuto stanovisku, protože nesouhlasíme s rozpočty na
bázi kontinuity v mimořádných situacích a nesouhlasíme s rozpočty, které nedokážou
řešit sociální krizi, do níž byly naše země uvrženy politikami úsporných opatření. Jenom
tato věc sama o sobě by pro nás byla dostatečným důvodem k tomu, abychom nehlasovali
pro tento rozpočet. Jeho podfinancování má ovšem ještě jeden důsledek: bude vyžadovat
následné úpravy až do roku 2011 a vlády samy to připouštějí tím, že podepsaly protokol
přesně v tomto smyslu.

Teď k budoucnosti: většina těch, kdo budou hlasovat pro tento rozpočet, doufala
přinejmenším, že se tento rozpočet v roce 2012 a v roce 2013 nebude opakovat, ale tento
předpoklad je krajně nejistý. Přes naše kritické výtky moje skupina podporovala postoje
Parlamentu po celou dobu, kdy se jednání dostala do slepé uličky, aby odvrátila toto velice
reálně hrozící riziko. Výsledný závazek je však slabý. Zaručuji vám, že v roce 2012 zde
proběhne v poněkud pozměněné a rozšířené podobě diskuze, kterou jsme vedli v tomto
roce, protože menšina vlád vedená Spojeným královstvím je přesvědčena, že současné
evropské rozpočty jsou nadměrné: chtějí méně, nechtějí více. Navíc tytéž vlády chtějí také
omezit pružnost. Toto jsou vlády, které mají v oblibě sankce a oškliví se jim solidarita; jsou
to vlády, které chtějí superpřísná úsporná opatření a nikoli sociální pokrok. Z tohoto
důvodu tato Evropa – Evropa, která odmítá emise evropských dluhopisů, Evropa, která
odmítá danit finanční transakce – je Evropou, jež má nejlepší předpoklady k tomu zničit
svůj vlastní evropský projekt. To není Evropa, se kterou bychom se byli ochotni smířit, a
proto tento rozpočet nemůžeme podpořit.

Marta Andreasen,    jménem skupiny EFD. – Vážený pane předsedající, budu stručná, abych
vykompenzovala čas, který zabral projev pana Portase. Mnoho poslanců v této sněmovně
si bude navzájem blahopřát, že se jim podařilo dosáhnout zvýšení rozpočtu na rok 2011
o 2,9 %. Jiní si budou naopak stěžovat, že to nestačí. Pokud jde o mě, neschvaluji fakt, že
tento parlament ignoruje krizi, jíž Evropané procházejí, a zajímá se pouze o uspokojení
vlastních ambic. Co se mě týče, mrzí mě, že pan Cameron schvaluje toto zvýšení rozpočtu
Společenství a přitom provádí citelné škrty v britském rozpočtu; přičemž tato situace již
začala vyvolávat občanské nepokoje.

Tyto finanční prostředky nezlepší ekonomickou situaci daných členských států a nevytvoří
ani pracovní místa pro občany, kteří přicházejí o práci; pokud by si je ale Británie ponechala,
alespoň by nebylo nutné například zvyšovat školné. Samozřejmě, že nebudeme hlasovat
pro přijetí takto zvýšeného rozpočtu.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Vážený pane předsedající, dnes ráno jsem dostal e-mailem
pozvánku na koktejl od sekretariátu Rozpočtového výboru. Výbor chce oslavovat
skutečnost, že se Evropskému parlamentu podařilo zvýšit svůj rozpočet na rok 2011.

Kdyby to záleželo na tomto parlamentu a na Komisi, z kapes našich daňových poplatníků
by bylo odčerpáno ještě mnoho peněz. Evropské daně: důvod k oslavnému koktejlu!
Členské státy, které ztrácejí právo vetovat rozpočet: další důvod k oslavě! Pane předsedající,
tomu co se děje, říkám tanec na hrobech občanských práv! Naštěstí je tu přece jen jeden
důvod k oslavě. Zvýšení rozpočtu bylo omezeno, po tvrdém tlaku ze strany členských
států.
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Bohužel to pořád ještě neznamená snížení rozpočtu, které požadovala Nizozemská strana
svobody (PVV), ale zvýšení není zdaleka tak vysoké, jak chtěla tato sněmovna. Nebudeme
mít žádné evropské daně, což nepotěší skupinu Aliance Liberálů a demokratů pro Evropu,
skupinu Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a skupinu
Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a členské státy si ponechají své právo
veta. Takže až dnes pozvednu sklenku k přípitku, bude to na počest těch odvážných,
nepoddajných členských států, jako je Nizozemí, které se nepodvolily těmto požadavkům
Parlamentu. Ať žijí členské státy, ať žijí občané!

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Vážený pane předsedající, paní Jedrzejewska,
paní Trüpelová, pan Lamassoure, pan Lewandowski a pan Böge: to jsou jména lidí, kteří
stojí za rozpočtem na rok 2011, a kteří podle mého názoru v konečném důsledku prokázali
svou umírněnost a realismus.

Rozpočtový výbor již sestavil návrh, který je z hlediska prostředků na závazky zcela
v souladu s finančními omezeními a ponechává prostor pro jednání o prostředcích na
platby, neboť, jak uvedla Evropská komise, existovaly zde a i nadále přetrvávají obavy
v souvislosti se změnami v prostředcích na platby ve strukturálních fondech na příští rok.

Po říjnovém hlasování v plénu jsme se bohužel zapojili do politických jednání, na kterých
se podílela i Rada, a od té doby se všechny věci ubíraly nesprávným směrem: „dopis od
dvanáctky států“; 2,9 % zvýšení prostředků na platby požadované Radou; tlak na Parlament
a na jeho poslance; a konečný krach jednání, který se projevil zrušením schůzky
Rozpočtového výboru, jež se měla konat včera s cílem dosáhnout dohody o nástroji
pružnosti a o budoucím financování mezinárodního termonukleárního experimentálního
reaktoru (ITER).

Měli bychom z toho vyvodit závěry? Myslím, že ano. Rada by měla vyvodit závěry; následná
předsednictví by měla vyvodit závěry; Evropská komise by měla vyvodit závěry; a my
rovněž.

Já pro vás teď jeden závěr vyvodím: nechte jednání o rozpočtu Evropské unie na příští roky
a v rukou odborníků, kteří si zde dnes vzali slovo.

Rád bych také využil této příležitosti a přivítal mého kolegu poslance pana Schulze
v Rozpočtovém výboru a upozornil ho, že se schůzka výboru koná v lednu. Doufám, že
na této schůzce předložíte alternativní návrh, jak financovat ITER, vzhledem ke ztrátě 571
milionů EUR v rozpočtu na rok 2010.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem velice rád,
že Rada a Parlament dokázaly v této nelehké době dosáhnout dohody o rozpočtu na rok
2011. Rozpočet je dobrý kompromis, neboť jsme dokázali prosadit nízkou míru jeho
zvýšení, nicméně jsme našli přiměřené zdroje financování pro oblasti, které jsou našimi
prioritami. Chtěl bych moc poděkovat našim zpravodajkám, paní Jędrzejewské a paní
Trüpelové, a také belgickému předsednictví za jejich velice konstruktivní přínos
k procesu rozpočtových jednání.

Aspektem, který mě znepokojuje, jsou dlouhodobé výhledy, protože z dlouhodobého
hlediska by bylo nerozumné, kdyby členské státy Evropské unii zadávaly nové úkoly, ale
nebyly schopny se dohodnout, jakým způsobem mají být financovány. To bude závažný
problém v roce 2012 a 2013 a samozřejmě také v okamžiku, kdy se budeme připravovat
na nadcházející finanční rámec, protože v tuto chvíli je již jasné, že menšina bohatších
zemí, které poskytují čistý příspěvek do rozpočtu Unie, z nichž některé mají euroskeptické
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vlády, chce rozpočet EU zeštíhlit za každou cenu, bez ohledu na následky, které to vyvolá.
To není rozumný postoj, zejména proto, že samy tyto vlády tvrdě prosazují zvýšení výdajů
v určitých oblastech, například pro projekt IT, a nejsou ani schopny poukázat na to, ve
kterých oblastech by mělo dojít k úsporám. Měli bychom škrtat v oblasti zemědělské
pomoci? Nebo bychom snad měli přitáhnout otěže také strukturálním fondům? Někteří
lidé to chtějí, ale většina říká ne.

Problémy, jimž čelíme ve vztahu k budoucnosti, jsou skutečně vnitřní politické problémy
v rámci Rady a ve vztahu mezi členskými státy s odlišnými postoji vůči Evropské unii a
jejímu budoucímu rozpočtu. Nejkontroverznějším problémem je otázka budoucích
mechanismů pružnosti. Pro nás, Sociální demokraty, v této souvislosti vyvstávají dva
problémy.

Za prvé, je věcí principu, že bychom měli podporovat interinstitucionální dohodu, kterou
máme od roku 1999 a která doposud fungovala mimořádně dobře. Žádný parlament na
světě by nepřijal omezení svého vlivu, zejména pokud by pro to nebyly pádné praktické
důvody. Rada nebyla schopna uvést žádné praktické důvody pro omezení mechanismu
pružnosti. Lisabonská smlouva nebrání vzniku nové dohody se stejným obsahem, jako je
ta současná; je to spíš otázka politické vůle členských států.

Za druhé, jakmile se na konci rozpočtového období sníží rozpětí a zároveň budou uloženy
nové úkoly, zvýší se také potřeba využít mechanismů pružnosti. Tuto skutečnost zdůraznila
Komise ve svém posouzení současného rámce. Bez ohledu na to, že všechny argumenty
hovoří ve prospěch rozšíření mechanismů pružnosti a že by mělo být snazší tyto
mechanismy uplatňovat, se Rada vydala opačným směrem. To je nepřijatelné. V tuto chvíli
již víme, že existují členské státy, které chápou současný spor ve věci omezení mechanismů
pružnosti jako přípravu na rozhodující střetnutí, které vyústí v drastické snížení rozpočtu
Evropské unie. Pokud se ukáže, že to má být strategická linie Rady do budoucna, obávám
se, že budeme čelit trvalejší rozpočtové krizi, protože tento přístup je pro nás nepřijatelný.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku na základě modré karty  podle čl. 149 odst. 8 jednacího
řádu)

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Skutečnost, že řada členských států nesouhlasí se zvýšením
rozpočtu na rok 2011 a že v důsledku toho bude možné realizovat menší počet projektů,
jste kvalifikoval jako „znepokojivou“. Nenapadla vás možnost, že tyto členské státy
nepociťují nejmenší potřebu existence těchto evropských projektů?

Göran Färm (S&D).   – Vážený pane předsedající, samozřejmě, že to chápu, ale je rozdíl
mezi zeměmi, které poskytují čistý příspěvek do rozpočtu Unie, a zeměmi, které jsou
čistými příjemci prostředků z rozpočtu Unie. Tuto věc musíme chápat. Mohl byste snadno
říci, že Spojené království, Nizozemsko, dokonce i můj vlastní členský stát, Švédsko, by
měly prospěch ze snížení rozpočtu Evropské unie.

Podívejte se však na ty členské státy, které mají dnes opravdu problémy. Podívejte se na
Řecko, Portugalsko a Irsko. Pro ty by to byla ztráta, kdyby byl rozpočet Evropské unie
snížen, protože on fakticky přispívá na jejich ekonomiky – nejenom prostřednictvím
strukturálních fondů, ale i jinými součástmi rozpočtu – nemyslím si tedy, že by to bylo
férové jednání.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Vážený pane předsedající, přinejmenším nyní vedeme
řádnou rozpravu s účastí zástupce Rady. Tato rozprava o rozpočtu na příští rok se dlouho
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točila kolem toho, co kdo udělal a kdy. V očích mnoha lidí to byla rozprava mezi orgány,
což je svým způsobem škoda, ale zároveň se snad můžeme poučit o něčem do budoucna.

Před měsícem jsem se dost kriticky vyjadřoval k tomu, jak se v Radě díváte na budoucnost
a na možnost financování priorit, které jste vy sami prezentovali, a tím mám na mysli
zejména strategie Evropa 2020; jinými slovy, jak máme financovat ambiciózní cíle, které
jsme si v Evropě vytyčili. Moje kritika stále platí, a proto si myslím, že může být zajímavé
zamyslet se nad rozpočtem v jeho současné podobě z tohoto konkrétního hlediska.

Dohodli jsme se na rozpočtu se zvýšením o 2,91 %, což si osobně myslím, že je naprosto
rozumné řešení. Kdyby si Rada prosadila svou, prostředky na výzkum by byly sníženy
téměř o půl miliardy eur ve srovnání s částkou původně navrhovanou Komisí, a v tomto
ohledu jsem ještě plně nepochopil, o co Radě šlo. Parlament to později opravil ve své vlastní
verzi, což je pozitivní věc. To znamená, že jsme v mnohých ohledech zvolili lepší směr, a
i přesto, že výše rozpočtových položek je stejná, jakou chtěla Rada, obsah je podstatně
lepší než celek rozpočtových položek zvýšených o 2,91 % požadovaný Radou. Dle mého
názoru stojí za to podotknout, že i v případě, že zachováme stejnou výši rozpočtových
položek, došlo k výrazným posunům v rozpočtu.

Pan Färm bral zřetel na potřebu mechanismů pružnosti a Rada musí v tomto ohledu zvážit,
jakým konkrétním způsobem hodlá najít peněžní prostředky, které jsou potřebné pro
budoucí investice, na kterých jsme se dohodli, neboť v budoucích letech nebude možné
je najít, pokud bude i nadále uplatňovat logiku, kterou používá v tuto chvíli.

Martin Callanan (ECR).   – Vážený pane předsedající, jsem samozřejmě rád, že Parlament
konečně přišel k rozumu, přijal to, co mnozí z nás celou dobu považovali za nevyhnutelné,
a dohodl se na zvýšení rozpočtu o 2,9 %; ačkoli musím říci, že pro mnohé z nás toto
omezení nárůstu rozpočtu ještě nejde dost daleko. Mnozí z nás by uvítali zmrazení – nebo
snad v těch nejodvážnějších optimistických představách – snížení rozpočtu Evropské unie,
protože čím méně peněz Evropská unie utratí, tím méně bude zasahovat do životů
obyčejných občanů.

To je bezesporu dobrý výsledek pro Davida Camerona, pro Marka Rutteho, ale také vítězství
pro evropské daňové poplatníky, kteří jsou momentálně v tíživé situaci a navíc musí platit
všechny účty orgánů Evropské unie. V době úsporných opatření, v době škrtů ve většině
členských států bylo naprostým šílenstvím, že se tento parlament snažil zvýšit výdaje
Evropské unie o 6 %. Těší mě, že si Parlament zachoval alespoň špetku zdravého rozumu.

Těm, kdo věří v evropský projekt a v evropskou integraci – a já nejsem zrovna jedním z
nich – jste způsobili ve vztahu k vaší věci více škody než kdokoli jiný tím, že jste se snažili
trvat na tomto absurdním zvýšení výdajů Evropské unie v době, kdy každý jiný, každá jiná
veřejná instituce v Evropě, pociťuje bolestivé dopady škrtů. Vaší věci jste způsobili nedozírné
škody.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) V průběhu závěrečné fáze rozpočtového procesu učinily
Rada a Komise politická prohlášení, zejména za účelem začlenění Evropského parlamentu
do financování Evropské unie v dlouhodobém výhledu. Mám k této věci dvě otázky.

Moje první otázka zní: jakou konkrétní formu hodlá dát Rada a Komise této spolupráci?
Bude mít Evropský parlament v této věci roli spolurozhodování? Silně o tom pochybuji.

Má druhá otázka se týká daně Evropské unie. V červnu 2011 chce Evropská komise předložit
návrh financování Evropské unie na období 2014-2020. Moje otázka v této věci zní: je
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součástí tohoto návrhu daň Evropské unie? Pokud ano, znamená to, že seznam
potenciálních odvodů, o nichž Evropská komise informovala v říjnu, byl ještě rozšířen.
Pokud se jedná o odvod pro finanční sektor, pak veškeré příjmy by podle mého názoru
měly rozhodně připadnout členským státům, protože právě členské státy musely
v konečném důsledku zachraňovat banky.

A konečně, pane předsedající, plně podporuji postoj, který v tomto sporu zaujaly
nizozemská a britská vláda.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Vážený pane předsedající, především bych chtěla
poděkovat paní Jędrzejewské a paní Trüpelové, které realizovaly rozpočtový proces s
velkou dávkou odpovědnosti a s jasným důrazem na priority.

Pokud jde o rozpočet na rok 2011: jestliže posuzujeme rozpočet Evropské unie, musíme
mít vždy na paměti, že 95 % finančních prostředků se vrací zpátky ve prospěch občanů.
Nejlepším příkladem v tomto ohledu je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci.
Administrativní náklady Evropské unie, které činí 6 %, jsou nižší než náklady celé řady
členských států Unie. Mnoho let činil rozpočet Evropské unie plus/mínus 1 % HDP. Z tohoto
rozpočtu bylo financováno i rozšíření Unie z 15 na 27 členských států bez jakýchkoli
dalších rozpočtových zdrojů. V důsledku Lisabonské smlouvy máme nyní další úkoly.

Zvýšení rozpočtu jsou vždy obtížná. Ovšem s tématy, jako jsou nové projekty a další úkoly
související s Lisabonskou smlouvou, je rozpočet na rok 2011 také investicí do budoucnosti
Evropské unie a do fungování jejích orgánů.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Vážený pane předsedající, vzhledem k výjimečným
omezením, kterým čelíme v letošním roce, je dohoda, jíž bylo dosaženo o návrhu rozpočtu
na rok 2011, nejlepší možný kompromis. Za to musíme poděkovat a poblahopřát našim
dvěma zpravodajkám, Evropské komisi a obdivuhodnému belgickému předsednictví,
jemuž bych chtěl vyjádřit obzvláštní vděčnost.

Pan Wathelet je trochu posmutnělý; má pocit, že bylo dosaženo příliš málo. Měl by vnímat
gesto Parlamentu, kterým částku 570 milionů EUR přidělil členským státům, místo toho,
aby ji vyčlenil na financování ITER, jako výraz vděčnosti belgickému předsednictví.

Od zahájení těchto jednání se Parlament úzkostlivě snažil dát najevo, že si je vědom svých
oblastí odpovědnosti. Nyní, na konci roku, v okamžiku, kdy je soudržnost Unie zase jednou
zpochybňována, Rozpočtový výbor kategoricky doporučuje, abychom ukončili nejistotu
týkající se rozpočtu na rok 2011.

Ovšem zásadní problémy přetrvávají v nezměněné podobě. Na rozdíl od některých
vnitrostátních rozpočtů nehrozí rozpočtu Unie úpadek. Podle zakládajících smluv se musí
jednat o vyrovnaný rozpočet, ale z politického hlediska se ocitá na pokraji krachu. Evropa
financuje své ambice tím, že se utápí ve verbálním fantazírování. Ale verbální inflace,
inflace grandiózních a iluzorních cílů, je stejně zhoubná jako inflace peněžní.

Unie již nemá prostředky na to, aby financovala rozhodnutí, která přijala v minulosti, ani
na své nové pravomoci, které jí přiznává Lisabonská smlouva. Unie také nedokázala zavést
postupy, které by jí umožnily zajistit, aby v situaci, kdy nemá k dispozici finanční zdroje
Společenství, byly významné společné cíle, jako je strategie Evropa 2020, začleněny do
vnitrostátních rozpočtů.

To je také důvod, proč Parlament připisuje takový význam dohodě dosažené společně s
Komisí a budoucími předsednictvími ve snaze najít způsob, jak zabezpečit financování
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budoucích politik, prostřednictvím rozpočtu Společenství, z nových zdrojů, které již
nebudou působit odliv prostředků z vnitrostátních rozpočtů, a prostřednictvím
vnitrostátních rozpočtů jako takových, které jsou dvacetkrát vyšší než skrovný evropský
rozpočet. V roce 2010 Unie nově definovala svůj koncept finanční solidarity. Rok 2011
musí být rokem, kdy znovu objevíme rozpočtovou solidaritu.

Hynek Fajmon (ECR). -    (CS) Chtěl bych dnes opět jasně říci, že Evropská unie potřebuje
řádný rozpočet pro příští rok. Není žádný důvod proto, abychom se ocitli v rozpočtovém
provizoriu. Není rovněž žádný důvod k tomu, aby Evropský parlament podmiňoval
schválení rozpočtu nějakými dodatečnými požadavky. Všechny evropské státy nyní
procházejí složitým hospodářským obdobím a potřebují jistotu v podobě řádných rozpočtů,
a to jak na národní úrovni, tak také na evropské úrovni. Tuto jistotu potřebují i domácnosti,
firmy a také města a obce.

Proto zde mohu za sebe i za své kolegy z Občanské demokratické strany z České republiky
a kolegy ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů říci, že kompromis dosažený
mezi Komisí, Radou a Parlamentem zítra v hlasování podpoříme.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Vážený pane předsedající, zítřejší hlasování může
ukončit první proces schvalování ročního rozpočtu v souladu s Lisabonskou smlouvou.
Jednání byla bezesporu náročná. Parlament předložil nesmírně důležité politické zřetele,
ale Rada odmítla o nich jednat. Parlament, který si zachovával svůj postoj, nejprve
představoval velice silnou jednotnou frontu. Rada byla rozdělená, ale měla výhodu
jednomyslnosti a blokovaného dohodovacího řízení. Nyní jsme v situaci schvalování výše
rozpočtových položek. Rada a Komise přijaly prostřednictvím prohlášení velkou většinu
požadavků Evropského parlamentu. Bylo by bývalo mnohem lepší mít interinstitucionální
dohodu, která by zajistila větší jistotu pro budoucnost. Parlament bohužel již není tak
jednotný jako na začátku jednání. V důsledku toho chybí finanční prostředky na financování
ITER.

Jsem přesvědčen, že je pro nás mimořádně důležité, abychom Unii dali rozpočet, který
v tomto krizovém období potřebuje. Před schválením budoucích finančních výhledů máme
k dispozici čas, který potřebujeme k dosažení dohody o tématech, jež jsou zatím nedořešena.
Rada musí pochopit, že Unii neprospěje praxe, v jejímž rámci budou hlavní evropské
politiky schvalovány postupem spolurozhodování, zatímco o finančních zdrojích
potřebných k provádění těchto politik bude rozhodovat pouze jedna ze stran podílejících
se na rozpočtové spolupráci. Parlament se musí podílet na stejné úrovni na obou aspektech:
politickém i finančním.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Vážený pane předsedající, mnozí poslanci zde ve svých
prohlášeních o rozpočtu zaujímají pokrytecký přístup. Pan Schulz se příliš nesnaží skrývat
své podráždění vůči Radě. Pan Verhofstadt svůj slovník zřejmě zredukoval jenom na dvě
slovní spojení: evropské dluhopisy a evropské daně. Pan Daul dokonce naznačil, že
Nizozemsko může také, když na to přijde, vystoupit z Evropské unie. To jsou tvrdá slova,
ale podporují jenom jednu stranu sporu.

Když jsem však navrhoval, že bychom měli řešit vlastní rozpočet Parlamentu, tito pánové
a jejich skupiny mě zřejmě neposlouchali. Kromě toho se ke mně chovali přezíravě, když
jsem navrhl, že by poslanci měli zachovávat transparentnost v otázce náhrad, které dostávají
každý měsíc za celkové výdaje. A nedostalo se mi také žádné podpory ve věci mého návrhu,
že bychom měli řešit problém luxusního vozového parku Parlamentu. Když jsem navrhl,
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že bychom měli zredukovat luxusní informační kanceláře Parlamentu, zdálo se, že pro
mnohé poslance to je problém.

Bylo by tedy v každém ohledu správné hlasovat proti, ale mé skupině a mé zemi se podařilo
zabránit tomu, aby se situace ještě zhoršila, a to je důvod, proč jsem se zdržel hlasování.
Hlasování ve prospěch zvýšení rozpočtu o 2,9 % v současné atmosféře by bylo naprosto
nemístné.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři,
dámy a pánové, přijetím tohoto rozpočtu Evropský parlament prokazuje nesmírný smysl
pro odpovědnost. Pravda je, že tváří v tvář hospodářské, finanční a sociální krizi, z jejíhož
sevření se nám daří jen obtížně vymanit, by bylo pro Evropskou unii a její občany špatné
nemít rozpočet na rok 2011. Nikdo by neměl pochopení pro to, že orgány Unie na jedné
straně požadují od členských států obecný souhlas pro své rozpočty a že se jim nepodařilo
dosáhnout minimálního konsenzu pro tyto rozpočty na straně druhé.

Nicméně jsem přesvědčen, že přestože rozpočet na rok 2011 není špatný, mohl být lepší.
Potřeba jednomyslnosti v Radě pro některé otázky jednání ještě zkomplikovala. To byla
předzvěst obtíží, jimž bude Rada čelit v procesu hledání dohody o příštím víceletém rámci
a o nových vlastních zdrojích, které, jak víme, vyžadují jednomyslnost v Radě.

V tomto okamžiku bych chtěl zdůraznit vynikající práci paní Jędrzejewské jako zpravodajky
a také paní Trüpelové, úsilí belgického předsednictví a jednání Komise. Priority, které jsme
si vytyčili, jsou začleněny do tohoto rozpočtu:– Zdůraznil bych posílení podpory pro
mládež, vzdělání a inovace a výzkum. Chtěl bych také upozornit na přípravnou akci
nazvanou Your first EURES job (vaše první zaměstnání prostřednictvím portálu EURES),
která podpoří mobilitu mladých lidí v Evropské unii v oblasti zaměstnanosti. Na tomto
návrhu jsem pracoval osobně a doufám, že až tato přípravná akce získá právní základ,
vznikne z ní program, na který bude vyčleněn značný objem rozpočtových prostředků.
Dalším pozitivním aspektem bylo dosažení dohody v tom smyslu, že Komise předloží
nejpozději do konce září 2011 aktualizované údaje týkající se přídělů rozpočtových
prostředků pro politiku soudržnosti a pro rozvoj venkova a v případě potřeby zvýšení
těchto přídělů.

Mairead McGuinness (PPE).   – Vážený pane předsedající, chtěla bych poděkovat zejména
Sidonii, naší zpravodajce, za skvělý způsob, jakým vedla velice náročná jednání jménem
Parlamentu. Tuto práci je třeba ocenit, stejně tak jako práci Rady.

Hovořím jako zpravodajka pro zemědělství a potřebuji, aby se slovo zemědělství ozývalo
v celé této sněmovně, protože jsme znepokojeni, nejen pokud jde o konkrétní výši
rozpočtových položek, ale také v souvislosti s procesními otázkami. Podle mého názoru
tento nový proces potřebuje doladit. Mohli bychom a měli bychom naši práci dělat lépe.
To si říkám sama sobě, ale říkám to také Radě a Komisi a myslím si, že potřebujeme zkoumat
a prověřit, jak jsme pracovali v minulosti.

Dosáhli jsme určitých úspěchů v zemědělství. Jsou velmi omezené, ale mám obavy, pokud
jde o budoucnost. Chtěla bych, aby Komise vysvětlila masivní škrt až do výše 800 milionů
USD, který zřejmě figuruje v položce finančních prostředků na rozvoj venkova. Doufám,
že to nakonec v této podobě nebude schváleno.

Jsem znepokojena rozpočtem na období po roce 2013 a znepokojuje mě rovněž možnost,
že zemědělství by se mohlo stát odvětvím, z nějž jsou loupeny finanční prostředky na jiné
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politiky v případě, že neexistuje dohoda o přiměřeném rozpočtu pro všechny politiky
Evropské unie.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Poprvé od vstupu nové Lisabonské smlouvy v platnost
využil Evropský parlament své pravomoci, které mu byly přiznány, k plnému zapojení do
procesu sestavování rozpočtu Unie. Neúspěšný první pokus dosáhnout dohody a
promítnout do rozpočtu legitimní požadavky Evropského parlamentu je projevem sporu,
který ve vztahu mezi orgány doposud přetrvává a který by neměl ve skutečnosti existovat,
neboť brání efektivní interinstitucionální spolupráci. Je asi nesporné, že cílem všech orgánů
Evropské unie je zajistit, aby dohody, které jsou mimořádně důležité pro celou Evropskou
unii a její občany, byly přijaty maximálně hladce. V budoucnosti proto musí být provedeny
zásadní změny v principech fungování orgánů jako takových a zapojení Evropského
parlamentu do všech fází jednání, zejména do procesu přijetí rozpočtu, musí být
považováno za obzvláště důležitý faktor pro uplatňování principu zastupitelské demokracie.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Vážený pane předsedající, především bych ráda poděkovala
zpravodajům za tvrdou práci, díky níž se podařilo dosáhnout konečného výsledku. Tato
jednání si vyžádala některé kroky s mimořádným nasazením v souvislosti se vstupem
Lisabonské smlouvy v platnost a restriktivními rozpočty v členských státech. Z tohoto
důvodu bych chtěla poděkovat všem našim vyjednavačům.

Toto je poprvé, kdy se rozhoduje o rozpočtu Evropské unie v jednom čtení a faktem zůstává,
že si myslím, že tento proces dále zdůraznil potřebu lepšího dialogu mezi oběma
rozpočtovými orgány, což je požadavek, který Parlament prosazuje již dlouhou dobu.
V souvislosti s dohodovacím řízením o ročních a víceletých rozpočtových rámcích je třeba
zajistit kontinuitu jednání a sladěný přístup, aby byly jednotlivé orgány schopny hovořit
u jednacího stolu stejným jazykem.

V tuto chvíli ale můžeme být zřejmě spokojeni, že máme zajištěný rozpočet na rok 2011.
V současném víru, v němž se ocitá naše hospodářské prostředí, je třeba omezit prvky
nejistoty na minimum.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Vážený pane předsedající, rozpočet na rok 2011,
v té podobě, v níž se ustálil v návaznosti na četná dohodovací řízení mezi naším
Rozpočtovým výborem, Radou a Komisí, neodpovídá nové rovnováze pravomocí mezi
orgány definované Lisabonskou smlouvou.

Rada, nebo konkrétně zástupci řady vlád, tuto rovnováhu pravomocí nerespektovala.
Zejména je nepřijatelné, že požadavek Parlamentu vést dialog o budoucích vlastních
zdrojích Evropské unie se nesetkal s žádnou odezvou.

Náš Parlament má nyní pravomoc spolurozhodování v rozpočtových záležitostech. Musí
zajistit, aby tato pravomoc byla respektována, a je rovněž třeba, abychom si uvědomili
toto: skutečně vyvážená dohodovací řízení pravděpodobně nebudou možná, dokud tato
pravomoc spolurozhodování nebude uplatňována formou hlasování proti určitým
návrhům.

V určitém okamžiku bude muset Evropský parlament přistoupit k důraznému prosazení
vlastního institucionálního postavení. Tento problém vlastních zdrojů opět vystane
v následujících měsících. Pokud chceme uspět, budeme muset být schopni naplňovat naši
odpovědnost až do konce.
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Diane Dodds (NI).   – Vážený pane předsedající, nemohu hlasovat pro jakékoli zvýšení
rozpočtu Parlamentu a jsem přesvědčena, že mnoho lidí ve Spojeném království bude
sledovat jednání, která zde probíhají, v naprostém úžasu. V ekonomikách jednotlivých
členských států v celé Evropě jsou uplatňována úsporná opatření a prováděny rozpočtové
škrty. Ty jsou heslem dne a realitou, jíž musí naši lidé čelit.

Euro je v krizi a já bych chtěla, aby tato sněmovna vzala na vědomí, že přestože mé voličstvo
nepoužívá euro, máme společnou pozemní hranici s Irskou republikou. Irská republika
pro nás představuje velký vývozní trh, a krize má proto negativní dopad i na naše občany.
V kontextu celé této krize jsme navrhli zvýšení o 2,9 %, což znamená omezení ve srovnání
s 6 %, které Parlament původně žádal, nicméně v souvislosti s rozpočtem, který Účetní
dvůr neschválil již řadu let.

Nejvíc znepokojující je pak skutečnost, že Komise přislíbila, že do června 2011 předloží
návrh daně Evropské unie. Lze se pak divit, že euroskepticismus je na vzestupu?

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych se
připojil k díkům a gratulacím určeným těm, kterým se podařilo dovést tato velice náročná
jednání do konce.

Připravujeme se na zítřejší schválení rozpočtu, které představuje velký krok směrem vpřed
k Evropě mobility a k Evropě mladých lidí. Tento rozpočet především prokazuje odhodlání
Parlamentu nerezignovat ani v tomto krizovém období na rozsáhlé evropské investiční
projekty.

Rád bych vám však tlumočil své znepokojení a nesouhlas s volbou, kterou dnes učinily
některé politické skupiny a zejména Socialisté, jejichž zástupci v klíčových okamžicích
zastávali vládní funkce, neboť tato volba ohrozila ITER, jediný zásadní dlouhodobý
výzkumný projekt v Evropské unii, ve kterém hrajeme vedoucí roli.

Jak víte, Evropská unie se loni v červnu zavázala, že na tento projekt, který má klíčový
význam pro naši bezpečnost, přispěje další částkou 1,3 miliardy EUR. Naše hlasování tedy
zpochybní důvěryhodnost Evropy ve světě. Tento postoj ve svém důsledku znamená, že
jsme přišli o částku téměř 600 milionů EUR v nevyčerpaných prostředcích za rok 2010,
které bývaly mohly být přiděleny na ITER. To je absurdní!

Edit Herczog (S&D).   – Vážený pane předsedající, jako poslankyně Evropského
parlamentu cítím odpovědnost za to, že máme rozpočet. Jako členku socialisticky
orientované skupiny mě velice mrzí, že se nedáme cestou daně z finančních transakcí. Jako
zpravodajka Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bych chtěla zdůraznit, že projekt
ITER podporujeme, ale nepotřebujeme nesystémové řešení na jeden rok: potřebujeme
udržitelné finanční řešení na příští dvě desetiletí. Jako Maďarka jsem velice ráda, že se
maďarské předsednictví doufejme nebude muset zabývat rozpočtem a v průběhu jednání
bude hledat jenom řešení pro ITER a pro mechanismus pružnosti.

Janusz Lewandowski,    člen Komise  .  – Vážený pane předsedající, budu stručný, protože
jsem již vyčerpal svůj časový limit. Pokud jde o odpověď panu Belderovi, který již zřejmě
odešel, návrh Komise, jak realizovat spolupráci mezi orgány, představoval přímé
uplatňování článků 312, 324 a zejména článku 311 Lisabonské smlouvy, pro konkrétní
proces rozhodování o vlastních zdrojích při plném respektování fiskální suverenity
členských států.
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Pokud jde o vlastní zdroje, do mandátu svěřeného Komisi v prosinci 2005, který byl
potvrzen Parlamentem, jednoznačně a výslovně spadá otevírání nejenom výdajové strany,
ale taky příjmové strany rozpočtu, včetně slevy na příspěvek odváděný Spojeným
královstvím do rozpočtu Unie. Nebyli jsme dostatečně citliví, abychom se v našem
rozpočtovém přezkumu nedotkli problému slevy Spojeného království na příspěvek do
rozpočtu Evropské unie a naší konečnou volbou pro budoucnost není zvýšit výdaje, nýbrž
změnit poměr mezi přímými platbami členských států a vlastními zdroji, v souladu s vizí
smlouvy a otců zakladatelů Evropské unie.

A nakonec ještě jednu poznámku obecnějšího charakteru: doufejme, že pokud zítra
proběhne hlasování, naše testování Lisabonské smlouvy z rozpočtového hlediska bude
uzavřeno a budeme muset vyvodit závěry. Evropským občanům bude vyslán pozitivní
signál, budeme-li mít rozpočet bez jakýchkoli schodků nebo dluhů a pokud dáme najevo,
že nedovolíme, aby z nás někdo dělal obětní beránky za politické nezdary v některých
členských státech. Takže teď když máme rozpočtový proces uzavřený, měli bychom
pokračovat v naší diskusi o praktických podmínkách interinstitucionální spolupráce za
výrazně lepších okolností.

Melchior Wathelet,    úřadující předseda Rady. – (FR) Vážený pane předsedající, jako komisař
nemám již mnoho, co bych k této diskuzi dodal.

Zcela jednoduše řečeno, mám-li reagovat na názor některých poslanců, který jsem si
vyslechl, v tom smyslu, že by rozpočet raději neschválili, aby stvrdili pravomoci
spolurozhodování Parlamentu, myslím si, že všechny evropské orgány mohou získat
mnohem víc a posílí své postavení, pokud budou schopny skutečně Evropskou unii
posunout dopředu hledáním kompromisů, namísto toho, aby každý blokoval každého a
tím odsuzoval evropské projekty ke stagnaci.

Myslím si, že to je vcelku logické, a dnes bych chtěl opravdu poděkovat všem těm, kteří se
rozhodli podílet se na budování Evropy a na jejím pozitivním posunu směrem vpřed. Má
Rada všechno, co chtěla? Ne. Má Parlament všechno, co chtěl? Samozřejmě, že ne. Daří se
nám pozitivní posun věcí směrem vpřed? Ano. Tento postup spolurozhodování byl funkční;
fungoval bez problémů. Každý udělal nějaké kompromisy. Každý udělal nějaké ústupky.

Zbývá toho ještě hodně udělat? Samozřejmě, že ano. Je zřejmé, že právě o tom je celá
rozprava o mechanismu pružnosti a o ITER. Mrzí mě, že jsme nedokázali dospět k dohodě
a vyslechl jsem i názor, že předložený návrh je krok směrem zpátky. Není tomu tak. Opakuji
znovu: tato situace vzniká při každé rozpravě a dnes se jedná o jednomyslnost. Pokud je
cílem posun směrem ke kvalifikované většině, pak si myslím, že návrh belgického
předsednictví musí být přijat. Myslím si, že to je nezbytné, pokud jde o přípravu rozpočtů
na rok 2012 a 2013. Domnívám se, že tento mechanismus musí být skutečně prosazován,
neboť odpovídá postupům uplatňovaným v minulosti, ale přinejmenším zajišťuje to, že
rozpočty na rok 2012 a 2013 již nebudou moci být blokovány požadavkem
jednomyslnosti. Jsem přesvědčen, že se této příležitosti musíte opravdu chopit.

Co se týče ITER, způsob, kterým jsme uplatňovali tento mechanismus pružnosti pro ITER
2010 jasně ukazuje, že tento mechanismus budeme potřebovat a že musíme akceptovat
to, co je nám dnes prezentováno.

Chtěl bych upřímně poděkovat všem těmto řečníkům – a nebudu uvádět každého jednotlivě
– kteří ocenili práci, již jsme společně vykonali s cílem přispět k pozitivnímu posunu
směrem vpřed. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří dali přednost logice pozitivního
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posunu před logikou zablokování celého procesu. Myslím si, že musíme prosazovat právě
tuto pozitivní logiku.

Pane Lamassoure, zmínil jste se o rozpočtové solidaritě. V Radě jsme měli téměř úplnou
solidaritu, neboť každý přijal zvýšení o 2,91 %. Přešli jsme od kvalifikované většiny
k naprosté jednomyslnosti v Radě. Žerty stranou, myslím si, že všechna prohlášení, která
tvoří přílohu k tomuto rozpočtu na rok 2011 – protože je pochopitelně pravda, že rozpočet
sám o sobě má také svou politickou stránku, jak Parlament prokázal prostřednictvím
politických priorit, které začlenil do rozpočtu – ať už v případě vlastních zdrojů, evropské
přidané hodnoty, „lisabonizace“ – prohlášení Komise – nebo v souvislosti s tímto společným
prohlášením, které je důležité a na které již navázal dopis od belgického premiéra,
současného předsedy Evropské unie, myslím si tedy, že všechna tato prohlášení jsou
důkazem faktu, že všechny etapy tohoto procesu míří správným směrem. Určitě
nepostupujeme tak rychle, jak by si každý přál, ale dostatečně rychle na to, abychom mohli
říci, že tento mechanismus je v provozuschopném stavu a že je lepší se přiklonit k této
logice pozitivního posunu než k logice zablokování celého procesu.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    zpravodajka. – (PL) Vážený pane předsedající, z toho,
co řekli předchozí řečníci, je zřejmé, že jsme všichni rádi, že bude možné od 1. ledna
příštího roku efektivně a bez zbytečných prodlev plnit rozpočet Evropské unie na rok
2011. Ze všech těchto projevů ale také jasně vyplynulo, že zde ještě určité věci chybějí. Je
zde nedostatek diskuze a nedostatek porozumění. V tuto chvíli je mi již jasné, že Lisabonská
smlouva před námi otvírá nové, neprozkoumané území a že nás čeká velice náročná debata
v otázce nového víceletého rozpočtu Evropské unie na období po roce 2013.

Tato debata se týká zásadní otázky, a sice, jak bychom mohli překlenout neustále se
prohlubující rozpor mezi tím, co se očekává od Evropské unie nebo, jinými slovy, co by
Evropská unie podle našich očekávání měla dělat – a jsme svědky toho, že členské státy a
všechny zúčastněné strany, včetně Evropského parlamentu, očekávají od Evropské unie
čím dál více, neboť od Evropské unie se očekává, že se bude zabývat stále širším počtem
tematických oblastí a otevírat se novým politikám, novým oblastem činnosti a že si bude
pro sebe vytyčovat nové úkoly – tedy rozpor mezi výše uvedenými očekáváními a čím dál
menší ochotou financovat tyto nové projekty. Musíme vést společné debaty o tomto stále
dramatičtějším rozporu. Debatám tohoto typu se rozhodně nemůžeme vyhýbat, už proto,
že jsme v současné době konfrontováni s finanční a hospodářskou krizí a pokud jde o
financování, nesmějí existovat žádná tabuizovaná témata. Měli bychom mluvit otevřeně
o všech otázkách: o vlastních příjmech Evropské unie, o tom, co by Evropská unie měla
dělat, o tom, co by pravděpodobně neměla zkoušet dělat, o tom, co je pro nás skutečně
maximálně důležité a do jaké míry by tyto priority měly být financovány.

Souhrnně řečeno, myslím si, že to, co se odehrávalo v průběhu procesu přijímání rozpočtu
na rok 2011, je základem i začátkem další rozpravy, a v žádném případě ne jejím koncem.
Děkuji vám za vaši ochotu zapojit se do rozpravy a doufám, že příští rok se tato ochota
projeví ještě větší měrou.

Helga Trüpel,    zpravodajka. – (DE) Vážený pane předsedající, těší mě, že jsem v této dnešní
rozpravě dostala poslední slovo. Začnu tím, že ráda přijímám omluvu pana Schulze. Řekl,
že se někdy choval nevhodně. Je vždy dobré, když si uvědomí, že dělá občas přílišný rozruch.
Proti jeho připomínce, že jsme se v minulosti zabývali pouze technickými rozpočtovými
záležitostmi a nyní jsme si uvědomili, že je to také věc rozpočtové politiky, bych se chtěla
důrazně ohradit. Působím v Rozpočtovém výboru šest let a i v době před tím byl pro mě
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rozpočtový proces vždy věcí rozpočtové politiky a nikdy nebyl redukován na pouhý
technický aspekt věci. Pan Schulz řekl, že se v průběhu posledních několika týdnů hodně
poučil. Velice ráda to slyším. V tomto případě danou věc snad nyní pochopí.

Nyní bych se chtěla vyjádřit k protievropským tónům, které v této sněmovně právě zazněly.
Chtěla bych ještě jednou jasně zdůraznit, že pokud – jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě
– je našim cílem projednat otázku nových vlastních zdrojů pro Evropu, jednalo by se
nejenom o další daň pro evropské občany, ale znamenalo by to také, že platby z hrubého
domácího produktu by o tuto částku byly sníženy. Jinými slovy, nelze to vykládat
automaticky jako větší zátěž pro občany, tento mechanismus by také vytvořil
transparentnější systém pro naše vlastní zdroje. To je třeba prodiskutovat. Odmítám pokusy
zmanipulovat mínění falešným argumentem, že vzniknou pouze další břemena. Cílem je
spíše najít inteligentní systém financování. Rada a Parlament by měly být připraveny to
udělat.

Mojí druhou připomínkou, jíž bych chtěla reagovat na to, že věci jsou zde jednoduše
prezentovány, jako kdyby Evropská unie neustále evropským daňovým poplatníkům
jenom něco brala, je poukázání na fakt, že zde jsou vzdělávací programy pro evropské
občany, je zde nová infrastruktura, jsou zde nové jazyky a pomoc pro zemědělce zaměřené
na produkci mléčných výrobků. Jinými slovy, to, co zde děláme, je v zájmu evropských
občanů, který dobře chápeme, a to je třeba říci nahlas a jasně.

Jaká je globální role Evropské unie v nadcházejících letech? Jsou zde úspěšné země jako
Čína, Indie, Brazílie a jiné, s nimiž soutěžíme na globální úrovni. Pokud jako Evropská unie
chceme být silní a mít nové výrobky, které budou doufejme také udržitelné, nové výrobní
metody šetrné k životnímu prostředí, výrobu energie, která bude skutečně založena na
obnovitelných zdrojích energie, jež byla opět vytyčena jako jeden z cílů v Cancúnu, pak
pro to potřebujeme také vhodné zdroje a potřebujeme evropský rozpočet, který odráží
naše společné zájmy. Doufám, že se v příštích několika letech posuneme tímto směrem.

PŘEDSEDAJÍCÍ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční zítra ve 12:30.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně.  –  (DE) Vítám skutečnost, že jsme konečně dospěli
k dohodě o rozpočtu na rok 2011. To zabezpečí finanční jistotu pro zranitelné odvětví
zemědělství. Zemědělská politika Evropské unie potřebuje stabilní rozpočtový rámec a ve
svízelné hospodářské situaci to platí dvojnásob. Rozpočet založený na systému dvanáctin
by způsobil vážné finanční potíže mnohým členským státům, které již schválily zemědělské
platby zemědělcům. Zemědělství je silně závislé na dotacích Evropské unie. Rodiny, které
zemědělsky hospodaří, potřebují jistotu, aby mohly plánovat budoucnost svých
zemědělských podniků. V celé Evropské unii představují přímé platby 40 % příjmů
zemědělských podniků a poskytují finanční jistotu v hospodářském prostředí nízkých
výrobních cen, rostoucích výrobních nákladů a kolísajících trhů. Opatření, která jsou
součástí programu rozvoje venkova, přinášejí přímý užitek venkovským oblastem a
stimulují regionální ekonomiky. Zejména zemědělské podniky v Rakousku mají užitek z
opatření 1. a 2. pilíře. Celkem 58 % ročního rozpočtu Rakouska na zemědělství pochází
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z Evropské unie. Zemědělci v Evropské unii mají širokou škálu možností vykonávat
odpovědná zaměstnání, jejichž počet se stále zvyšuje. Musejí vyrábět potraviny špičkové
kvality a splňovat náročné normy pro životní podmínky zvířat a zároveň přispívat
k předcházení změnám klimatu, ochraně životního prostředí a zachování biologické
rozmanitosti. Mají-li zemědělci poskytovat tyto základní služby, je nezbytné zajistit pro
ně spolehlivé příjmy založené na racionální a stabilní finanční politice Evropské unie. Co
se týče jednání o finančním rámci na období 2014-2020, všechny aspekty zemědělství
musejí mít stejnou výši rozpočtového financování.

Georgios Stavrakakis (S&D),    písemně. – (EL) Slepá ulička v první etapě jednání o
rozpočtu Evropské unie na rok 2011 způsobená neústupným postojem omezené menšiny
členských států téměř vyústila ve fiasko systému dvanáctin, se vším, co s sebou takový
systém přináší, jak z hlediska rozpočtů ekonomicky slabých členských států, tak z hlediska
možnosti závažné prodlevy v platbách evropských finančních prostředků. S cílem zamezit
tomuto fiasku Parlament prokázal svůj nezbytný smysl pro odpovědnost a je připraven
rozpočet přijmout, i přesto, že nesplňuje všechny jeho požadavky a že jeho zvýšení není
takové, jaké by evropská veřejnost mohla očekávat vzhledem k potřebě vypořádat se
s hospodářskou krizí. Ovšem problém, jak řešit rozpočtové potřeby v bezprostřední
budoucnosti na rok 2012 a 2013, přetrvává a já vyzývám tuto malou menšinu členských
států, aby prokázala náležitý smysl pro odpovědnost a spolupracovala s Parlamentem s
cílem najít řešení, které poskytne Evropské unii potřebnou pružnost k řešení jejích potřeb
a odvrácení nové rozpočtové krize.

15. Ratingové agentury (rozprava)

Předsedající.   Dalším bodem je zpráva poslance Gauzèse, jménem Hospodářského a
měnového výboru, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (KOM(2010)0289 - C7-0143/2010
- 2010/0160(COD)) (A7-340/2010).

Jean-Paul Gauzès,    zpravodaj. – (FR) Vážený pane předsedající, vážený pane Chastele,
vážený pane komisaři, ocitáme se ve třetím dějství finančních právních předpisů přijímaných
v roce 2010. Po souboru opatření k finančnímu dohledu, v návaznosti na směrnici o
správcích alternativních investičních fondů, se znovu dostáváme k ratingovým agenturám.
Říkám „znovu“, protože Evropa nelenila v zavádění regulace v této oblasti, která byla
navržena v roce 2009 a nyní nabývá účinnosti.

Ratingové agentury obecně vydávají posouzení, doslova formou ratingů, bonity podniků
a států a složitých finančních produktů. Rating odráží hodnocení rizika, že emitenti
finančních nástrojů nebudou schopni splácet své dluhy. Tyto agentury postupně ve
finančním světě získaly velice důležité postavení, a to z řady důvodů.

Za prvé, ratingy jsou zohledňovány v bankovních předpisech za účelem stanovení výše
vlastních finančních prostředků, které budou použity jako zajištění investic. Druhým
důvodem je skutečnost, že ratingy představovaly faktor úspěšnosti emisí, neboť se staly
významným ukazatelem pro investory.

Ovšem přestože ratingové agentury nebyly hlavním důvodem nedávné finanční krize,
měly škodlivý vliv. Ve skutečnosti podcenily pravděpodobnost, že by emitenti určitých
složitých finančních nástrojů neplnili své závazky.
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Evropská komise, která byla konfrontována s potřebou obnovit důvěru v trhy a posílit
ochranu investorů, v roce 2009 navrhla mechanismus sledování ratingových agentur a
dohledu nad nimi. Ve stejném roce tak bylo přijato nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových
agenturách.

Během diskuzí v Evropském parlamentu, které předcházely přijetí tohoto nařízení, váš
zpravodaj trval na tom, že je nezbytné zavést integrovaný dohled nad produkty ratingových
agentur a společnou kontrolu jejich produktů na úrovni Evropské unie. V té době byl
evropský dohled tohoto typu z právního hlediska nemožný. Komise se však zavázala, že
vypracuje legislativní návrh v tomto duchu a vy, pane komisaři, jste tento slib dodržel.

Dohoda dosažená mezi Radou a Evropským parlamentem o evropské struktuře dohledu,
která vstoupí v platnost dne 1. ledna 2011, nyní umožňuje účinné provádění dohledu nad
ratingovými agenturami.

V nařízení o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) se zdůrazňuje, že
tento orgán bude mít vlastní pravomoci dohledu, které se budou týkat zejména ratingových
agentur. Takový byl cíl další změny nařízení, o níž jsme dosáhli dohody a o níž budeme
hlasovat zítra.

To, o co mi šlo – a mí kolegové tento požadavek podpořili – se týkalo jiných otázek
souvisejících s ratingovými agenturami, jako například přiřazení státního dluhu, systémů
odměňování a hospodářské soutěže, které mají být odloženy a řešeny v rámci studie formou
zprávy z vlastní iniciativy, jež bude předcházet legislativnímu návrhu, který máte předložit
v první polovině roku 2011 a v souvislosti s nímž jste zahájili konzultaci.

Jsem přesvědčen, že zřízení evropského dohledu nad ratingovými agenturami znamená
významný krok ve stejném duchu jako mechanismy dohledu, které byly zavedeny. Chtěl
bych nyní poděkovat belgickému předsednictví za jeho neúnavné úsilí ve věci finančních
legislativních opatření, vám a vašim týmům, pane komisaři a pochopitelně mým kolegům
poslancům Evropského parlamentu, kteří se na této studii podíleli a kteří podpořili naše
postoje.

Olivier Chastel,    úřadující předseda Rady. – (FR) Vážený pane předsedající, vážený pane
komisaři, dámy a pánové, v návaznosti na projev pana Gauzèse a zprávu tohoto typu mě
přirozeně těší být mezi vámi jménem belgického ministra financí Didiera Reynderse, v den
rozpravy týkající se změny nařízení o ratingových agenturách.

Znovu, jak jste sám právě řekl, hovoříme o opatření týkajícím se finančních služeb,
v souvislosti s nimiž tři orgány právě dosáhly v rekordním čase dohody.

Velice nás také těší, že se zítra bude o této dohodě hlasovat v Parlamentu, jak bylo
dohodnuto, mezi třemi orgány.

Nařízení proto bude upraveno s cílem přiznat další pravomoci Evropskému orgánu pro
cenné papíry a trhy. To umožní tomuto orgánu vykonávat přísnější kontrolu nad činnostmi
ratingových agentur v celé Unii. Je to důležitý krok, který podle našeho názoru také přispěje
ke zlepšení stability finančních trhů a který podpoří rozvoj mnohem účinnějšího rámce
dohledu.

Jakmile tedy nařízení vstoupí v platnost, tento orgán bude mít pravomoci týkající se
registrace a přímého dohledu nad ratingovými agenturami. Bude mít také pravomoc určit,
že ratingová agentura porušila platné nařízení a pravomoc uložit přiměřené pokuty.
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Samozřejmě, že bude také vytvořen rámec pro spolupráci mezi příslušnými orgány
v členských státech a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Jsme ovšem připraveni
vést detailnější diskuzi o otázce regulace odvětví ratingových agentur jako takového,
jakmile nám Komise poskytne svůj návrh komplexního přezkumu tohoto odvětví, který
je plánován na příští rok. Zatímco pochopitelně doufám, že zítřejší hlasování přinese
pozitivní výsledek, chtěl bych poděkovat zejména předsedovi Hospodářského a měnového
výboru, paní Bowlesové, zpravodaji Parlamentu panu Gauzèsovi a jejich stínovým
zpravodajům, samozřejmě také komisaři Barnierovi, který společně s belgickým ministrem
financí panem Reyndersem po dobu šesti měsíců realizoval důležitou práci a zajistil rychlé
dohody, které byly transformovány právě tímto Parlamentem do reálných rozhodnutí ve
finančním sektoru. V každém případě vám děkuji za vaši užitečnou a účinnou spolupráci
v této oblasti. Jsem si jistý, že v této práci budete pokračovat i v průběhu nadcházejících
předsednictví.

Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Vážený pane předsedající, dobré odpoledne vám
všem. Pane Gauzèsi, mluvil jste velice dobře, stejně jako pan Chastel právě teď, jménem
pana Reynderse, o regulaci velkého zajišťovacího fondu a odvětví soukromého kapitálu a
dohledu nad nimi, dnes, a o druhé etapě nařízení o ratingových agenturách, zítra, což jsou
legislativní návrhy nepochybně realizované společně s vámi a díky vám, dámy a pánové,
a díky Radě a také počáteční práci Komise. Co se týče tématu regulace, Evropa činí konkrétní
a účinný pokrok a vyvozuje pro sebe poučení z krize, jež požadují všichni daňoví poplatníci,
kteří jsou také evropskými občany.

Dámy a pánové, dohoda o dohledu nad ratingovými agenturami je důležitým krokem a
já bych vám chtěl také poděkovat, pane Gauzèsi, a samozřejmě těm, kteří s vámi
spolupracovali, předsedkyni výboru paní Bowlesové, a rovněž stínovým zpravodajům
panu Klinzovi, panu Giegoldovi, panu Pitellovi a panu Foxovi. Během několika dnů funkční
období tohoto předsednictví skončí. Dosáhlo mnohých úspěchů a mnohého pokroku a
já bych chtěl upřímně poděkovat panu Reyndersovi a celému jeho týmu za dobré vztahy,
které jsme udržovali v průběhu uplynulých šesti měsíců.

Toto je dobrá dohoda, přestože musím říci, že by byla bývala vynikající, pokud bychom
v rámci konečného kompromisu přijali pravidla, která Komise původně navrhla pro posílení
transparentnosti týkající se strukturovaných finančních nástrojů. Ovšem jak bylo uvedeno
v bodech odůvodnění nařízení, k tomuto tématu se vrátíme, budete-li si přát, v průběhu
příští revize nařízení v roce 2011.

Jak pan Chastel právě řekl, od července 2011 tato změna nařízení z roku 2009 přizná
ESMA, novému Orgánu pro cenné papíry a trhy, přímou pravomoc vykonávat dohled na
ratingovými agenturami na úrovni Společenství. Dámy a pánové, je třeba si uvědomovat
význam rozhodnutí, které dnes přijímáte. Toto je poprvé, kdy ESMA, tento nový evropský
orgán, bude mít pravomoc vykonávat přímý dohled nad finančními institucemi působícími
v celé Evropě.

Tato změna završuje nový evropský rámec dohledu. Výrazně posiluje pravomoci orgánu
ESMA, jak jste velice dobře vysvětlil, pane Gauzèsi a jak se pan Giegold, který je zde, také
snažil zdůraznit v průběhu rozpravy o dohledu. Je to tedy velice důležité téma pro vás a
také velice důležité téma pro nás.

Orgán ESMA se stane institucí odpovědnou za registraci ratingových agentur a za dohled
nad nimi v celé Unii a bude vykonávat přísnou kontrolu. Právní předpisy mu přiznají
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veškeré pravomoci dohledu, které budou považovány za potřebné, aby byly ratingové
agentury donuceny k dodržování podmínek nařízení.

Orgán ESMA bude moci vykonávat dohled – mám zde na mysli žádosti o informace a
pravomoc provádět kontroly na místě – a pokud zjistí, že ratingová agentura porušuje
nařízení, bude muset přijmout opatření nezbytná k tomu, aby byla agentura přinucena
ukončit toto porušování nařízení. Orgán ESMA bude mít také pravomoc přísně regulovanou
jasnými pravidly ukládat pokuty a penále ratingovým agenturám, které nařízení nedodržují.
Samozřejmě, že nařízení také zaručuje práva ratingových agentur na obhajobu, zejména
právo na slyšení, přístup k dokumentaci a jiné procesní záruky. A konečně, v průběhu
výkonu své pravomoci dohledu bude orgán ESMA dodržovat práva zakotvená v Listině
základních práv a jiné zásady a ustanovení práva Společenství, včetně zásady
proporcionality.

Nové nařízení o ratingových agenturách také zajistí jediné kontaktní místo pro všechny
ratingové agentury, regulační rámec, který je harmonizovaný v celé Evropské unii a jehož
součástí je rovné zacházení a konzistentnější uplatňování pravidel pro agentury v celé
Evropské unii.

Myslím si proto, že představuje značný přínos z hlediska účinnosti, transparentnosti a
jistoty, v rámci celkové struktury, kterou budujeme týden po týdnu, abychom dosáhli
inteligentního dohledu a účinné regulace.

Pane předsedající, nechci mluvit příliš dlouho, jako tomu bylo právě nyní, ale snad bych
rád navázal na to, co řekl pan Chastel a zmínil příští etapu, protože já sám jsem řekl, že
musíme jít dále, abychom zajistili náležitou regulaci ratingových agentur a zároveň jsem
poznamenal, že tyto agentury nevytvářejí problém a turbulence na finančních trzích.
Teploměr sám o sobě nezpůsobuje horečku, ale i přesto musí náležitě fungovat, čemuž
tak v minulosti nebylo, a to je věc, kterou chceme takříkajíc napravit těmito následnými
nařízeními.

Komise již uvažuje o příští etapě: veřejné konzultace byly zahájeny dne 5. listopadu 2010
s cílem rozšířit tuto diskuzi a shromáždit hlediska všech zúčastněných stran a jak víte, na
diskusích o všech těchto nařízeních není nic umělého. Dámy a pánové, skutečně jsem si s
velkým zájmem vyslechl každý příspěvek, kritiku nebo myšlenku v souvislosti s těmito
konzultacemi.

Měli bychom nyní posoudit nejprve důsledky modelu „emitent platí“, který je mezi
ratingovými agenturami široce rozšířený; za druhé: závislost bank a jiných institucionálních
investorů na ratinzích; a za třetí, rating státního dluhu – což není jednoduchá záležitost;
za čtvrté, zvýšení transparentnosti za účelem lepší kontroly nad situací střetu zájmů; a za
páté, posílení hospodářské soutěže a rozmanitosti na tomto trhu ratingových agentur,
který je v současné době soustředěn v příliš omezeném počtu rukou.

Tyto konzultace jsou otevřené až do ledna příštího roku a na základě všech reakcí, jež
obdržíme, a zprávy z vlastní iniciativy pana Klinze, přijmeme někdy v průběhu roku 2011,
ale ne příliš pozdě, rozhodnutí týkající se opatření, jež chceme provést za účelem dokončení
těchto dvou nařízení o ratingových agenturách, která jsou nyní téměř provedena,
prostřednictvím třetí etapy.

Sebastian Valentin Bodu,    zpravodaj stanoviska Výboru pro právní záležitosti  .  – Vážený
pane předsedající, jako místopředseda Výboru pro právní záležitosti bych rád představil
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některé důležité aspekty. které byly předmětem diskuzí a pozměňovacích návrhů
předložených v tomto výboru.

Za prvé, v současné době platbu za strukturované nástroje hodnocené agenturami provádí
společnost, která je emitentem těchto nástrojů. Může dojít k situacím střetu zájmu, neboť
hodnocené společnosti mají zájem na tom získat dobrý rating. Jinou možností je to, že
platí uživatelé ratingu. Zájmy uživatelů jsou rozmanitější, a proto neexistuje jen jeden
zájem, který může vést ke střetu zájmů. Existují uživatelé, kteří upřednostňují dobrý rating,
například když chtějí prodat akcie, a ti, kteří upřednostňují špatný rating, například když
chtějí akcie koupit.

Za druhé, režim pro ratingové agentury by mohl vycházet z pravidel, která byla stanovena
pro auditory. Ratingové agentury a auditoři mají velkou míru odpovědnosti za dobrou
pověst společností a za náležité fungování trhu. Auditoři ovšem zřejmě podléhají mnohem
přísnějším pravidlům než ratingové agentury.

Za třetí, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl mít pravomoc dohledu
nad ratingovými agenturami, aby ověřil případné významné nesrovnalosti mezi ratingy
udělenými různými agenturami stejnému strukturovanému finančními nástroji. Orgán
ESMA by měl mít také větší pravomoc vynucování.

Za čtvrté, směrnice zavádí novou zásadu převzatou z nejnovějších právních předpisů
Spojených států. Jestliže agentura, jiná než ta, s níž byl uzavřen smluvní poměr na provedení
hodnocení, může provést hodnocení téhož nástroje, podléhá její hodnocení kritériím
hodnocení subjektu, s nímž byla uzavřena smlouva. První agentura musí pro tyto účely
sdělit jisté informace týkající se hodnoceného nástroje. Tento postup má dvě výhody – za
prvé, je zde druhé stanovisko a za druhé, odpovědnost, již nese agentura, s níž byl uzavřen
smluvní vztah, se snižuje.

A konečně, chtěl bych zdůraznit fakt, že ustanovení této směrnice, která představuje nový
regulační rámec, by se měla vztahovat pouze na strukturované finanční nástroje, neboť
ratingové agentury jako takové jsou důležitou součástí strukturovaného financování.
Zbývající typy finančních nástrojů, 150 let staré kmenové akcie nebo běžné dluhopisy,
které nepředstavují systémové riziko, by neměly spadat do oblasti působnosti této směrnice,
pokud chcete uplatňovat přísnou kontrolu, ale nechcete regulovat nadměrně, pokud chcete
být konkurenceschopní, ale nemít vysoké administrativní náklady a pokud chcete držet
kapitál v Evropě a nepřesouvat ho na nově vznikající trhy v zahraničí.

Gianni Pittella,    jménem skupiny S&D. – (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové,
díky naší osvědčené spolupráci jsme s panem Gauzèsem produktivně spolupracovali na
tomto nařízení s cílem zajistit některá důležitá zlepšení pravidel, jimiž se řídí jedna z oblastí,
která je nejkontroverznější z hlediska stability finančních trhů.

Jedním takovým zlepšením je bezesporu plán nově vytvořeného Evropského orgánu pro
cenné papíry a trhy (ESMA), který má přímo penalizovat ratingové agentury za porušení
povinností. To byl bod, na které jsem velice důrazně trval. Parlament tím dává najevo, že
se zasazuje o vytvoření silného evropského orgánu dohledu, který bude vybaven skutečnými
pravomocemi.

Jsme si také vědomi faktu, že toto nařízení neřeší ještě všechny problémy v daném odvětví,
které bylo v nedávných letech vnímáno jako faktor prohlubující krizi. Úskalí, jež je třeba
překonat a jež jsou tématem parlamentní zprávy, na které již pracuje pan Klinz, se týkají
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zejména dvou otázek: hodnocení státního dluhu členských států a celkové struktury trhu,
která je zjevně oligopolní.

Evropská unie musí mít ve vztahu k této problematice jasný cíl, a to učinit finanční sektor
méně závislým na ratinzích. Kritéria, jež jsou v současné době obsažena v zákonech a
nařízeních o ratingových agenturách, musí být nahrazena alternativními normami bonity.
Spojené státy a skupina G20 se tímto směrem již vydaly.

Na mezinárodní úrovni musíme mít odvahu a ambici změnit pravidla, z nich vychází
směrnice známá pod názvem Basilej II, čímž myslím povinnost používat ratingy –
mechanismus, který ve skutečnosti bankovní sektor v minulosti orientoval (a orientuje i
v době současné) k úplné rezignaci na dohled a jehož důsledky jsou evidentní.

Svůj příspěvek bych chtěl uzavřít stručnou poznámkou k otázce ratingu státního dluhu:
za tento typ ratingu by již neměly odpovídat ratingové agentury, protože až příliš často
mají ve svých ratinzích exaltovaný tržní sentiment, což vyvolává spekulace. Místo toho
bychom měli uvažovat o možnosti, že by tuto funkci plnil některý evropský orgán – třeba
orgán stávající, jako je Evropský účetní dvůr.

Opravdu doufám, že mí kolegové poslanci mé návrhy schválí a že získají plnou, autoritativní
podporu komisaře Barniera, jemuž bych chtěl znovu zopakovat, že si ho velice vážím.

Wolf Klinz,    jménem skupiny ALDE.  –  (DE) Vážený pane předsedající, vážený pane
komisaři, dámy a pánové, během několika týdnů budeme mít v Evropě novou strukturu
dohledu, kterou do značné míry utvářel Evropský parlament. Mezi těmito třemi novými
orgány dohledu bude jeden, který odpovídá za trhy a cenné papíry: Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy (ESMA).

Orgán ESMA bude mít poslední slovo v souvislosti s registrací ratingových agentur a
dohledem nad nimi a bude odpovídat za zajištění toho, aby ratingové agentury skutečně
dodržovaly nová nařízení. Pokud bude mít orgán ESMA zájem, může přenést tuto
přeshraniční odpovědnost na vnitrostátní orgány dohledu, jsou-li tyto orgány dohledu
nevýznamné a působí-li pouze ve vnitrostátním měřítku.

Tento návrh proto není ničím jiným než přizpůsobením nařízení z ledna 2009 novým
okolnostem, ale posiluje roli orgánu ESMA. Přiznává tomuto novému orgánu dohledu
více pravomocí a – něco zcela nového – pravomoc finančně postihovat případné
nedodržování nařízení. Já tuto skutečnost velice vítám, neboť věřím, že posílení postavení
nového evropského orgánu dohledu skutečně zvýší jeho prestiž na trhu.

Mám pouze jednu kritickou připomínku. Když jsme v dubnu 2009 sestavovali návrh
nařízení, přijali jsme politické rozhodnutí týkající se způsobu, jakým budeme v Evropě
přistupovat k ratingům ze třetích zemí. Definovali jsme to tehdy tak, že tyto ratingy mohou
být v Evropě používány tehdy, pokud vyhoví kritériím mechanismu zjišťování
rovnocennosti (rámce dohledu třetí země) nebo v případě, že je podporuje ratingová
agentura, která je registrována a schválena v Evropě, tj. takzvaný režim přejímání.

Komise tento mechanismus nyní změnila na úroveň 2 a prohlásila, že režim přejímání již
nebude možný. Skutečně tedy platí jedině mechanismus zjišťování rovnocennosti. Považuji
tento postup – vzhledem k tomu, že byl uplatněn jednostranně – za nedemokratický
způsob řešení věcí a jsem přesvědčen, že bychom se měli držet rozhodnutí, které jsme
tehdy, v dubnu 2009, přijali.
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Jak již uvedl také pan komisař, v souvislosti s ratingovými agenturami existuje stále ještě
hodně nedořešených otázek, zejména absence hospodářské soutěže, nedostatečná
transparentnost, podnikatelský model rozhodování, zda bude platit emitent, nebo investor,
na který je třeba se dívat kriticky. Existují rovněž otázky ve vztahu k systému platby a také
k nadměrné závislosti, protože ve skutečnosti dochází k tomu, že v důsledku regulačních
ustanovení se mnohé ratingové agentury staly de facto regulačními certifikačními orgány.
Tyto aspekty promítám do zprávy z vlastní iniciativy a těší mě, že Komise předloží příští
rok legislativní návrh v této záležitosti.

Sven Giegold,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pane předsedo, vážený pane
Chastele, vážený pane Barniere, vážený pane Gauzèsi, dámy a pánové a vážení stínoví
zpravodajové, opravdu mě těší, že jsme nyní učinili tento krok a že evropský finanční
sektor bude poprvé pod přímým evropským dohledem. Je to také krok směrem k silné
Evropě na vnitřním trhu a k pevné kontrole odvětví, které přispělo k současné krizi. Mám
k tomu ještě jednu připomínku. Pane Barniere, v současné době pochopitelně probíhá
výběrové řízení na personální obsazení nových orgánů a nové orgány mohou být kvalitní
pouze v případě, že mají kvalitní zaměstnance. Mohu jenom doufat, že zaměstnanci budou
skutečně vybíráni na základě odborných znalostí, nezávislosti na odvětví finančních služeb,
které mají kontrolovat, a na základě jasné motivace vykonávat svou funkci ve veřejném
zájmu a že ve výběrovém řízení nebudou opět uplatňovány kvóty na počet zaměstnanců
z určitého členského státu, které tato důležitá kritéria opomíjejí.

Kromě toho máme pořád ještě spoustu práce v oblasti ratingových agentur. Nedosáhli
jsme doposud žádné skutečné transparentnosti, pokud jde o informace, s nimiž ratingové
agentury pracují, a ve finančním sektoru a v předpisech, jimiž se řídí odvětví finančních
služeb, se pořád ještě příliš používají regulační ratingy. V tomto odvětví dochází k závažným
střetům zájmů, tržní síla je evidentně soustředěna v rukou tří nejvýznamnějších
poskytovatelů a neexistuje žádná odpovědnost za nedbalý přístup k ratingovému hodnocení.
Pane komisaři, je pozitivní, že nyní probíhají konzultace, a jejich výsledky očekáváme se
zájmem. Do těchto konzultací by měla být zapojena zejména občanská společnost, avšak
poté byste měli předložit odvážný návrh. Na váš návrh se již těším. Buďte prosím tak
odvážní, jako jste byli až doposud, a pojďme v příštím roce společně vytvořit právní
předpisy, které budou řešit problémy, jež doposud přetrvávají na ratingovém trhu, skutečně
evropským způsobem. Dlužíme to našim občanům.

Ashley Fox,    jménem skupiny ECR. – (FR) Vážený pane předsedající, chtěl bych poděkovat
panu Gauzèsovi za jeho vynikající práci na toto téma. Těší mě, že v průběhu trojstranných
jednání byly odstraněny články 8a a 8b. Návrh Komise původně počítal s vytvořením
bezpečných internetových stránek. Nikdy jsem nebyl přesvědčen o správnosti tohoto
řešení. Můžeme posoudit, jak se situaci vyvíjí ve Spojených státech, a pokud se ukáže, že
tyto stránky jsou užitečné, můžeme je kdykoli zavést následně i v Evropě.

Vážený pane předsedající, těší mě, že vás mohu informovat, že moje skupina bude zítra
hlasovat pro přijetí této zprávy, a ještě jednou děkuji panu Gauzèsovi.

Jürgen Klute,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pane předsedající, vážený pane
Chastele, vážený pane Barniere, dámy a pánové, posledních několik měsíců od začátku
tohoto roku ukázalo škody, které mohou ratingové agentury napáchat. Existuje proto
naléhavá potřeba jednat. Já také vítám příslušnou směrnici, zejména skutečnost, že registrace
ratingových agentur a dohled nad nimi bude převeden na orgán ESMA. To je důležitý a
pozitivní krok správným směrem.
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Ovšem četné přínosné a progresivní návrhy byly v průběhu jednání o této zprávě smeteny
ze stolu. Rád bych na to ještě jednou upozornil. Zřízení orgánu ESMA tak zůstává jedinou
reálnou a užitečnou změnou. Od návrhů na vytvoření veřejné databáze pro vydávání
ratingů bylo upuštěno, stejně tak jako od jakékoli zmínky o zřízení veřejné ratingové
agentury.

O konzistentním a průběžném zkoumání vydaných ratingů orgány dohledu se také již
neuvažuje. Kromě toho Komise navrhla podporu nevyžádaných ratingů, aby řešila
katastrofální pokyny emitentů týkající se hodnocení produktů finančního trhu. Z toho
také sešlo.

Doufám, že výše uvedené připomínky budou zohledněny v avizovaných zprávách o této
problematice, o kterých se zmínil pan Gauzès a vy, pane Barniere.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, nastává
čas vroucně sepnout ruce s ohledem na dnešní novinky, které se opět týkají eura a za něž
jsme vděční. Jenom pevně doufám, že váš odvážný přístup nepozbude příliš na aktuálnosti.
Chtěl bych se také ztotožnit s tím, co řekl předchozí řečník, a naléhavě vás žádám, abyste
zajistil, ve vaší sféře vlivu, aby výběrová řízení byla prováděna nejenom na základě kvót
pro personální obsazení jednotlivými členskými státy, ale také to, aby stranické politické
preference byly odloženy stranou, abychom se dokázali konečně oprostit od velice trapné
tradice v souvislosti se jmenováním úředníků, která je pro Evropu specifická, a do těchto
funkcí skutečně obsadili ty nejlepší lidi.

Můj druhý požadavek se týká větší transparentnosti ve vztahu ke konkurentům na
mezinárodním trhu mimo Evropskou unii, kteří ze svých ratingů neustále dělali politickou
záležitost a snažili se ostatní přesvědčit o své vševědoucnosti, která nemá nic společného
s čímkoli, co se skutečně děje na trhu, či dokonce o své důležitosti.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). -    (HU) Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážený
pane Gauzèsi, dámy a pánové, skutečně mě velice těší, že pan Gauzès vypracoval tak
vynikající zprávu. Toto téma má mimořádný význam a vzhledem k praktikám a činnosti
ratingových agentur je vždy relevantní. Úsilí zpravodaje zajistit, aby ratingové agentury a
jejich produkty byly kontrolovány integrovaným způsobem, na základě jednotných norem
Evropské unie, si zaslouží podporu. Je však důležité vědět, co přesně je hodnoceno a jak.
Je třeba, abychom si tyto otázky kladli, neboť je všeobecně známo, že před krizí tyto
ratingové agentury vydávaly skvělé ratingy nedobytným nebo pochybným cenným papírům
v hodnotě několika tisíců miliard dolarů, čímž bohužel poskytly neomezený prostor pro
spekulace.

Za prvé, musíme zkoumat otázku nezávislosti, protože pokud je pravda, že honoráře za
ratingová hodnocení financují banky a jisté skupiny investorů, mohli bychom si položit
otázku, zda jsou rozhodnutí ratingových agentur skutečně nezávislá na vnějších zájmech.
Druhým problémem je metodika ratingů. Třetí problém je, že prostřednictvím dohodnutých
snižování ratingů a šíření fám o negativním stavu hospodaření lze každou zemi přivést
k platební neschopnosti a takto ji přinutit brát si nové půjčky a dostat ji do postavení čím
dál zranitelnějšího klienta na trhu dlužníků. Mimořádně zranitelné jsou malé, otevřené
ekonomiky a členské státy mimo eurozónu.

Jsem proto přesvědčena, že je nesprávné akceptovat tvrzení, že ratingové agentury nejsou
odpovědné za rating, který udělují. Dámy a pánové, pojďme dát ratingům místo, které jim
patří, a pojďme se na ně spoléhat jenom v té míře, v níž jsou věrohodné, a považujme je
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pouze za vodítko při vytváření regulačního rámce. Tato zpráva si zaslouží podporu
vrchovatou měrou. Světová hospodářská krize ukázala, že regulace činnosti těchto institucí
a dohled nad nimi na úrovni Společenství jsou nezbytné.

PŘEDSEDAJÍCÍ: LIBOR ROUČEK
místopředseda

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Vážený pane předsedající, vážený pane Chastele, vážený
pane komisaři, ratingové agentury ve finanční krizi hrály a stále hrají hanebnou roli. Je jich
příliš málo, jsou příliš mocné a příliš postrádají transparentnost a jejich struktura a význam
demonstrují, jakým neblahým směrem se vydal náš světový finanční systém.

Důvěru v ratingové agentury lze obnovit pouze tím, že pro ně budou vytvořena nová,
řádná pravidla. Zítra budeme hlasovat o jednom kroku v tomto vývoji, nezbytném
přizpůsobení ratingových agentur nové struktuře dohledu nad evropskými finančními
trhy a přizpůsobení se novému postupu projednávání ve výborech, v souvislosti s akty
v přenesené pravomoci.

Bude zřízen orgán ESMA. Tento orgán bude oprávněn trvale revidovat ratingy, provádět
důkladnou kontrolu ratingových agentur a také ukládat pokuty, které budou vyšší než zisk
z porušování zákona. Toto vše je nový vývoj, který je přinejmenším absolutně nezbytný.

Chtěla bych však poukázat na to, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by
měl být personálně obsazen tak, aby umožnil skutečně efektivní provádění úkolů mu
zadaných, a nikoli početně omezeným kolektivem, od kterého se bude očekávat, že bude
plnit téměř nadlidské úkoly.

Ve vztahu k nadcházející významné reformě ratingových agentur bychom měli být zcela
otevření a dnes bychom měli projednat něco, co se zdá být téměř nemožné či obtížně
představitelné. Konec konců, zvláštní účelově vytvořené společnosti, do kterých banky
vložily své podřadné dluhopisy, dostaly od ratingových agentur vysoká hodnocení. Takže
v rámci celkové revize bychom měli uvažovat o vytvoření evropské veřejné ratingové
agentury a o změně a přezkoumání modelu plateb. A konečně, měli bychom samozřejmě
uvažovat o tom, zda je potřeba provádět druhý rating. Potřebujeme seriózní, solidní formu
regulace, aby se už nikdy nemohla opakovat situace, že tři velké agentury nesou takovou
míru odpovědnosti za současnou žalostnou finanční situaci.

Seán Kelly (PPE).   – Vážený pane předsedající, v této souvislosti se mi vybavuje úsloví
v latině, které zní quis custodiet custodes, neboli kdo bude strážit strážce? Myslím si, že to je
případná otázka. Kdo bude udělovat rating ratingovým agenturám? Naštěstí máme nyní
nástroj, který to udělá, a ratingové agentury si bezesporu nezískaly žádný mravní či jiný
kredit, spíš naopak, svým chováním v posledních několika letech se zdiskreditovaly a
svízelnou finanční situaci spíše ještě zhoršily, místo aby ji zmírnily.

Velice mě proto těší, že Evropský parlament a naše orgány přebírají kontrolu nad touto
situací, a chtěla bych blahopřát panu Gauzèsovi, panu Barnierovi a Radě za to, že zavedli
nástroj, který bude danou problematiku řešit. Já se určitě těším na zítřejší hlasování o této
věci a pokud dostanu příležitost, budu hlasovat třikrát nebo čtyřikrát, abychom dostali
tyto supy pod kontrolu.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Za prvé bych chtěl poblahopřát zpravodajce, že
vypracovala tento velice důležitý dokument. Do dnešního dne bylo uděláno mnoho, pokud
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jde o vytvoření systému finanční kontroly a jeho fungování v Evropské unii. Ratingové
agentury hrají velice důležitou roli, neboť mají přímý vliv na fungování finančního systému,
jeho zdraví a stabilitu. Já považuji za hlavní problém skutečnost, že orgány finančního
dohledu Evropské unie, které byly zřízeny, nemají skutečné pravomoci, jež by jim umožnily
mít přímý vliv a přijímat závazná rozhodnutí. Podporuji proto návrhy přiznávající jednomu
z orgánů evropského dohledu, v tomto případě Evropskému orgánu pro cenné papíry a
trhy, rozsáhlejší pravomoci za účelem zajištění a sledování transparentnosti činnosti
ratingových agentur certifikovaných Evropskou unií s cílem zamezit narušování zásad
finančního trhu a jednotného vnitřního trhu.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, máme-li být
upřímní, musíme bohužel v prvé řadě prohlásit, že ratingové agentury jsou v zásadě
dceřinými podniky mezinárodní plutokracie. Prostřednictvím agentur vyvíjejí tlak na
jednotlivé země ve snaze ovlivnit jejich rozhodnutí. Největším problémem ratingů je fakt,
že jsou téměř zcela subjektivní a nepodávají přesný obraz hospodářského stavu příslušných
zemí v daném okamžiku. Tyto ratingy, které mají jenom málo společného s realitou,
jednoznačně brání zemím překonat krizi.

Kromě toho samozřejmě existují objektivní ukazatele, jako například celkový státní schodek
nebo vnější a vnitřní zadluženost. Na druhé straně, zřízení organizace, orgánu dohledu,
který v zásadě zajišťuje pro tyto instituce kontrolu kvality, a tím jim zabraňuje vydávat
často chybné ratingy, je velký krok směrem k řešení. V každém případě bych však rád
položil otázku panu Barnierovi týkající se orgánu ESMA: hodně jsme hovořili o tom, jak
bude orgán ESMA ukládat různé sankce, ale kdy budeme vědět, jaké ty sankce budou, jaký
bude jejich rozsah a kdy mohou být zavedeny? Děkuji vám předem za vaši odpověď.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Vážený pane předsedající, cílem změn navrhovaných ve
zprávě poslance Gauzèse je vymezit další podrobnosti týkající se nových pravomocí orgánu
ESMA ve vztahu k vnitrostátním orgánům. Podle mého názoru by kompetence tohoto
orgánu měly být velice jasně definovány. Kromě toho by účastníci finančního trhu měli
mít možnost určit příslušný orgán v odvětví ratingových agentur.

Myslím si, že by nový orgán měl mít výhradní odpovědnost za registraci stávajících
ratingových agentur a za dohled nad nimi. Měla by jim být dána možnost přístupu
k informacím o finančních nástrojích, které hodnotí konkurenti. Přístup na internetové
stránky by jim měl být zároveň poskytnut pouze v případě, že lze zaručit zachování
důvěrného charakteru požadovaných informací.

Konečně bych pak chtěla zdůraznit, že je důležité, aby ratingová agentura byla registrována
příslušným orgánem a aby její registrace byla platná v celé Evropské unii.

Gay Mitchell (PPE).   – Vážený pane předsedající, těší mě, že máme tuto věc dnes večer
před sebou. Musím říci, že jeden z faktů, který je málokdy zmiňován, je to, že až donedávna,
byl veřejný sektor v Irsku regulovaný soukromým sektorem; byl fakticky regulovaný
ratingovými agenturami a trhy. Jsem jedním z těch, kdo vítají skutečnost, že jsme unikli
soukromému sektoru, a v okolnostech, v jakých se nacházíme, máme alespoň záštitu
Evropské centrální banky, Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu.

Nemusím souhlasit s tímto konkrétním souborem legislativních opatření jako takovým,
ale myslím si, že je to pro nás lepší situace než být vydán na milost a nemilost ratingovým
agenturám a trhům. U trhů se předpokládá, že by měly být volné; to je podle mě věc, o níž
bychom mohli někdy jindy vést diskusi. Ale co se týče ratingových agentur, jedna z těchto
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agentur pobírala 800 milionů USD ročně za vydávání ratingových hodnocení
strukturovaných finančních nástrojů. Jsou skutečně volány k odpovědnosti v souvislosti
s pochybami o jejich nestrannosti a když se ohlédneme za tím, co dělaly v minulosti, a
dokonce když se ohlédneme za tím, co dělají teď, myslím si, že se neubráníme zděšení.
Nastal čas, kdy jsou volány k odpovědnosti, a jsem rád, že bude existovat přísnější dohled
nad těmito orgány.

Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Vážený pane předsedající, chtěl bych odpovědět
přesně, ale stručně všem těm, kteří zde hovořili a jimž za jejich příspěvek děkuji.

Za prvé, pane Brodu, pochopitelně sdílím váš názor na rizika modelu „emitent platí“. Sám
jsem na to ve svém projevu právě nyní upozornil. Je to proto téma, které je součástí našich
konzultací v rámci budoucího návrhu, ve třetí etapě. Jak jsem již řekl panu Foxovi a paní
Băsescuové, budeme se muset skutečně také vrátit k záležitosti strukturovaných produktů.
Pane Foxi, pečlivě jsem si vyslechl vaše obavy týkající se bezpečnosti, pokud jde o výměny
informací, a dohlédnu na to; k tomuto bodu se ještě vrátíme. Budeme také i nadále spoléhat
na kompetentnost orgánu ESMA v této oblasti. Pro nás je to otázka účinnosti.

Pane Pittelo, děkuji vám za vaše povzbuzení. Myslím si, že je dobré, že jako pan Klute a
paní Gállová-Pelczová zdůrazňujete význam tohoto nového orgánu dohledu.

Existují pořád ještě určité náročné problémy, které je třeba řešit a které jsme určili, a vy jste
nás na ně zcela správně upozornil: nedostatečná hospodářská soutěž v tomto odvětví,
problém ratingu státního dluhu, o kterém se pan Kelly právě zmínil a který představuje
zvláštní problém. Tyto podněty vezmeme v úvahu v nové fázi konzultací.

Ztotožňuji se s názorem pana Klinze na význam pokut a schopnosti orgánu ESMA ukládat
je. Paní Regnerová tento bod rovněž zmínila.

Pokud jde o problém třetích zemí, pane Klinzi, cílem je zajistit, aby naše požadavky zůstaly
přísné, a tutéž poznámku adresuji rovněž panu Mitchellovi, který zmínil problém prestiže
Evropy ve vztahu k těmto rozhodnutím, jež je třeba přijmout.

Jsem vděčný panu Giegoldovi za jeho pozitivní hodnocení pokroku, jehož jsme dnes
společně dosáhli. Co se týče tématu náboru lidí, kteří mají být obsazeni do řídících funkcí
evropských orgánů, pochopitelně vám nemohu v tuto chvíli poskytnout jakékoli konkrétní
informace o jménech, avšak chci vám, pane Giegolde a také vám, pane Martine, říci, že
tento proces nyní probíhá, že je uskutečňován zcela objektivně a že, pokud jde o mě,
kritéria, podle nichž musí být tento výběr proveden, jsou kompetentnost a nezávislost.

Paní Regnerové chci také říci, že pravomoci agentur budou posíleny. Už od počátečních
zřízených týmů se budou rozvíjet v souladu s kompetencemi, které jim byly a budou dány.
Snažíme se zajistit důvěryhodnost práce agentur z hlediska metod a kompetencí.

Pane Klute, děkuji vám za vaše připomínky. Jasně jste určil problémy, které zbývá řešit, a
jsem si vědom, jak jsem již řekl několika poslancům, že budeme muset tyto otázky důkladně
přezkoumat. To je důvod, proč se mi myšlenka řešení problému regulace agentur ve třech
etapách jeví jako konstruktivní a pozitivní.

Pane Balčytisi, agentury, jak jsem sám uvedl, nevytvářejí problémy. Je jen třeba, aby náležitě
vyhodnocovaly problémy, a teploměr musí řádně fungovat. Ve vztahu k produktům,
podnikům a státům máme právo, vzhledem k významu těchto ratingů, požadovat objektivní
a věrohodná hodnocení nebo ratingy a podniknout kroky směřující k zajištění těchto

14-12-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS208



kritérií. Myslím si, že z tohoto hlediska, pane Balčytisi, byste neměl podceňovat roli, kterou
bude hrát orgán ESMA.

A konečně bych chtěl také odpovědět na podnět pana Szegediho, že pokud jde o výši
pokut, konkrétní podmínky pro orgán ESMA jsou v textu, o jehož přijetí budete hlasovat,
v tomto ohledu velice podrobně vymezeny a že orgán ESMA bude tyto pokuty uplatňovat
v souladu se zásadou proporcionality.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám předem za váš hlas, kterým podpoříte
tuto novou etapu, jež ukáže – ještě jednou to zopakuji – že Evropa činí konkrétní a
objektivní pokrok, že si bere poučení z krize, díky podpoře a podnětům belgického
předsednictví a díky podpoře všech skupin v Evropském parlamentu.

Olivier Chastel,    úřadující předseda Rady. – (FR) Vážený pane předsedající, dámy a pánové,
nejprve bych rád poukázal na skutečnost, že v této rozpravě bylo položeno mnoho
podnětných otázek. Komisař Barnier jednu po druhé zodpověděl. Chtěl bych vám jednoduše
říci, že tato úprava, tato změna nařízení, je prvním krokem v procesu přiznání nezbytných
pravomocí dohledu Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a že, jak již bylo
řečeno, se brzy uskuteční další revize tohoto nařízení. Myslím si, že v souvislosti s touto
otázkou a mnohými jinými důležitými otázkami, které dnes byly nastoleny, to bude
skutečně příležitost soustředit celou diskusi v rámci revize, kterou se Komise připravuje
nám navrhnout.

Ve stejných intencích bych se rád vrátil na několik okamžiků k vypuštění ustanovení o
transparentnosti ratingů a souvisejícím informacím, o nichž se sám komisař Barnier právě
zmínil. Nemyslím si, že by to mělo jakkoli znamenat, že evropské orgány nepodporují
myšlenku transparentnosti ratingů – opak je pravdou. Avšak v této etapě, kdy je přijímáno
rozhodnutí, bylo nejlepším řešením zajistit předem naši koordinaci na základě vývoje na
mezinárodní scéně, abychom neovlivnili konkurenceschopnost evropských trhů. V tomto
okamžiku jsou proto eventuální lepší řešení tohoto problému stále ještě zkoumána,
projednávána a navrhována a jsme přesvědčeni, že nejlepším politickým kompromisem
je ten, o kterém budete zítra hlasovat.

Na závěr bych chtěl zopakovat, že se jedná o důležitý krok, jak mnozí z vás zdůraznili,
který pomůže zlepšit stabilitu finančních trhů a který podpoří navržení účinnějšího rámce
dozoru.

Jean-Paul Gauzès,    zpravodaj. – (FR) Vážený pane předsedající, vážený pane Chastele,
vážený pane Barniere, z připomínek, které jste si vyslechli, můžete vyvodit dva závěry.

Prvním závěrem je fakt, že Parlament zítra drtivou většinou tuto zprávu podpoří, což bude
opětovným stvrzením skutečnosti, že Parlament, nebo alespoň jeho velká většina, oceňuje
opatření v oblasti regulace a dohledu, která přijímá Komise a která důrazně podpořilo
belgické předsednictví.

Druhý závěr, který můžeme vyvodit, je ten, že já sám dnes k závěru nedojdu a otevře se
nová diskuse, na základě konzultací a zprávy pana Klinze z vlastní iniciativy, s cílem
posoudit všechny tyto obtížné otázky.

Nemůžeme tedy zavírat oči před faktem, že v roce 2009, když jsme iniciovali návrh prvního
nařízení, jsme si tyto otázky již kladli. Jestliže jsme tyto otázky neřešili, je to proto, že jsme
nenašli vhodnou odpověď. Proto doufám, že díky reflexi, kterou věnujeme této záležitosti
v návaznosti na předložení zprávy poslance Klinze, diskuse o výsledcích konzultací, které
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v tomto okamžiku probíhají, nám tentokrát umožní najít odpovědi, abychom nařízení o
ratingových agenturách dokončili.

Na závěr bych ovšem, pokud dovolíte, ocitoval výrok prezidenta Orgánu pro cenné papíry
a trhy, který řekl, že by bylo dobré alespoň to, kdyby se finanční trhy samy zbavily toxické
závislosti na ratingových agenturách, a daly tak podnět investorům, aby se naučili lépe
samostatně vyhodnocovat situace a rizika. Myslím si, že by to byla také určitá pozitivní
záruka.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční zítra (ve středu, dne 15. prosince 2010).

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

George Sabin Cutaş (S&D),    písemně. – (RO) V důsledku podcenění úvěrového rizika se
ratingové agentury staly jedním z faktorů, který vyvolal světovou finanční krizi. Na druhé
straně v odvětví ratingových agentur neexistuje žádná skutečná hospodářská soutěž. Tato
situace zvyšuje nebezpečí střetu zájmů a v důsledku toho nedostatečné transparentnosti
a kvality, pokud jde o udílení ratingů jednotlivým finančním nástrojům. Dne 1. ledna 2011
vstoupí v platnost nařízení, jímž bude zřízen Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Jeho
hlavní pravomocí bude dohled nad agenturami tohoto typu. Zavedení mechanismu
sledování ratingových agentur a dohledu nad nimi na úrovni Společenství se ukázalo jako
nezbytnost. Myslím si, že tento nový orgán musí začít vykonávat svůj mandát, jakmile
bude zřízen. Chtěl bych poukázat na to, že rozhodnutí Spojených států zavést přísnější
předpisy v oblasti dohledu vytvořilo předpoklady pro celosvětovou harmonizaci v tomto
odvětví.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Evropská unie již zavedla pravidla, jež vstoupí
v platnost na konci roku. Pravidla pro ratingové agentury, které mají zájem vyvíjet činnost
v Evropské unii a získat povolení k této činnosti, zahrnují, kromě jiného, povinnost
zaregistrovat se a dodržovat určitá pravidla týkající se transparentnosti a etického chování.
Jsem přesvědčen, že tato pravidla nejsou dostatečně přísná, a vítám další opatření, které
projednáváme v Hospodářském a měnovém výboru. Tyto agentury mají v současné době
značnou moc; mohou jedním ze svých ratingů vyvolat krizi v určitém státě nebo dokonce
v určitém systému (snížením ratingu příslušných zemí a vyvoláním řetězové reakce obav
na světových trzích). Práce těchto agentur je důležitá z hlediska zajištění spolehlivosti a
stability, existují však pochybnosti, pokud jde o pravidla a kritéria, na nichž jsou založeny
jejich ratingy. Zpráva poslance Gauzèse, která navrhuje podřídit ratingové agentury dohledu
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, proto míří správným směrem.

16. Výsledek konference v Cancúnu o změně klimatu (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem jsou prohlášení Rady a Komise o výsledku konference
v Cancúnu o změně klimatu.

Joke Schauvliege,    úřadující předsedkyně Rady. – (NL) Pane předsedající, vážení poslanci
Parlamentu, jsem velmi ráda, že po naší rozpravě před konferencí v Cancúnu a teď poté,
co již konference o změně klimatu přinesla výsledek, jsem dnes opět zde v Evropském
parlamentu.

Rovněž zde opět ráda potkávám několik známých tváří, které se jako delegace účastnily
konference v Cancúnu a od Evropského parlamentu měly mandát k tomu, aby platně a
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aktivně přispěly k úspěchu konference. Myslím si, že toto je rozhodně třeba zdůraznit a
vyzdvihnout.

Cancúnský summit o změně klimatu byl nakonec úspěchem. Až do posledního dne nebylo
jisté, zda vůbec dosáhneme nějakého výsledku, ale nakonec byl tento výsledek pozitivní.
To potřebovala jak naše politika v oblasti změny klimatu, tak i další trvání multilaterálního
procesu.

Rozhodnutí, jehož bylo dosaženo na konferenci o změně klimatu, má vlastně dvě části: o
první části bychom mohli říci, že je tvořena řadou konkrétních opatření, která by bylo
možno docela rychle provést, druhá část stanovuje řadu základních bodů s cílem usnadnit
dosažení dlouhodobé globální dohody na období po roce 2012. Obě tyto části byly
samozřejmě sjednány v rámci cíle 2 °C, jenž se stal výchozím bodem výsledku konference
o změně klimatu.

Okamžitým prováděním nebo řadou opatření, která mohou být hned uskutečňována,
myslím přizpůsobení, technologie, boj proti odlesňování a financování. Teď bych asi mohla
stručně vysvětlit několik věcí.

Na prvém místě přizpůsobení. Přijali jsme rámec a zřídili výbor. Tímto způsobem budeme
poskytovat pomoc nejohroženějším oblastem.

Za druhé, technologie. Budeme poskytovat podporu zmírňování změny klimatu a
přizpůsobování se jí. Vznikají dvě nové struktury: výkonný technologický výbor a středisko
a síť pro technologie v oblasti změny klimatu. Záměrem je prostřednictvím výzkumu,
šíření a přenosu technologií podporovat znalosti.

Za třetí, boj proti odlesňování. Základ opatření pro financování boje proti odlesňování
budou tvořit vnitrostátní strategie a akční plány rozvojových zemí.

Za poslední, ekologický fond pro změnu klimatu musí zajistit, aby rozvojové země měly
do roku 2020 k dispozici 100 miliard USD.

Toto jsou konkrétní úspěchy konference v Cancúnu. Zvolíme-li nyní dlouhodobější
perspektivu a podíváme se na základy, které byly položeny, musíme se samozřejmě příští
rok snažit dosáhnout mezinárodní dohody na období po roce 2012. Opatření pro
zmírňování změny klimatu ve vyspělých i rozvojových zemích nyní byly začleněny do
dokumentu a staly se jeho součástí, což je velmi důležité, protože výsledek kodaňského
summitu se také stal oficiální součástí textu.

Dále jsme se snažili zajistit větší transparentnost. Právní forma na delší období po roce
2012 bude stanovena nejdříve až v příštím roce. Nyní se bude samostatně diskutovat o
tom, zda spějeme k druhému období plnění závazků Kjótského protokolu a co udělají
rychle se rozvíjející země a Spojené státy.

Nejsme tedy na konci, nýbrž na začátku, jedná se o důležitý nový krok rozhovorů o změně
klimatu. Myslím si, že my všichni – Evropský parlament, Rada a Komise –budeme muset
nadále společně usilovně pracovat, abychom zajistili, že příští rok budeme moci učinit
významný krok vpřed, a jak doufáme, dosáhnout závazné mezinárodní dohody.

Buď jak buď, ráda bych Parlamentu za jeho úsilí v Cancúnu znovu poděkovala.

Connie Hedegaard,    členka Komise . – Pane předsedající, myslím, že je poctivé přiznat, že
Evropská unie šla do Cancúnu s obavou, že nám hrozí, že ničeho nedosáhneme. Šli jsme
tam samozřejmě také s velmi pevným odhodláním zajistit, aby k tomu nedošlo a abychom
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ve skutečnosti odešli s důležitými a vyváženými výsledky. Jak všichni víte, právě toho jsme
dosáhli.

To znamená, že multilaterální proces běží dál. Ba nejen to, běží relativně dobře, a to je
samo o sobě důležité, protože už mohl skončit v mrtvém bodě. Domnívám se, že všichni,
kdo tam byli, také cítili úlevu, když byla přijata závěrečná dohoda. Působilo to, jako by si
celé mezinárodní společenství prostě přálo, aby k tomu došlo, a jako by chtělo dokázat,
že při boji proti globálním výzvám je samozřejmě zapotřebí multilateralismus.

Myslím si také, že je zapotřebí říci, že to, čeho jsme v Cancúnu dosáhli, nebyla jen záchrana
procesu. Dosáhli jsme nejen jí, což je pochopitelně zásadní věc. Chtěli jsme zachránit tento
proces. Chtěli jsme zachránit naději na dosažení globální dohody a chtěli jsme zajistit, aby
také v Cancúnu byly učiněny určité důležité kroky. Společně s mexickým předsednictvím
jsme velmi usilovně pracovali. Velmi úzce jsme s ním spolupracovali a od samého začátku
se těšilo naší plné podpoře. Musím konstatovat, že Mexičané si plně zasluhují veškerou
důvěru, kterou jsme jim dali; odvedli výbornou práci.

Před rokem v Kodani jsme učinili první kroky. Domnívám se, že kdybychom se sešli několik
málo dní po skončení kodaňského summitu, jen málokdo z nás by si pomyslel, že za rok
budou všechny prvky kodaňské dohody součástí závazné dohody OSN. To je opravdu
dobrý výsledek.

V Cancúnu jsme však učinili také nové kroky. Mezinárodní klimatický režim jsme posílili
novými institucemi a novými fondy. Chtěla bych vyzdvihnout tři věci, které měly pro
Evropskou unii v posledním kole zvláštní význam – tím posledním kolem byl, jak si někteří
z účastníků vzpomenou, převážně až pátek.

Měli jsme tři priority, které měly být zohledněny ve výsledku. Chtěli jsme, aby byl uznán
rozpor mezi závazky na snížení emisí přijatými v kodaňské dohodě, jež jsou nyní zakotveny
v dokumentu OSN, a výzvou udržet globální oteplování pod 2 °C. Bylo velmi důležité
konstatovat to, co je zřejmé, totiž že ještě nejsme u cíle. Velmi jsme si rovněž přáli zvýšit
transparentnost – pomocí měření, vykazování a ověřování (MRV) a pomocí mezinárodních
konzultací a analýz (ICA). Za třetí jsme chtěli, aby text zohledňoval možnost budoucího
právního rámce pro období po roce 2012.

Ve všech třech bodech jsme dosáhli pokroku. Dokument OSN poprvé uznává cíl 2 °C, jsou
v něm ukotveny závazky a byla konstatována zřejmá skutečnost, totiž že jednotlivé země
toho musí pro svět udělat více, aby růst nedosáhl 2 °C. Zahájili jsme rovněž proces
posilování transparentnosti, a jak jsme řekli v Cancúnu, tu nestačí prohlásit, že jste pro
vyšší transparentnost. Co tím myslím? Je velmi důležité, že dokument nyní obsahuje několik
stránek, které přesně popisují politické pokyny pro MRV a ICA.

To je velmi důležité a chtěla bych k tomu dodat ještě jednu věc. Myslím, že to, že například
země jako Čína nyní přijala mezinárodní konzultace a analýzy, nemá význam pouze pro
mezinárodní jednání o změně klimatu. Myslím, že se jedná o důležitý signál, který dalece
přesahuje jednání o změně klimatu. Jednalo se skutečně o velmi důležitý a významný krok
vpřed.

Poslední věc, dokázali jsme, že diskuse o Kjótském protokolu a o budoucím právním
výsledku zůstala otevřená. Myslím si, že pokud by zde nebyla naděje na druhé období
plnění závazků Kjótského protokolu, bylo by velmi pravděpodobné, že proces by skončil
na mrtvém bodě.
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Po těchto pozitivních věcech bych ráda zopakovala, co před chvílí řekla Joke Schauvliege,
že to neznamená, že nás čeká velmi snadný rok. Máme před sebou dlouhou a náročnou
cestu. V Cancúnu jsme viděli, jak pomalý je tento proces. Přijímají-li se v rámci OSN společné
kroky, jde to již z podstaty pomalu, takže by se nikdo neměl domnívat, že cesta k dohodě
v Jižní Africe bude snadná. Čeká nás velmi náročný rok. V této fázi bych řekla jen tolik, že
Evropa udělá vše pro to, abychom nadále hráli tuto velmi konstruktivní roli a pokoušeli
se stavět mosty mezi jednotlivými pohledy, ale zároveň budeme mít neustále na paměti
naše priority.

Myslím, že nyní je velmi důležité, že se všichni vrací domů a dají se do práce ve vlastních
státech, vlastních regionech a vlastních obcích. Nyní musí všichni, tak jako my v Evropě,
činit konkrétní kroky. Máme stanovený cíl pro rok 2020 a otevřeli jsme rovněž diskusi o
tom, jak bychom mohli případně zvýšit své krátkodobé ambice. Jak víte, Komise na jaře
předloží strategii dokončení přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství do roku 2050.
Součástí této strategie bude také cíl pro rok 2030.

Na závěr mi dovolte poznámku o Evropské unii na konferenci o změně klimatu. Chtěla
bych vyzdvihnout, že jsme opravdu dokázali mluvit jedním hlasem. Zde v Parlamentu
jsme předtím o tom hovořili, jak je to důležité. Komise, předsednictví a 27 členských států
zajistilo, že Evropská unie na světovém jevišti hrála svoji roli. S potěšením konstatuji, že
paní ministryně Schauvliegová a její lidé výborně spolupracovali s mým týmem z Komise.
Chtěla bych Joke Schauvliegové velmi poděkovat za její podíl na tomto výsledku.

V neposlední řadě bych chtěla velmi poděkovat delegaci Parlamentu. Myslím, že velkou
měrou přispěla k tomu, že Evropa dala světu najevo, že skutečně hovoří jedním hlasem.
Chtěla bych zvláště poděkovat předsedovi Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin, Jo Leinenovi. Myslím, že bylo velmi důležité, že se všichni členové
této delegace, když se na ně obrátili s dotazem na evropský postoj, snažili zůstat věrni
společnému jmenovateli. Jsem toho názoru, že se tím podíleli na celkovém dojmu, že
Evropa tentokrát mluví jedním hlasem. Mnohokrát vám za to děkuji.

(Potlesk)

Richard Seeber,    jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedající, chtěl bych se připojit
k blahopřáním paní komisařky Hedegaardové. Z loňských událostí jsme si odnesli důležité
ponaučení, zvláště pokud jde o to hovořit jedním hlasem. Srovnáme-li současnou situaci
s Kodaní, lze říci, že do Kodaně jsme šli s velkými očekáváními a byli jsme velmi zklamáni.
Do Cancúnu jsme šli s menšími očekáváními, přesto jsme tam dokázali něčeho dosáhnout.
Jsem přesvědčen, že příští rok v Durbanu skutečně dosáhneme výsledku, v nějž všichni
doufáme.

Je důležité, že proces OSN běží a že jsme si v Evropské unii vědomi toho, že téhož cíle lze
dosáhnout různými cestami. Naším společným cílem je omezit globální oteplování na
pověstné 2 ºC. Poprvé se nám podařilo zakotvit to do dokumentu OSN. Nicméně dokonce
i v Evropě jsme si uvědomili, že opěvovaná závazná dohoda není vše. Musíme rovněž uznat
snahy ostatních zemí – a to se týká zvláště velkých producentů emisí jako například
Spojených států a Číny.

Pro nás je z politického hlediska velice důležité, že jsme v našich snahách jednotní, a to se
nám podařilo v Cancúnu projevit. Pro nás jakožto vyspělý svět je nicméně rovněž důležité
nežít pouze svou historickou odpovědností, musíme také něco dělat a především musíme
nalézt následné řešení pro Kjótský protokol. Neméně důležité je také to, že rozvojové země
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uznávají, že také ony se musí snažit. Jsem přesvědčen, že v tom jsme byli velmi úspěšní a
že zde jdeme správným směrem.

O podrobnostech se již hovořilo. Mně se zdá zvláště důležité to, že jsme dosáhli konkrétního
pokroku zejména v boji proti odlesňování. Po jednotlivých zemích se žádá, aby vypracovaly
vnitrostátní strategie, a pak uvidíme, čeho dosáhnou. Tato část je pro nás velmi důležitá,
a to i z politického hlediska.

Máme odpovědnost za přenos technologií. V tomto směru je zapotřebí, abychom se více
chopili vůdčí role, ale celkově to hodnotím kladně a rád bych vám, paní komisařko, ještě
jednou poděkoval za vaše úsilí.

Jo Leinen,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedající, rádi bychom poděkovali Komisi
a Radě, paní Hedegaardové a paní Schauvliegové, za to, že delegace Evropského parlamentu
v Cancúnu každý den dostávala aktuální informace. Můžeme pravdivě konstatovat, že EU
v Cancúnu nebyla prvkem problému, nýbrž v mnoha případech byla prvkem jeho řešení.
Z toho bychom měli mít všichni radost. Příznivé nálady je nyní zapotřebí využít k tomu,
aby evropská politika v oblasti změny klimatu i Evropská unie získaly nový impuls. Chtěl
bych říci pouze tři poznámky. Bylo naprosto správné, že Parlament ve svém usnesení
požadoval, abychom měli vyšší ambice a dosáhli do roku 2020 snížení emisí CO2 o 30 %,
a doufám, že Komise a Rada na jaře v této věci přijmou rozhodnutí.

Druhá poznámka, máme ekologický fond pro změnu klimatu. Navrhli jsme, aby k jeho
financování byla zavedena daň z finančních transakcí. Ti, kdo tento záměr odmítli, nyní
musí předložit jiné varianty – nemůže déle chodit okolo horké kaše.

Třetí poznámka, musíme udělat svůj domácí úkol. Přebytky jednotek přiděleného množství
se nesmí podílet na uhlíkové stopě EU. Končím tímto: Tuto konferenci o změně klimatu
máme za sebou. Zaměřme se na tu, která je před námi. Nyní musíme intenzivně pokračovat
v práci.

Chris Davies,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, o fotbal se vůbec nezajímám,
ale občas shlédnu kousek zápasu a při pohledu na trenéra myslím na paní komisařku. Tým
prohrává dva jedna, a ať komisařka dělá, co dělá, hrozí mu, že vypadne; pak padne gól.
Nevím, kdo ho dal – možná si brankář soupeře dal vlastní gól –, ale ať už se to stalo tak či
onak, je to remíza; byl získán rozhodující bod a vypadnutí je zažehnáno. Není to vítězství,
ale ani porážka a trenér žije dalším zápasem.

Dozvěděl jsem se, že v Cancúnu zavládla velká radost, když se jednání uzavřela usnesením.
Chápu, že přítomným delegátům se ulevilo, že nedošlo k fiasku, ale stěží to lze považovat
za vítězství. Kde se hovoří o omezení zvyšování teploty do roku 2015? Kde zůstala ambice
snížit emise CO2 do roku 2050 o 50 %? Kde jsou závazky na období po Kjótském protokolu?
Zůstalo jen u pohádek, kliček a vytáček. Ale kritizovat je snadné; to, oč se tu snažíme, nemá
v minulosti obdoby. Vyžaduje to, aby se vlády na celém světě spojily ve společném úsilí;
samozřejmě právě proto se to kritikům z řad nacionalistické pravice tolik zajídá.

Všechny vlády na světě uznávají vědu a souhlasí s tím, že neděláme dost pro to, abychom
zastavili růst světové teploty o dva stupně Celsia. Dokonce i Čína tentokrát uznala, že státní
svrchovanost má své meze, a přijala, že je zapotřebí provádět mezinárodní ověření jejích
emisí, protože v této věci jsme na jedné lodi: jsme jedno lidstvo, jeden živočišný druh
sdílející jednu planetu.
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Dále bude zapotřebí zodpovědět některé velmi složité otázky. Jak od tohoto výsledku
postoupíme k závazné dohodě na období po Kjótském protokolu, která nebude klást
požadavky pouze na vyspělé země, ale také na rozvojové země? Jak zajistíme financování?
Ano, jak získáme peníze na slíbené přizpůsobení a na ochranu lesů? Jak přesvědčíme vlastní
vlády o zvýšení našich cílů v oblasti snížení emisí CO2 z 20 % na 30 %? Ale možná víme,
jak na to odpovědět. Má-li Čína nakročeno k tomu snížit svoji uhlíkovou náročnost o 45 %,
je v našem ekonomickém zájmu zajistit přijetí těchto opatření nebo nám hrozí, že
hospodářsky zaostaneme. Možná že teď, díky tomu, že jsme v Cancúnu neutrpěli porážku,
budeme mít energii – pocit, že už konečně nestojíme na místě – provést nezbytné změny.

Yannick Jadot,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, chtěl jsem jako pan
poslanec Leinen vyzdvihnout mimořádnou práci, kterou paní komisařka Hedegaardová
a její tým vykonali v Cancúnu.

Úspěch v Cancúnu do jisté míry znamená, že v současnosti musíme skoncovat se strategií,
kdy říkáme, že pokud druzí nic neudělají, ani my nebudeme nic dělat. Pozitivní stránkou
Cancúnu je, že do soukolí mezinárodního vyjednávání se teď se musí zapojit každý zejména
tím, že posílí své státní nebo regionální cíle. Co se týče cíle snížit emise skleníkových plynů,
Evropa nyní musí dosáhnout 30 %. Snížení o 30 % je součástí cíle dosáhnout do roku 2050
nízkouhlíkového hospodářství; snížení o 20 % nám neumožní uskutečnit tento přechod.

Konečně snížením emisí o 30 % se také jasně připojíme k rychle se rozvíjejícím
ekonomikám: Brazílii, Číně a Jižní Africe. Víme, že tyto země mají cíle, které do jisté míry
převyšují cíle Evropské unie. Musíme proto skoncovat s nečinností a se strategií statu quo.
Úspěch konference v Cancúnu znamená, že se musíme mnohem konstruktivněji zapojit
do procesu mezinárodních jednání.

Julie Girling,    jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, neměla jsem to štěstí být členkou
parlamentní delegace v Cancúnu, ale chtěla bych při této příležitosti blahopřát všem, kdo
v ní byli. Možná jsem smýšlela poněkud cynicky o tom, zda lze na takových setkáních
vůbec něčeho dosáhnout, ale jestliže v tisku se ozývá mnoho hlasů stěžujících si na
nekonkrétnost, zejména – jak naznačuje Jo Leinen – na nekonkrétnost v oblasti financování
ekologického fondu a v mnoha otázkách, které v této fázi nebyly blíže rozvedeny, pak já
se na to dívám optimisticky, že toto setkání nebylo příležitostí nebo prostorem
k projednávání nejmenších detailů, nýbrž příležitostí zhmotnit globální úsilí a pohovořit
si o strategii, a myslím, že tento účel splnilo.

My ve skupině ECR věříme ve vlídnou vládu. Věříme, že povzbuzování je účinnější než
kárání, a já jsem přesvědčena, že toto má k němu blíže. Nejlépe bude, skončím-li slovy
svého premiéra Davida Camerona, jenž včera řekl: „Cancúnská dohoda je velmi významným
krokem vpřed k obnovení odhodlání mezinárodního společenství řešit změnu klimatu
multilaterálními opatřeními.“ Blahopřeji všem svým kolegům, kteří na tom mají podíl.

Bairbre de Brún,    jménem skupiny GUE/NGL. – (GA) Hlavním cílem, kterého zbývá
dosáhnout, je mezinárodní dohoda, která bude mít právní povahu, bude ambiciózní a
jejím cílem bude udržet nárůst teploty pod 2 °C nebo dokonce 1,5 °C oproti
předprůmyslovému období.

Míra shody, jíž bylo dosaženo v Cancúnu, je krokem tímto směrem. Souhlasím s těmi, kdo
dnes říkají, že je zapotřebí toho ještě mnoho udělat. Vlády na tomto výsledku nyní musí
stavět. Rozdíly je třeba překonat. Musí se vyřešit obtížné otázky, o kterých zbývá jednat,
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a teď je nutné stanovit cíle, které budou mnohem pevnější, jasnější a závazné. Lhůty, které
předcházejí COP 17 v Jihoafrické republice, musíme dodržet.

Děkuji tedy rovněž Radě a Komisi za to, čeho jsme dosáhli, ale máme před sebou ještě
náročnou práci. V Evropě se musíme bezodkladně dohodnout na tom, že snížíme evropské
emise CO2 nejméně o 30 %, a to nejen kvůli mezinárodní dohodě, ale také ve svém vlastním
zájmu.

Anna Rosbach,    jménem skupiny EFD  .  – (DA) Pane předsedající, ráda bych paní komisařce
velice poděkovala za skvělý příspěvek a za vynikající aktuální informace, které nám všem
v Cancúnu poskytovala. Nicméně celá konference o změně klimatu se samozřejmě
zaměřovala na obchodování s přebytky jednotek povoleného množství a na vytvoření
fondu pro rozvojové země. To je podle mého názoru žádoucí, ale kdo bude kontrolovat,
aby peníze byly náležitě používány a nekončily v kapsách diktátorů? Byla bych bývala
velmi ráda, kdyby se na konferenci diskutovalo také o omezení využívání základních
zdrojů, o potřebnosti biologické rozmanitosti pro přirozenou regulaci klimatu a růstu
populace – to je téma, před kterým všichni světoví politikové zavírají oči –, protože za
několik let bude muset naše planeta uživit zhruba 10 miliard lidí. Jak jim zajistíme potraviny,
aniž by to vedlo ke zvýšení emisí CO2 a k narušení přírodní rovnováhy a globálního klimatu?

Od konference v Cancúnu jsme příliš nečekali, a proto byla úspěchem. Nyní jsou však
otevřeny dveře pro další spolupráci před COP 17 a z toho mám radost.

Nick Griffin (NI).   – Pane předsedající, zatímco aktéři uhlíkového podvodu a spiklenečtí
stoupenci celosvětové vlády slaví své úspěchy z Cancúnu, premiér Spojeného království
Dave Cameron prohlásil, že je s výsledkem spokojen.

Na konci vůbec nejchladnější první poloviny prosince ve střední Anglii od roku 1772, od
kdy máme záznamy, je David spokojen s tím, že britští daňoví poplatníci navíc k 18,3
miliardám GBP ročně, které odsává zákon o změně klimatu z kapes britských spotřebitelů
do kapes šejdířských firem ze zelených odvětví, zaplatí ještě 2,9 miliardy GBP do
ekologického fondu pro změnu klimatu. Shodou okolností právě 2,9 miliardy ušetří
ministerstvo financí vyšším zadlužením britských studentů, čímž je odsoudí k doživotnímu
otročení bankám.

Tento podvod už vyvolal studentské bouře. Vzpoura daňových poplatníků proti daleko
větším podvodům – proti záchranám zkažených a neschopných bank, proti resuscitaci
odepsaného eura a proti mýtu globálního oteplování – nás ještě čeká, ale určitě přijde, a
cíle této vzpoury si na rozdíl od prince Charlese a Camilly zaslouží všechno, co se na ně
snese.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Pane předsedající, paní Schauvliegová, paní
komisařko, dámy a pánové, úvodem bych ráda poblahopřála Komisi a parlamentní delegaci
vedené naším kolegou Jo Leinenem k práci, kterou vykonaly v Cancúnu na schůzce, jíž
jsem se bohužel nakonec nemohla zúčastnit.

Jsem přesvědčena, že na Cancún a jeho výsledky se lze v souladu s tím, co říkal kolega
poslanec Seeber, dívat optikou Kodaně: Cancún viděný z Kodaně. První závěr z tohoto
hlediska zní, že zde byla zásadní odlišnost. Od Kodaně se očekávalo příliš mnoho, zatímco
v případě Cancúnu byla očekávání mnohem realističtější, v důsledku čehož bylo hodnocení
Kodaně velmi negativní, zatímco Cancún hodnotili jak účastníci, tak i hromadné sdělovací
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prostředky obecně velmi pozitivně. Cancún si vzal ponaučení z Kodaně a to je podle mého
názoru první a velmi zajímavý závěr.

Domnívám se, že přijatá opatření a dohody, kterých bylo dosaženo, samozřejmě nejsou
průkopnické, ale z hlediska účinnosti by mohly být velmi zajímavé. Domnívám se, že
velice důležitou věcí mimo jiné je vytvoření výboru a technologické sítě na podporu
technologické spolupráce. Během tohoto zasedání se zde chystáme přijmout zprávu o
energetické účinnosti, jež je jedním ze základních klíčů k účinnému boji proti změně
klimatu. Myslím si rovněž, že velmi pozitivní je například to, že se více zapojí Světová
banka nebo že oficiální uznávání opatření jednotlivých zemí ke snížení emisí se opět vrací
k postupu a k rámci danému OSN.

Na závěr bych chtěla říci, že před Jižní Afrikou uplyne celý rok. Bylo by velmi dobré, kdyby
tak, jako jsme se z Kodaně ponaučili pro Cancún, jsme se nyní ponaučili z Kjóta a dosáhli
jsme mezinárodního referenčního rámce pro dohodu o boji proti změně klimatu, jenž by
byl pružnější, transparentnější, účinnější a více sjednocující.

Linda McAvan (S&D).   – Pane předsedající, nepovažuji za spiknutí říci, že jsme jeden
svět a společně obýváme jednu planetu. Myslím, že tím, co jsem si z Cancúnu odnesla, byl
autentický prožitek společného úsilí všech zúčastněných. K nejlepším zážitkům v Cancúnu
patřily cesty autobusem na konferenci a zpátky, při nichž jsem poslouchala povídání
delegátů o tom, co dělají: jak Zambijci spolupracují s Rusy a ti zase s japonskými a čínskými
vyjednavači na tom, aby bylo dosaženo dohody. Společně obýváme jednu planetu, a pokud
nebudeme spolupracovat, nemáme před sebou žádnou budoucnost.

Chci poděkovat Radě a Komisi za práci, kterou udělaly. Evropa opravdu hovořila jedním
hlasem a z našich setkání s různými delegacemi bylo velmi jasné, že vůdčí role Evropy byla
kladně hodnocena a účastníci si byli jasně vědomi toho, že máme cíl snížení emisí o 20 %,
ale uvažujeme o tom, že ho zvýšíme na 30 %. Zajímalo by mě, za jak reálné nyní paní
komisařka považuje stanovit si před Durbanem vyšší ambice, protože podle toho, co jsme
slyšeli, se domnívám, že s čím Evropa v Durbanu přijde, to bude platit.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Pane předsedající, dámy a pánové, souhlasím s kolegy, že
práce, kterou vykonala paní komisařka Hedegaardová na konferenci o změně klimatu
v Cancúnu, zasluhuje potlesk. Cancún znamenal pokrok, i když bohužel mnohem menší,
než by bylo ve skutečnosti zapotřebí. Buď jak buď, Cancún oficiálně potvrdil emisní závazky
přijaté v Kodani. Zároveň upozornil na to, že tyto závazky nedostačují k tomu, aby změna
klimatu nepřekročila dva stupně, a vyzval průmyslové země, aby zpřísnily své emisní cíle.

Nyní nastává praktická zkouška vůdčí role EU v oblasti boje proti změně klimatu: Jsme
připraveni zpřísnit své emisní cíle a místo 20% snížení si stanovit snížení o 30 %? Tím
bychom nejvíce podpořili to, aby v Durbanu příští rok bylo dosaženo nezbytného cíle:
podrobné mezinárodní dohody o změně klimatu. Tvrzení, že Evropa je se svými
klimatickými cíli osamocena, po Cancúnu již jednoznačně neplatí.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, chtěla bych rovněž vyslovit
poděkování za vykonanou práci. Nepochybně je čas bilancovat, ale také všichni víme, že
je čas přijmout závazky, skutečné závazky: bylo zde řečeno mnoho důležitých věcí a výčet
kroků projektu, který je před námi, je velice, převelice dlouhý. Z Cancúnu vzešly důležité
závazky, ale je pravdou, že žádný z nich až do konání konference v Jižní Africe příští rok
nebude mít závaznou podobu. Máme před sebou rok a spoustu práce, jak jsem už řekla.
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Chtěla bych zdůraznit, že je zapotřebí včlenit práva původních a nejpostiženějších obyvatel,
protože to je závazek, který je nutno navrhnout a brát vážně. Nesmíme připustit, aby chudí
vždy platili více, protože ekologická a klimatická krize je krizí ohrožující přežití náš všech
a je věcí, která se týká nás všech.

Pokud jde o ambice, chtěla bych rovněž zopakovat, co jsem už řekla: musíme být
ambicióznější tak, jak tomu bylo dříve. Co se týče snížení emisí, musíme opět dosáhnout
30 %, protože neexistuje žádný důvod, proč bychom neměli splnit tento závazek, a totéž
platí o teplotě a globálním oteplování. Můžeme být ambicióznější a přijmout střednědobá
a dlouhodobá opatření. O tom však nestačí jen mluvit: musíme to potvrdit činy a teď je
ten správný čas, protože podle mého názoru na této cestě nemůžeme dělat pouhé krůčky.

Paul Nuttall (EFD).   – Pane předsedající, doufám, že se všichni v Cancúnu měli báječně.
Je to krásné místo, jen jsem trochu zklamán tím, že se nikdo z nich neopálil.

Popravdě si myslím, že se to dalo čekat, protože zatímco mnozí z vás se tam vydali poučovat
nás, jak musíme kvůli boji proti globálnímu oteplování změnit svůj životní styl, ve
skutečnosti to byl nejchladnější týden, jaký mexické město nepamatuje již stovky let.

Ve Spojeném království jsme také zažili pěkné divadélko, když se vědci snažili tvrdit, že
jeden z nejchladnějších listopadů za posledních sto let ve skutečnosti způsobilo globální
oteplování. Myslí si snad o nás, že jsme zaostalí? Tím se také vysvětluje, proč si ještě více
Britů myslí, že globální oteplování je podvod a způsob, jak zvýšit daně a ovládat občany.
Čeho jste však skutečně dosáhli v Cancúnu kromě toho, že jste předali hromady peněz
daňových poplatníků takzvanému ekologickému fondu pro změnu klimatu, z něhož podle
mne nakonec bude štědrá kapsa pro africké diktátory na nákup dalších Mercedesů a
soukromých tryskáčů?

Osobně si myslím, že ekologický fond pro změnu klimatu by se měl přejmenovat a podle
mě by lepším a pravdivějším názvem byl „fond politiky závisti“.

(Řečník souhlasil s položením otázky zvednutím modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu))

Chris Davies (ALDE).   – Vlády všech zemí světa v Cancúnu přijaly vědecký poznatek, že
lidská činnost působí změnu klimatu. Vlády všech zemí světa souhlasily, že pokud
neučiníme žádná opatření, více opatření, nebudeme moci zabránit tomu, aby se světová
teplota nezvýšila o více než 2 °C. Víte, vážený pane, něco, o čem zbytek světa neví?

Paul Nuttall (EFD).   – Prozradil jste se, protože se odvoláváte na světové vlády, na politiky.
My tu ale hovoříme o vědcích. Věda je zdlouhavý proces, fakta je zapotřebí zkoumat a
luštit, jenže politika je rychlá hra a na vědu nečeká; v tom je problém. Skutečnost je taková,
že planeta se ve skutečnosti neotepluje, od roku 1998 nedochází k oteplování. Hra skončila,
lidé zjišťují, že máte co vysvětlovat. Jenom je obelháváte; je to podvod a lidem to dochází.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem poněkud
znepokojena tím, kam se tato rozprava nyní dostala, protože se domnívám, že na Cancúnu
bylo jednou z nejlepších věcí to, že jsme dokázali debatovat a polemizovat, aniž bychom
se rozdělili do dvou nesmiřitelných táborů katastrofistů a popíračů, což bylo na kodaňském
summitu asi to nejhorší.

V Kodani se sešli všichni globální hráči; na místo dorazily tisíce nevládních organizací a
demonstrovaly. V mrazivém kodaňském počasí jsme se vraceli ještě rozrušeni a rozpáleni
a k tomu se přidávalo zklamání z neúspěchu.
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V Cancúnu – pod taktovkou velice schopného mexického předsednictví, které bylo pro
každého, jak se domnívám, nepřehlédnutelné a každý mu byl vděčný za to, že dokázalo
řídit tak náročná jednání, která předtím uvízla ve slepé uličce – jsme byli svědky toho, že
multilaterální proces je dosud živý.

Nicméně jsem přesvědčena, že tuto novou příležitost být užiteční, jednat, která se zrodila
v Cancúnu, nesmíme promarnit; nesmíme se vrátit zpět do role diváků fotbalového utkání,
protože zde hovoříme o něčem, co je opravdu důležité: hovoříme zde o budoucnosti naší
planety.

Na podporu svého názoru bych proto chtěla citovat slova italského klimatologa, jenž je
velmi dobře známý i v zahraničí. Tím klimatologem je Franco Prodi, bratr bývalého premiéra
Romana Prodiho. Franco Prodi nabádá k tomu, abychom se uklidnili, dali na zdravý rozum
a nedělili se do nesmiřitelných táborů a uvádí důvod, s nímž bychom měli všichni souhlasit.
Říká, že nám bude trvat ještě mnoho let, než toho budeme o změně klimatu vědět tolik,
kolik toho dnes víme o meteorologii. Musíme proto vědě pomoci zrychlit její práci, aby
byla s to co nejdříve poskytovat spolehlivé předpovědi pro politické rozhodování.

Mezitím musí být jádrem každé opravdové politiky v oblasti životního prostředí ochrana
životního prostředí planety. Jsem proto přesvědčena, že můžeme pokračovat v konkrétní
práci na této problematice a děkuji všem za to, jak tato práce probíhala v Cancúnu.

Dan Jørgensen (S&D).   – (DA) Pane předsedající, americký spisovatel Mark Twain kdysi
řekl: „Pověsti o mé smrti byly značně nadsazené.“ Podobně bychom mohli říci, že naštěstí
se ukázalo, že pověsti, které obklopovaly klimatický proces OSN, byly značně nadsazené.
Klimatický proces žije a daří se mu. Konference v Cancúnu ukázala, že OSN může skutečně
přinášet výsledky. Je však samozřejmě také jasné, že hlavní překážka – velká otázka, o
kolik snížit emise CO2 a do kdy to udělat, abychom dokázali udržet růst teploty pod dvěma
stupni – je otázkou, na niž je ještě třeba odpovědět.

Není to beznadějné, zvláště bude-li tu někdo, kdo ukáže, že je schopen vedení. My v EU
musíme ukázat, že jsme schopni tohoto vedení. Dokázali jsme to v Cancúnu, ale musíme
to dokázat také u cílů snížení emisí. Nyní jsme slíbili, že do roku 2020 snížíme emise o
20 %. Zde v Parlamentu jsme se rovněž shodli na tom, že jsme přesvědčeni, že bychom se
měli dostat až na 30 %. Když jsme v Cancúnu hovořili s delegacemi z jiných zemí,
s nevládními organizacemi a s institucemi OSN, velmi mnohokrát jsme zdůraznili, jak je
pro nás v Parlamentu důležité ukazovat směr a jak moc doufáme, že jakožto Evropské
společenství se co nejdříve rozhodneme učinit závazek, že snížíme emise o 30 %.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – Pane předsedající, děkuji paní komisařce a belgickému
předsednictví za úspěch v Cancúnu, protože v Cancúnu jsme se dokázali zbavit kodaňského
traumatu. Také jsem se vzpamatoval z tohoto traumatu, protože nyní můžeme konečně
hledět vpřed. Můžeme se opět dívat do budoucnosti a zabývat se tím, čeho je třeba
dosáhnout v Durbanu.

Buďme k sobě upřímní: o nejcitlivějších problémech – druhé období plnění závazků, Kjóto,
financování, cíle v oblasti zmírňování změny klimatu – se ještě musí jednat. Řekněme si
to jasně. Ještě zbývají Čína a USA a tyto dva balvany se zatím moc rychle nehýbou z místa.
Toho je třeba dosáhnout v Durbanu. Mám na paní komisařku velmi jednoduchou otázku.
Co se chystá EU konkrétně udělat, aby zajistila, že ostatní globální partneři, například
Brazílie a Indie, budou s námi v Durbanu společně usilovat o dosažení ambiciózní dohody?
Hovořit jedním hlasem je velmi dobrá věc, ale teď musíme zapojit proaktivní diplomacii.
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Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Pane předsedající, když jsem se v sobotu ráno po
probuzení dozvěděla, že byly přijaty obě dohody, pocítila jsem úlevu. Tato skutečnost mě
samozřejmě utvrzuje ve víře, že globální oteplování lze ještě udržet pod hranicí 2 °C.

Zůstala však hořká pachuť, protože současná jednání v mezinárodním společenství probíhají
příliš pomalu a tuto dohodu jsme měli přijmout přinejmenším již před rokem. Nyní se
nacházíme ve velké časové tísni, a to zejména proto, že nemáme žádná čísla a že jednotlivé
země dosud nepředložily konkrétní závazky, jak sníží svoje emise skleníkových plynů.

Pozitivní nicméně je, že dokument je obsáhlý a že skutečně pamatuje na všechny prioritní
oblasti, které Evropská unie definovala ještě před začátkem jednání.

Hodnotím to tak, že Evropská unie si počínala v jednáních úspěšně a byla také dostatečně
ambiciózní, protože měla přiměřené ambice udržet si svoji vedoucí úlohu a podporovat
jednání. Kdybychom tentokrát byli přehnaně ambiciózní, tak bychom se tak jako loni ocitli
na druhé koleji. Myslím si také, že jsme se z loňských událostí hodně poučili. Přála bych
si, abychom se těmito poznatky řídili také příští rok na dalším kole jednání a abychom
tuto strategii neměnili.

Tento rok máme před sebou velmi závažný úkol, zejména v jednáních se třetími zeměmi.
Myslím si, že Evropská unie proto musí využít všech dostupných možností k tomu, aby
pomohla Spojeným státům učinit příští rok mnohem ambicióznější závazky, než tomu
bylo letos.

V EU se budeme muset soustředit především na provádění právních předpisů, které jsme
přijali v několika posledních letech, protože je zde mnoho nových věcí, které budeme
muset začít skutečně uvádět do praxe. Evropská unie je dosud jedinou oblastí na světě,
která omezila emise právními předpisy.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Pane předsedající, již jsem zde řekla, že zatímco od Kodaně
se od začátku očekávalo velmi hodně, očekávání vůči Cancúnu příliš ambiciózní nebyla.
V důsledku toho se Kodaň považuje za neúspěch a Cancún za pokrok. Ve prospěch Cancúnu
nicméně hovoří ještě jeden rozdíl, jenž byl výsledkem dobré práce mexického předsednictví,
které udělalo vše, co bylo v jeho silách, aby konference byla úspěšná.

Evropská unie odvedla práci v mezích daných možností a podílela se na dosaženém
pokroku. Ten spočíval v tom, že byla potvrzena hranice 2 °C, byl vytvořen ekologický fond
na podporu přizpůsobování změně klimatu v rozvojových zemích a boje proti odlesňování.
Chtěla bych vyzdvihnout ještě jinou věc, o níž jsem zde již mluvila, a tou je obnovení
důvěry v multilateralismus a v to, že je možné dosáhnout závazné mezinárodní dohody
o změně klimatu, což se musí stát příští rok v Durbanu. Je zapotřebí, abychom se snažili
toho dosáhnout.

Mairead McGuinness (PPE).   – Pane předsedající, tak jako mnoha lidem se nám ulevilo,
že přicházejí dobré zprávy. I když se to spíše bagatelizuje než zveličuje, pokroku jste dosáhli
poklidnou cestou proto, že jsme měli skromnější očekávání.

Chci se zabývat jednou konkrétní otázkou, a to snižováním emisí z odlesňování a
znehodnocování lesů, tzv. programu REDD, což je velmi důležité téma, ale jsem
znepokojena tím, jak jsou politiky Komise v této otázce nesoudržné. Komisař pro obchod
se například v současné době snaží uzavřít dohodu se zeměmi Mercosuru, která povede
ke zvýšení produkce hovězího masa v těchto zemích. Toho lze dosáhnout pouze na půdě
získané odlesňováním, což zhorší problém změny klimatu.
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Chtěla bych apelovat na paní komisařku, aby tento vzkaz jasně tlumočila kolegiu komisařů
a aby se jím zabývali způsobem, který ukáže, že jednáme soudržně, jako Evropská unie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové,
ačkoliv Cancún sám o sobě ještě neznamená obrat, bez něj bychom neměli naději za rok
v Durbanu dosáhnout obratu. Blahopřeji každému, kdo přispěl k tomuto výsledku. Sledoval
jsem tento proces z Bruselu a Budapešti a jedná se o obrovský úspěch, že máme šanci za
rok v Durbanu dosáhnout obsáhlé mezinárodní dohody, která po usilovné práci stanoví
povinné závazky. Je důležitým krokem správným směrem, že se rychle rozvíjející země
jako například Čína, Brazílie a Jihoafrická republika poprvé zavazují k cíli 2 °C. Na závěr
považuji za velmi důležité, že Evropská unie nejen hovořila jedním hlasem, ale že také
změnila postoj, který předvedla v Kodani, a chovala se k ostatním zemím jako k partnerům
a vcítila se do nich, což významně přispělo k úspěchu konference v Cancúnu.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, 16. konference o změně
klimatu v Cancúnu tentokrát také skončila nezávazným kompromisem nazvaným
„vyvážený balíček“.

Vylíhnul se zde ekologický fond pro změnu klimatu, jenž od roku 2020 bude stát
nejvyspělejší země 100 miliard USD ročně a současně s tím bude okamžitě přiděleno 30
miliard USD fondu „na rychlé zahájení činnosti“, z čehož 410 milionů USD bude muset
sehnat Itálie.

Zemím, které jsou největšími znečišťovateli, zatím nejsou kladeny žádné požadavky;
naopak, jenom Čína oznámila, že plánuje do roku 2020 zdvojnásobit výrobu energie, a
jelikož se rozhodla držet se z 80 % uhlíku a z 20 % jiných zdrojů energie, zdvojnásobí
proto také svoje emise.

Považujeme za nepřijatelné nadále požadovat po našich podnicích, aby přinášely oběti za
podniky ve třetích zemích. Příští rok na COP 17 je naprosto důležité dosáhnout celkové
závazné dohody o boji proti změně klimatu, která bude obsahovat sankce vůči zemím,
jež dosud odmítají spolupracovat.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, znatelně menšími očekáváními,
která byla patrná před konferencí v Cancúnu, bychom neměli omlouvat nepřiměřeně
optimistické diskuse o jejích výsledcích, a tím méně bychom ji měli považovat za úspěch.
Pokud bychom kritéria analýzy uplatňovali důsledně, museli bychom uznat, že výsledky
jsou, jak se čekalo, skrovné.

Kde je náhrada Kjótského protokolu, která byla naprosto nezbytná již před rokem? Kde
jsou cíle pro snižování emisí odpovídající časovému plánu stanovenému mezivládním
panelem pro změnu klimatu? Sama Evropská unie se nedrží tohoto plánu, cílem Spojených
států je snížení emisí o 3–4 % oproti úrovni z roku 1990, s nímž odcházely z Kodaně. Kde
je vážná diskuse o neúčinnosti a zvrácenosti tržních nástrojů, například uhlíkového trhu,
mechanismů pružnosti, například mechanismu čistého rozvoje, přebytků jednotek
přiděleného množství a dalších žonglérských kousků, které slouží spíše k tomu, aby se
některým lidem otevřely vyhlídky na výnosné podnikání, než k dosažení cílů v oblasti
snížení emisí?

To jsou otázky, které jsme si dnes, v okamžiku, kdy již uplynula třetina doby definované
jako doba rychlého zahájení činnosti, nekladli.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Pane předsedající, ráda bych
poblahopřála delegaci Evropského parlamentu, paní komisařce a celé Evropské unii k tomu,
že v Cancúnu hovořili jedním hlasem. Loni jsme naříkali nad výsledky kodaňské konference
nebo přesněji řečeno nad absencí výsledků. Dnes se radujeme z Cancúnu, ale moje radost
je stále trochu zakalena, a to jednoduše proto, že bych si přála víc. Je jasné, že jednat je
obrovský a složitý úkol. Při tolika rozdílných stanoviscích je to opravdová výzva. Nejvíce
mě však znepokojuje obraz této problematiky mezi veřejností. Opravdu, veřejnost jsme
nezískali. Problémy, na které naráží dosažení dohody, čímž myslím dosažení právně
závazných opatření, jsou pro nás pro všechny důležitou věcí, ale stává se z toho únavná
záležitost. Souhlasím s paní komisařkou, že musíme udělat svůj domácí úkol, že sami
musíme různými prostředky dosáhnout cíle 20 %. Pochopitelně je vždy jednodušší ukázat
prstem na ty, kdo třeba něco nedělají, a říci, že to taky třeba nemusíme dělat. Přesto, co
jste řekla – že jsme dokázali něčeho dosáhnout – bych se vás stále ještě chtěla zeptat, zda
jste opravdu od Cancúnu neočekávali trochu lepší výsledky?

Vittorio Prodi (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem vděčný paní
komisařce a celé delegaci EU, jež pomáhala udržet tento proces při životě. Opravdové
problémy jsme nicméně nevyřešili: za prvé, musíme dát politický tvar prohlášení z Bali –
zejména s ohledem na to, co jsme již v Parlamentu nazvali klimatickou spravedlností – a
musíme zevšeobecnit a zjednodušit systém obchodování s emisemi, protože je nemyslitelné
mít tržní mechanismus, v němž se celá polovina emisních kvót rozdává zadarmo.

Za druhé, chtěl bych zdůraznit, že je zapotřebí podporovat nástroje pro sledování,
vykazování a ověřování, zejména rozsahu služeb globálního monitoringu životního
prostředí a bezpečnosti (GMES) a satelity, jež nám v této oblasti poskytnou naprosto
nepostradatelné údaje.

Connie Hedegaard,    členka Komise. – Pane předsedající, dovolte mi nejprve vyjádřit
poděkování za spoustu vlídných příspěvků včetně komentáře Chrise Daviese. Ve fotbale
se však vyznám ještě méně než on, takže jsem se v tomto přirovnání ztrácela, ale domnívám
se, že se jednalo o kladnou reakci!

Několik se vás ptalo na cíl 30 %. Jaké nyní děláme pokroky, kam tento proces dospěl, a jak
řekla Linda McAvanová, jaké jsou vyhlídky? Myslím, že všichni z vás zde ví, v jaké fázi se
tento proces teď nachází. V současnosti provádíme analýzu situace jednotlivých členských
států: jaké jsou zde problémy, jaké výzvy, jaké společné výhody, co lze dělat? Pak budeme
také vést diskusi o nízkouhlíkové strategii do roku 2050, kterou předložíme v březnu –
včetně cíle do roku 2030, jak jsem řekla, protože víme-li, kam chceme dospět v roce 2050,
pak je také zcela jasné, že součástí toho budou i určité dočasné cíle. Oč méně toho uděláme
do roku 2020, o to více toho budeme muset udělat v následujících letech a o to je
pravděpodobnější, že to bude nákladné.

V tomto duchu se ponese diskuse, kterou se zde na jaře budeme snažit otevřít, a jsem ráda,
že stále více členských států o tom začalo mezi sebou diskutovat a také vysílat různé signály
o tom, jak tuto věc vidí.

Chris Davies se ptal na rok 2050, na cíl 50 % a některé další věci, které tam chyběly. O tom
se velmi jednalo ve zvláštní skupině za účasti některých ministrů, v níž se diskutovalo o
společné vizi. Jedním ze dvou ministrů, kteří vedli tuto skupinu, byl švédský ministr a
mohu s určitostí prohlásit, že Evropa se pokoušela tuto věc velmi usilovně prosadit. Všichni
víte, proč je obtížné toho dosáhnout, ale je to jedno z témat, o kterém ještě v rámci přípravy
na konferenci v Jižní Africe musíme jednat. Tuto věc budeme muset mít na programu.
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Paní poslankyně del Castillová uvedla, že Cancún se ponaučil z Kodaně. S tím bych
souhlasila, ale zejména asi v tom smyslu, že účastníci si v posledních 24 hodinách uvědomili,
že pokud by neprojevili ochotu ke kompromisu, bylo by zde vážné nebezpečí, že se nic
neudělá, a hrozilo by, že celý proces skončí. Tento argument nebyl jen záležitostí taktiky,
nýbrž byl skutečnou hrozbou, protože účastníci si byli vědomi, že to je pro mnohé z nich
pravděpodobně poslední možnost zachránit jediný proces, ve kterém všichni společně
jednají u jednoho stolu. Kvůli zkušenosti z Kodaně zde byl poměrně citelný tlak na to
projevit v Mexiku nezbytnou politickou vůli.

Někdo by se mohl ptát, jak konkrétně bude vypadat úsilí EU o to, aby v Durbanu bylo
dosaženo dohody. Na to bych odpověděla, že budeme dělat totéž co letos, kdy jsme se
opravdu hodně věnovali komunikaci, uvažovali jsme velmi proaktivně a hodně jsme také
přemýšleli o tom, kde by byla možná dohoda. Ti z vás, kdo tam byli, také ví, že na mnohých
textech a velké části vkladu má zásluhu také mnoho evropských odborníků a evropských
příspěvků a příští rok by tomu mělo být také tak. Měli bychom rovněž stavět na tom, čeho
bylo dosaženo v cartagenském procesu, v němž chce 25 zemí – vyspělých i rozvojových
– skutečně kráčet kupředu. V této práci budeme pokračovat. Proces v Cancúnu byl pro nás
velmi přínosný, protože jsme hodně koordinovali jednotlivé regionální skupiny. To bude
jednou z prvních věcí: pokusíme se zorganizovat lidi v Kartagenské skupině a společně
s nimi pracovat, ale také s mnoha dalšími.

Pak tu padla otázka o smlouvě, která by měla vystřídat Kjótský protokol. Ještě není hotova,
protože svět se na ní nedohodl, ale rozhodně to není kvůli Evropské unii. Znovu bych
zopakovala, že kdyby Evropská unie nedávala najevo svoji ochotu přijmout druhé období
plnění závazků, kdybychom v Cancúnu hovořili stejně jako ostatní smluvní strany Kjótského
protokolu, pak by dnes veškeré naděje na dosažení právně závazné dohody byly mrtvé.

Nakonec se paní poslankyně Morkūnaitová ptala na to, zda jsme od Cancúnu neočekávali
trochu víc. Na to bych odpověděla, ne, skutečně neočekávali. Poslední hodiny jsem tam
seděla s kontrolním seznamem. Když se něčeho účastníte, někdy je zapotřebí dát si pozor,
abyste se nenechali unést. Říkáte si, že když je možné dosáhnout některých věcí, třeba by
bylo možné dosáhnout také jiných věcí, o nichž jste předtím doma věděli, že jich nikdy
nedosáhnete. Musím říci, že když jsem seděla nad tímto kontrolním seznamem, body,
které jsme tam chtěli zařadit, tam byly. Samozřejmě, že se pokaždé najdou věci, kterých
nedosáhnete, ale skutečně jsme věděli, že například druhé období plnění závazků by
v Cancúnu nemohlo být dohodnuto, proto jsme jen chtěli zachovat naději na jeho zavedení
a dále stavět na tom, co máme.

Rámec pro přizpůsobení, rámec pro technologie, rámec pro lesní hospodářství, všechny
prvky z kodaňské dohody, šance na dosažení právně závazné dohody a určitý podstatný
pokrok v oblasti MRV/ICA a v řadě dalších otázek a k tomu všechny strany souhlasí se
stanoviskem, že jsme všichni společně neudělali dost – domnívám se, že kdybychom bývali
diskutovali o tomto výsledku předtím, než jsme odlétali do Cancúnu, většina z vás by
pravděpodobně souhlasila s tím, že by to byl dobrý výsledek.

Tím se dostávám k závěru. Nyní musíme velmi pečlivě zvažovat následnou strategii. Mnozí
z nás budou potřebovat na Vánoce a Nový rok přestávku, ale začátkem příštího roku
bychom měli dále pokračovat ve velmi intenzivním dialogu mezi Radou, Komisí a
Evropským parlamentem, a až provedeme určitou reflexi a strávíme výsledek Cancúnu,
měli bychom se opět sejít. Jak jsem řekla na začátku, čeká nás velmi náročný rok, ale měli
bychom stavět na zkušenostech, které jsme získali. Pokud Evropa stanoví jasnou strategii,
pak můžeme pohnout věci správným směrem. I když příprava na Durban nebude o nic
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méně náročná, jsem si jista, že to můžeme dokázat. Možná si jen nejprve potřebujeme
vydechnout a pak se začátkem roku 2011 vrátit k vedení dialogu.

Joke Schauvliege,    úřadující předsedkyně Rady. – (NL) Pane předsedající, paní komisařko,
dámy a pánové, děkuji vám za mnoho příznivých vyjádření k dohodě, jíž bylo dosaženo
v Cancúnu.

Všichni víte, že Cancún je v politice v oblasti změny klimatu a v diskusi o změně klimatu
střízlivým, ale velmi důležitým krokem. Víte, že v závěrech Rady z letošního října jsme
neopustili zásadu, že bychom měli případně dosáhnout globální právně závazné dohody.
Všichni si nicméně uvědomovali, že nebude možné v Mexiku zajistit globální dohodu a
to jsme také předem konstatovali. Proto jsme se přiklonili k řadě vyvážených dílčích dohod.
Ty rovněž existují, a jak řekla paní komisařka, z Cancúnské konference vzešly rovněž body,
které jsme považovali za důležité pro to, aby bylo dosaženo rovnováhy na straně Evropské
unie.

Evropské unii bychom rovněž měli vyjádřit uznání za to, že zaujala velmi jasný a
transparentní postoj, jenž byl rovněž součástí závěrů Rady a jenž jsme také hájili jedním
hlasem. Všichni zástupci Komise a Evropského parlamentu velmi pozitivně přispěli
k prosazování tohoto postoje a my na straně Rady jsme udělali maximum pro to, abychom
tento postoj pokud možno co nejlépe objasnili. Mnohdy bylo opravdu nezbytné stále
zdůrazňovat, co bylo obsahem těchto závěrů a jaký záměr Evropská unie tímto postojem
sleduje.

Stavěli jsme mosty; v Mexiku jsme se setkali také s mnoha kladnými reakcemi na to, že
Evropská unie se ujala vedení a že jsme se opravdově snažili vzájemně přiblížit několik
různých stanovisek. Tuto roli jsme hráli dobře a myslím si, že to bylo jasné i celému světu.

Paní komisařko, je pravdou, že teď musíme zvážit pár věcí, ale to nic nemění na tom, že
musíme postupovat opravdu rychle. Mohu vás informovat, že již příští pondělí budeme
v Radě diskutovat o výsledku konference v Cancúnu. Myslím si rovněž, že je dobré, že již
o této otázce diskutujeme zde v Parlamentu. Je nicméně pravdou, že budeme muset určitě
vypracovat strategii a učinit tak co nejdříve.

Rada se také rozhodla, že na jaře vstoupí do debaty o 30% snížení emisí. Požádali jsme
Komisi, aby provedla druhé posouzení, abychom věděli, co snížení emisí o 30 % bude
znamenat na úrovni členských států, a Rada souhlasila s tím, že na jaře bude tato debata
znovu otevřena.

Na závěr bych chtěla ještě jednou všem poděkovat za spolupráci a zejména paní komisařce
Connie Hedegaardové za to, že s námi spolupracovala velmi příjemným a konstruktivním
způsobem, a za vaše snahy, jež vedly v Cancúnu k určitým vynikajícím výsledkům. To by
nebylo možné, kdybychom všichni konstruktivně nespolupracovali a kdyby Evropská
unie nebyla schopna zanechat tak jednoznačný otisk na dohodě z Cancúnu. Velmi upřímně
vám proto za to děkuji.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149)

János Áder (PPE),    písemně. – (HU) Mnozí považují výsledek konference o změně klimatu
v Cancúnu, jež skončila minulý týden, za úspěch, zlom, návrat naděje. Já jsem však toho
názoru, že nemůžeme mluvit o úspěchu, dokud jakožto pokračování Kjótského protokolu,
jenž přestane v roce 2012 platit, nebude uzavřena právně závazná mezinárodní dohoda,
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a to dohoda, na jejímž základě mohou být ukládány sankce. O takové dohodě v Cancúnu
nepadlo žádné rozhodnutí. Některé země by dokonce nejraději zrušily samotný protokol.
Otázka, zda bude možné po roce 2013 používat přebytky kjótských kvót, což je pro
Maďarsko velmi důležité, a tyto přebytky jsou považovány za národní aktivum, tedy
zůstane nezodpovězena až do summitu o změně klimatu, jenž se bude konat v Jižní Africe
v roce 2011.

Je stále možné, že východoevropské země budou nespravedlivě připraveny o odměnu,
kterou by dostaly za splnění svých současných závazků v oblasti snížení emisí v kjótském
systému, zatímco strany, které je nedodržovaly, nebudou vůbec potrestány. Navíc USA a
Čína, největší producenti emisí, dosud nejsou smluvními stranami Kjótského protokolu,
a proto výsledky, kterých budeme moci dosáhnout v zastavování globálního oteplování,
budou nepatrné. Proto dokud nebudeme mít právně závaznou mezinárodní dohodu, která
bude schopna trestat špatné žáky a odměňovat dobré, nemůžeme vůbec hovořit o úspěchu.

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Pane předsedající, chtěl bych blahopřát
předsednictví konference v Cancúnu k tomu, že jednání během takto složitého procesu
byla transparentní. Ačkoliv by se bývalo mohlo zajít dále, zdá se, že tato dohoda je nyní
tou nejlepší možnou. Kjótský protokol by mohl být ještě prodloužen, což je pozitivní:
vzhledem k tomu, že jediná závazná dohoda o změně klimatu přestane platit, bude
v Durbanu příští rok citelný velký tlak, ale je důležité, že dohoda z Kodaně se nyní stává
oficiálním dokumentem OSN, protože ji kromě Bolívie podporují všechny země. Jsem
rád, že mnoho stanovisek socialistů, která byla podpořena touto sněmovnou, se stala
součástí příslušného textu, například vytvoření „světového ekologického fondu“, který má
rozvojovým zemím poskytovat pomoc k přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování
jejích dopadů. Tleskám rovněž všem zemím, které se dohodly na tom, že bude zachován
návrh ve výši 1,5 stupně, tedy ambicióznější cíl pro jednání na příštím summitu. To je
velmi důležitým signálem a dalším krokem bude zajistit, aby se to promítlo do cílů snižování
emisí CO2.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Na konferenci OSN v Cancúnu o změně
klimatu byl po dlouhých jednáních nalezen příznivý kompromis. Výsledek sice není
žádným rekordním úspěchem, ale je důležitým krokem k boji proti změně klimatu. Pokroku
bylo dosaženo ve všech okruzích, které se poprvé objeví v dokumentu OSN. Vítám přijatá
rozhodnutí, protože usnadní další vývoj jednání v nadcházejícím období a zajistí, že bude
dosaženo podstatného pokroku zejména v bodech zaměřených na rozvojové země a země,
které jsou nejvíce vystaveny důsledkům změny klimatu. Dále podporuji, že prostřednictvím
finanční a technické pomoci se sníží rozdíl mezi vyspělými zeměmi a zaostalými oblastmi.
Domnívám se, že tento summit představuje rozhodující moment, kdy naši vyjednavači
připravili půdu pro to, aby byla příští rok v jihoafrickém Durbanu podepsána dohoda.
Delegaci Evropského parlamentu chci blahopřát k vynaloženému úsilí a k dosaženému
úspěchu.

Ivo Belet (PPE),    písemně. – (NL) Výsledek summitu v Cancúnu o změně klimatu lze stěží
charakterizovat jako velký úspěch. Je to však lepší než nic. Byla přijata určitá konkrétní
opatření, například v boji proti odlesňování, a bylo schváleno vytvoření fondu pro změnu
klimatu ve výši 100 miliard USD. Celé se to však vleče strašně pomalým a vyčerpávajícím
tempem, které si ničím nezadá s tanečním průvodem v Echternachu. Ručičky na hodinách
globálního oteplování se mezitím nerušeně posouvají vpřed.
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Jakou roli v tomto příběhu hrála Evropa? EU se nepochybně poučila z chyb loňské
konference v Kodani. V Cancúnu stála v centru jednání a postupovala jako jeden muž. Celý
svět upírá zrak k modelu EU a hledí na něj s obdivem, protože máme nejmodernější závazné
dohody. Evropa je v oblasti klimatu modelovým vzorem.

V následujících letech se musíme pevně držet tohoto vůdčího postavení. To nás jednoznačně
pozitivně odlišuje od téměř všech ostatních kontinentů. Znamená to nesmírný přínos pro
náš obraz a zároveň to s sebou nese důležité ekonomické a sociální výhody.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Pane předsedající, mezinárodní jednání
o změně klimatu sleduji již 15 let a dohoda, jíž bylo dosaženo v Cancúnu, mi udělala
zvláštní radost. Přijatá rozhodnutí představují skutečný pokrok v jednáních. Hlavní prvky
kodaňské dohody jsou nyní zaštítěny OSN. Organizace spojených národů se znovu stala
důvěryhodným fórem pro vytváření multilaterálních dohod o změně klimatu. Mexiko
zorganizovalo transparentní konferenci s aktivním zapojením účastníků. EU hrála vedoucí
roli. Chtěla bych vyzdvihnout, že Evropská komise a belgické předsednictví účinně řešily
stanovené úkoly. Značného pokroku bylo dosaženo v oblastech technologie, lesů a
přizpůsobení. Zejména vítám vytvoření fondu pro změnu klimatu. Na základě výsledků
z Cancúnu bude zapotřebí usilovně pracovat na tom, aby v roce 2011 na konferenci
v Durbanu bylo dosaženo úspěchu.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    písemně. – (FI) O konferenci v Cancúnu se hovoří jako o
úspěchu, a to je vzhledem k tomu, že jsme od ní neočekávali žádné výsledky, správné slovo.
Pro EU je však důležité konstatovat fakta: v otázce snižování emisí se nic neposunulo
kupředu a nebyly stanoveny žádné závazky k jejich snížení. Globální dohoda není na
dohled a ani neexistuje žádný důvod pro to, abychom zvýšili jednostranný cíl EU v oblasti
snižování emisí z 20 % na 30 %.

Parlamentní delegace se v Cancúnu sešla s Achimem Steinerem, výkonným ředitelem
Programu OSN pro životní prostředí, jenž zcela vážně řekl, že cíl 20 % Evropě jen prospívá:
byl pro nás nepochybně impulsem a zvýšil naši konkurenceschopnost. Proto podpořil
záměr tento cíl ještě zvýšit.

Všechny podniky zapojené do globálního podnikání, které jsou přesvědčeny, že emise
uhlíku pro ně představují hrozbu, bych chtěla vyzvat, aby Achima Steinera a další vlivné
představitele různých organizací seznámily s finanční realitou, se kterou se potýkají. Pokud
s tímto systémem nesouhlasíte, ukažte jim čísla o přímém a nepřímém nárůstu výdajů
způsobeném obchodováním s emisemi.

Pro evropské občany a pracovníky není dobré, aby klíčoví politici a dokonce Komise, od
níž měl Steiner pravděpodobně tyto informace, žili ve světě fantazie, v němž nemají kontakt
s realitou.

Cancúnský úspěch spočívá v tom, že byla zachráněna politická hrdost. Dohodli jsme se
na tom, že vznikne dohoda. Uvědomujeme si, že povyk kolem změny klimatu se uklidňuje
a že změna klimatu se stává běžným, všedním tématem. Vytrácí se ze středu zájmu a to je
možná dobře. Vraťme se k rozumné komplexní politice ochrany životního prostředí.
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PŘEDSEDAJÍCÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

17. Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)

Předsedající.   – Dalším bodem je doba vyhrazená pro otázky (B7-0655/2010).

Následující otázky jsou určeny Komisi.

První část

Otázka č. 15, kterou pokládá Vilija Blinkeviciute (H-0585/10)

Předmět: Ochrana zdraví žen

Komise přijala novou strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015. Tato strategie
upozorňuje na sociální rozdíly, které mezi ženami a muži existují, a uvádí, že ženy jsou
nadále vystaveny chudobě častěji než muži. U žen je riziko nečekané ztráty zaměstnání
vyšší než u mužů. V současnosti je mnoho žen zaměstnáváno na trhu práce v odvětvích,
kde jsou nízké mzdy, a jen velmi málo z nich zastává vedoucí pozice. Míra zaměstnanosti
je nízká z důvodu mateřství. Proto jsou jejich důchody nižší než důchody mužů. Mimo
jiné je časté, že ženy nepožívají žádné sociální ochrany.

Strategie nestanoví žádné konkrétní opatření ani žádný konkrétní způsob, jak zajistit
ochranu zdraví žen. Hodlá Komise předložit pokyny nebo návrhy týkající se ochrany zdraví
žen?

John Dalli,    člen Komise. – Zdravotní rizika ohrožují ženy jinak než muže, a proto se liší
i výsledky zdravotní péče. Ženy žijí průměrně o šest let déle než muži, ale většinu těchto
let navíc se těší horšímu zdraví.

Některé choroby, například osteoporóza, se vyskytují mnohem více mezi ženami. Proto
strategie EU pro rovnost žen a mužů 2010–2015, kterou Komise nedávno přijala,
upozorňuje na to, že je zapotřebí, aby tyto rozdíly byly zohledněny v lékařském výzkumu
i zdravotní péči. Strategie zdůrazňuje, že je zapotřebí zdravotní služby nadále náležitě
přizpůsobovat potřebám, které jsou specifické pro ženy nebo muže. Mezi opatření, která
se v této strategii zaměřují přímo na zdraví žen, patří informační semináře o zdraví žen a
výměna osvědčených postupů z oblasti zdravotních politik zohledňujících specifické
potřeby žen a mužů.

Zde nezačínáme od nuly. Zdravotní strategie EU přijatá před třemi roky již naznačovala,
že je zapotřebí při tvorbě zdravotní politiky zohlednit genderové aspekty. Zdravotní
program Společenství za tímto účelem poskytoval podporu mnoha projektům zaměřeným
na zdraví žen, jejichž cílem bylo napomoci lepšímu pochopení a uznání zdravotních potřeb
žen.

Dobrým příkladem toho, jak EU může pomoci členským státům zlepšit zdraví žen je
screening nádorových onemocnění. Odhaduje se, že jen tím, kdyby se zavedly účinné
vnitrostátní programy screeningu rakoviny prsu, by se mohlo ročně zabránit 32 000
případů úmrtí na rakovinu prsu. Proto Komise vypracovala evropské pokyny pro screening
rakoviny prsu.
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Jsem rád, že závěrem mohu říci, že Komise začátkem tohoto roku zveřejnila zprávu o
zdraví žen, která přispívá ke zlepšení informovanosti o tom, že potřebujeme politiky, které
více reagují na specifické potřeby žen a mužů.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Ráda bych si také něco ověřila. Máme dostatečné
množství údajů o ochraně zdraví žen v jednotlivých členských státech? Víme, jaký dopad
měla tato velká hospodářská a finanční krize zvláště na zdraví žen? Neměli bychom
přezkoumat rovněž, jaký dopad na zdraví žen, zejména starších žen, má chudoba? Jsou
pro ženy žijící v chudobě dostupné vysoce kvalitní zdravotní služby?

John Dalli,    člen Komise. – Komise se snaží shromáždit co nejvíce informací a ohlasů, aby
mohla zřídit databázi statistických údajů o zdravotních otázkách. Pochopitelně to, do jaké
míry budou naše údaje přesné, závisí na odpovědích a zpětné vazbě od jednotlivých
členských států.

Souhlasím s tím, že bychom měli nadále shromažďovat informace a zjišťovat, jaký vliv
má na zdraví a zejména zdraví starších žen chudoba. Mezi zdravím a chudobou však
existuje vzájemný vztah, který není založen na pohlaví. Zjišťujeme totiž, že v chudých
oblastech bývá zdraví obvykle vystaveno rizikům.

Přijímáme také opatření zaměřená na starší občany. Jak víte, Komise nyní zahájila určitou
iniciativu, konkrétně inovační partnerství. Prvním pilotním projektem tohoto inovačního
partnerství bude zdravé a aktivní stárnutí. Jsem přesvědčen, že to příznivě ovlivní zdraví
našich občanů obou pohlaví.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) V současnosti je v Evropské unii chudobou ohroženo
120 milionů občanů. Je zřejmé, že ženy velmi silně zasáhla hospodářská krize a chudoba
je ohrožuje více, zejména jedná-li se o matky samoživitelky.

Systémy zdravotní péče v důsledku hospodářské krize velmi strádají. Snížily se jejich
rozpočty a dokonce se zavírají velká zdravotnická zařízení. Chtěla bych se zeptat, jaká
opatření chystáte, abyste zajistili, že opatření pro včasné odhalení rakoviny děložního
čípku a rakoviny prsu budou dostupná pro všechny ženy bez ohledu na jejich sociální
nebo materiální situaci, a zejména abyste zajistili, že budeme mít dobrý systém zdravotní
péče, který bude v celé Evropské unii poskytovat kvalitní zdravotní služby.

John Dalli,    člen Komise. – Znovu opakuji, že zdravotní péče a její poskytování jsou
v kompetenci členských států. Je pravdou, že Komise zveřejnila pokyny o screeningu prsů
a naléhali jsme na členské státy, aby se řídily těmito pokyny a zavedly ve svých zemích co
nejdříve programy screeningu prsů. Mohu prohlásit, že ve většině zemí existují odpovídající
– a velmi dobré – programy, které přinášejí výsledky; některé země však zatím bohužel
postupují poněkud liknavě. Mohu vás ujistit, že v rámci veškerých našich styků s členskými
státy je toto jednou z prioritních oblastí, o kterých hovoříme.

Předsedající.    – Otázka č. 16, kterou pokládá Tiziano Motti (H-0587/10)

Předmět: Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2010 o vytvoření
evropského systému včasného varování proti pedofilům a osobám sexuálně obtěžujícím
jiné osoby

Dne 23. června 2010 schválil Evropský parlament prohlášení o vytvoření evropského
systému včasného varování proti pedofilům a osobám sexuálně obtěžujícím jiné osoby.
Komise již dne 22. května 2007 zveřejnila sdělení s názvem „K obecné politice v boji proti
počítačové kriminalitě“. Parlament vyzval Radu a Komisi, aby naplnily sdělení Komise
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z května 2007 a zajistily provádění směrnice 2006/24/ES Evropského parlamentu a Rady
ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti
s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných
komunikačních sítí. Současně tyto orgány vyzval, aby danou směrnici rozšířily s cílem
vypracovat normy k ochraně údajů o osobách ukládajících na internet obsah internetových
stránek, které by policejním a soudním složkám sloužily k rychlému a účinnému potírání
dětské pornografie a sexuálního obtěžování na internetu. Může Komise doložit, jak toto
prohlášení naplnila?

László Andor,    člen Komise. – Pevně jsem se zavázal bojovat proti zneužívání dětí a zvláště
proti pohlavnímu zneužívání dětí. Komise dne 29. března přijala návrh směrnice o
pohlavním zneužívání a vykořisťování dětí a o dětské pornografii. Tento ambiciózní
dokument se zabývá trestním stíháním pachatelů trestných činů, ochranou obětí a
předcházením trestným činům.

S cílem zohlednit rizika vytvořená technologickým pokrokem tento návrh zavádí zejména
nové druhy trestných činů, například navazování kontaktu s dětmi za účelem jejich
pohlavního zneužití (tzv. grooming), prohlížení dětské pornografie bez stahování souborů,
pohlavní zneužívání na internetu nebo propagace možnosti zneužívat děti například
prostřednictvím internetových fór. Je zapotřebí, aby byly k dispozici speciální vyšetřovací
nástroje, například tajné policejní operace s cílem infiltrovat kruhy pachatelů sexuálně
motivovaných trestných činů, a zvláštní vyšetřovací oddělení by měla analyzovat dětský
pornografický materiál s cílem identifikovat dětské oběti.

Členské státy by měly také zavést vnitrostátní systémy k blokování přístupu na internetové
stránky s dětskou pornografií a učinit opatření, která umožní odstranit tento obsah již u
zdroje. Pozorně jsme si prostudovali prohlášení Evropského parlamentu ze dne 23. června
2010 a rád bych se dozvěděl, jaký systém včasného varování pan poslanec navrhuje. Vzal
jsem také na vědomí návrh, aby byla rozšířena působnost směrnice o uchovávání údajů
s cílem uchovávat údaje o uživatelích vyhledávajících dětský pornografický materiál, o
obsahu zobrazujícím pohlavní zneužívání dětí, jenž byl nahrán na internet, a o zprávách,
které sloužily k navazování on-line kontaktu s dětmi za účelem jejich pohlavního zneužití.

Směrnice o uchovávání údajů ukládá poskytovatelům komunikačních služeb a sítí povinnost
uchovávat provozní a lokalizační údaje a údaje o účastnících. To se nevztahuje na informace
o obsahu. Informace o obsahu lze v souvislosti s vyšetřováním trestného činu získávat a
ukládat prostřednictvím nástroje známého jako zákonné zachycování. Zákonné
zachycování se řídí výhradně vnitrostátním právními předpisy a v jednotlivých členských
státech se liší, ale obecně ho lze použít pouze tehdy, pokud orgány činné v trestním řízení
mají určité signály, že je páchána konkrétní trestná činnost a že je zapotřebí ji dále vyšetřit.
Tento vyšetřovací nástroj nespadá do oblasti působnosti směrnice o uchovávání údajů.

Zákonné zachycování probíhá v rámci vyšetřování, které předpokládá existenci
podezřelého. Směrnice o uchovávání údajů naproti tomu ukládá provozovatelům povinnost
uchovávat určité kategorie údajů bez ohledu na to, zda osoby, kterých se údaje týkají, jsou
nebo nejsou podezřelé. Rozšíření směrnice o uchovávání údajů na obrovské množství
osobních údajů a údajů týkajících se obsahu, například na internetová vyhledávání různých
klíčových slov v různých jazycích, na nahraný obsah, na vyměněné zprávy a na prvky
nezbytné k identifikaci všech uživatelů, by muselo splňovat podmínky nezbytnosti a
přiměřenosti, což dosud nebylo dokázáno. Takové rozšíření by se vztahovalo na obsah
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libovolného tématu, který by kdokoliv a na jakékoliv platformě v libovolném okamžiku
nahrál.

Přestože návrh, který pan poslanec předložil, má legitimní účel a plně si zasluhuje naši
pozornost, vzbuzuje vážné obavy, zda je slučitelný se zásadou přiměřenosti. Komise se
domnívá, že směrnice, jejíž návrh nedávno předložila, by byla mnohem vhodnějším
nástrojem k dosažení našeho společného cíle chránit děti proti pachatelům sexuálně
motivovaných trestných činů na dětech.

Tiziano Motti (PPE)  . – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych si vzít slovo jen
na pár sekund, protože jsem s odpovědí spokojen a jsem za ni panu komisaři vděčný. Jsem
rád, že se rovněž pracuje na tom, aby se problém řešil u kořenů.

Pokud jde o odkaz na prohlášení přijaté dne 23. června 2010, chtěl bych upozornit na to,
že tento odkaz se konkrétně týkal nahrávaných údajů a nikoli stahování materiálu
z internetových stránek, a to proto, že jsme opravdu přesvědčeni, že právo na soukromí
uživatelů vyhledávačů musí být také náležitě vzato v potaz.

Nicméně si myslím, že můžeme udělat víc – že lze ještě udělat mnohem víc –, poněvadž
nečiní-li občanům ve vztahu k zásadě přiměřenosti žádné potíže podstoupit před nástupem
do letadla důkladnou prohlídku, neboť jsou si vědomi, že soukromí pasažérů je během
prohlídky dokonale chráněno, je rovněž velice pravděpodobné, že bude nalezen uspokojivý
kompromis s cílem chránit nezletilé osoby také v této oblasti.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – Chtěl bych se vrátit k prohlášení, které Parlament
přijal dne 23. června 2010. Jistě si vzpomenete, že prohlášení hovoří zejména o vytvoření
rychlého a účinného systému včasného varování proti pedofilům. Moje otázka v souvislosti
s tímto prohlášením se týká jiné aspektu – neměly by jednotlivé policejní orgány v rámci
Evropské unie vytvořit databáze odsouzených pedofilů? Policejní orgány všech členských
států by totiž mohly využívat tyto databáze vytvořené v jednotlivých členských státech.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, Polsko v nedávné
době po zadržení pětačtyřicetiletého muže, jenž měl se svojí nezletilou dcerou dvě děti,
zavedlo pro pedofily a pachatele znásilnění farmaceutickou kastraci, při níž se používá
hormonální léčba s cílem potlačit u nich pohlavní touhu. Toto opatření, jak si dokážete
představit, v Polsku vyvolalo prudkou reakci a diskusi o tom, čí práva mají přednost: zda
práva společnosti, která očekává, že bude chráněna před pachateli znásilnění, nebo práva
osob usvědčených ze sexuálních trestných činů, které lze trestat způsobem, jejž mnozí
považují za nehumánní. Zaujala Komise stanovisko k těmto otázkám a k uzákonění
chemické kastrace za sexuálně motivované trestné činy?

László Andor,    člen Komise. – Jak jsem řekl na začátku svého projevu, jedním z nejlepších
nástrojů k boji proti dětské pornografii a pohlavnímu zneužívání dětí je rychlé přijetí
návrhu Komise z března 2010, toho proti pohlavnímu zneužívání dětí.

Komise se těší na návrh zprávy Evropského Parlamentu a na zahájení trialogu. Spoléhám
rovněž, že členské státy a Evropský parlament předloží výsledný text, který bude mít
podstatný význam pro boj proti těmto trestným činům. Chtěl bych vás znovu upozornit
na zásadu přiměřenosti, která se podle mého názoru pojí k poslední otázce na toto téma.

Předsedající.   – Nyní přistoupíme k otázce č. 17, kterou pokládá paní poslankyně
Materová, jež sedí na místě 666. To se k vám nehodí!
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Otázka č. 17, kterou pokládá Barbara Matera (H-0609/10)

Předmět: Mladí lidé a trh práce

Podle odhadů Eurostatu představují nezaměstnaní, kteří jsou v produktivním věku a mají
bydliště v některé z evropských zemí, 9,6 % obyvatel. Počet mladých lidí, jež v Evropě
získají každoročně vysokoškolský titul, se pohybuje kolem 3 milionů. Počet obyvatel,
kterým hrozí chudoba, se v Evropě v letech 2004 až 2008 zvýšil o 1,5 %, tedy z 15 % na
16,5 %.

Mimo jiné s ohledem na nový dokument Komise nazvaný „Nový impuls pro evropskou
spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020“ a na
skutečnost, že rok 2010 je evropským rokem boje proti chudobě, bych se Komise ráda
dotázala:

Má v úmyslu podniknout kroky na podporu reálných podmínek, jež by zajišťovaly přístup
na trh práce mladým lidem v takovém věku, aby nemuseli trpět nezaměstnaností, která
by se po dovršení věku 30 let mohla stát patologickou, a to prostřednictvím opatření, která
by členské státy nabádala k přijímání náležitě kvalifikovaných a kompetentních osob ve
věku 19 až 35 let a ve specifické ekonomické situaci do pracovních poměrů se
střednědobými pracovními smlouvami?

László Andor,    člen Komise . – Počet mladých nezaměstnaných lidí v Evropské unii za
poslední dva roky vzrostl o milion. Nyní máme 5 milionů mladých lidí ve věku do 25 let,
kteří nemohou najít práci.

Komise si je dobře vědoma potíží, které dnes mladé lidi na trhu práce čekají. Příliš mnoho
jich pracuje na krátkodobou pracovní smlouvu, což nenabízí velké možnosti pro zlepšení,
jakkoli mohou mít tito jedinci dobrou kvalifikaci. A co více, některé skupiny mají obzvlášť
velké potíže při získávání pracovních míst a setrvání na trhu práce. Jde mimo jiné o mladé
lidi z prostředí migrantů a etnických menšin, jako jsou Romové.

Přitom se předpokládá, že poptávka po vysoce kvalifikovaných lidech se zvýší o téměř
16 milionů a poptávka po lidech se střední kvalifikací o více než 3,5 milionu. To představuje
velkou příležitost pro zaměstnání mladých lidí a my musíme zajistit, aby toho mladí lidé
mohli plně využít.

Strategie Evropa 2020, která vytyčuje podrobné plány EU v oblasti růstu a zaměstnanosti
na příští desetiletí, klade na mladé lidi zvlášť velký důraz a stanoví jasné cíle pro úroveň
dosaženého vzdělání. V září Komise předložila soubor politických iniciativ nazvaný „Mládež
v pohybu”. Stanoví agendu zaměřenou na lepší vzdělávání a zaměstnávání mladých lidí
v příštím desetiletí. Nedávno Komise předložila další stěžejní iniciativu, „Program pro nové
dovednosti a pracovní místa”. Komise podporuje zavedení záruky pro mladé, aby se zajistilo,
že všichni mladí lidé budou do čtyř měsíců od ukončení školní docházky v zaměstnání,
dalším vzdělávání nebo podchyceni aktivačními opatřeními.

Jiným aspektem je potřeba odstranit roztříštěnost trhu práce v souladu se společnými
politikami flexikurity. Navrhujeme, aby členské státy se segmentovaným trhem práce
zvážily uzavírání pracovních smluv na dobu neurčitou s dostatečně dlouhým zkušebním
obdobím a postupným růstem práv na ochranu. Musíme také urychlit větší pracovní
mobilitu a podporovat inovaci. Dva nástroje, které nám zde pomohou, jsou systém pracovní
mobility v EU – „První zaměstnání v rámci sítě EURES” – a evropský vyhledávač volných
pracovních míst. První zaměstnání v rámci sítě EURES bude podporovat pracovní mobilitu
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mládeže a evropský vyhledávač volných pracovních míst umožní mladým lidem
a poradcům pro otázky zaměstnanosti zjistit, kde jsou v celé Evropě pracovní místa a jaké
dovednosti jsou vyžadovány. Mezitím evropský nástroj mikrofinancování Progress zajistí
podporu mladým podnikatelům, kteří nemohou najít alternativní zdroje financování pro
vytváření podniků.

Jediné řešení problémů, jimž čelíme, samozřejmě neexistuje, avšak prostřednictvím výměny
zkušeností se můžeme v mnohém poučit jeden od druhého. Rámec pro zaměstnávání
mladých lidí, který navrhujeme, poskytuje vodítko ohledně toho, jak nám mohou pomoci
tvůrci politik, zainteresované subjekty a instituce, aby se věci pohnuly dopředu. Veřejné
služby v oblasti zaměstnanosti, sociální partneři, zaměstnavatelé a služby na podporu
mladých lidí na místní úrovni, to vše musí sehrát rozhodující úlohu. Budeme usilovat
o podporu širší výměny zkušeností a osvědčených postupů mezi nimi na evropské úrovni.
Pevně věřím, že spojením zdrojů na úrovni EU dokážeme pomoci rozvíjet a podporovat
úspěšné politiky na podporu mladých lidí.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, s odpovědí pana komisaře
jsem spokojena. Vzhledem ke globální hospodářské situaci a krizi, která značně zhoršila
podmínky na trhu práce, postihuje nejzranitelnější skupiny a konkrétně mladé lidi, požádala
bych pana komisaře, aby se vyjádřil k tomu, že je třeba klást větší důraz na evropské nástroje,
jako je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, které potřebujeme, abychom mohli
rekvalifikovat pracovníky propuštěné z důvodů souvisejících s hospodářskopu krizí, a tedy
také v důsledku globalizace.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, vyslechl jsem
vaši odpověď na otázku mé vážené přítelkyně, avšak chtěl bych obrátit vaši pozornost na
následující, na to, co se děje na zemi.

Míra nezaměstnanosti v Řecku v roce 2009 činila u mladých mužů 20 % a u mladých žen
34 %. Poté, co se zapojil Mezinárodní měnový fond, se tato situace zhoršila. Zároveň u dvou
programů financovaných Evropskou unií prostřednictvím Národního strategického
referenčního rámce byly míry plnění 1,9 % resp. 3,2 %.

Takže otázka zní takto: proč tato nízká míra plnění v Řecku? Může za to řecká vláda? A za
druhé, zvažuje Komise nějaká další opatření pro řešení tohoto problému nezaměstnanosti?

Seán Kelly (PPE)   – Jen stručně, toto téma je velmi důležité, ale i smutné. Vím, že v mé
vlastní zemi je nezaměstnaných 20 % mladých lidí a emigrace, která předtím skončila, opět
začíná i s tím, čemu se říká „odliv mozků“, mimo jiné včetně členů mé vlastní rodiny.

A v návaznosti na posledně položenou otázku, přijímají některé země opatření navrhovaná
Evropskou unií s větší ochotou než jiné země, a jaké překážky jsou kladeny z jejich strany?

László Andor,    člen Komise . – Chtěl bych vám poděkovat za komentáře a za to, že obracíte
pozornost na jiné fondy kromě těch, o kterých jsem se již zmínil: Nástroj pro
mikrofinancování, Evropský sociální fond a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci.
Ty mohou také sehrát svou úlohu, posledně jmenovaný zejména v případech
neočekávaných masových propouštění, jež postihují zejména pracovníky zpracovatelského
odvětví, ale mohou zasáhnout i jiná odvětví.

Samozřejmě věříme, že tyto fondy mohou být nápomocné, a domníváme se, že musí mít
zabezpečené financování pro příští finanční období nebo příští programové období,
protože i když přichází prosperita, musíme v některých případech bohužel předpokládat
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velká propouštění z důvodu restrukturalizací a přeshraničních přesunů. Musíme být všímaví
ke konkrétním případům.

V Evropské unii se nyní objevuje rozdělení – jakýsi dualismus – mezi ústředním regionem,
kde HDP a zaměstnanost již rostou, ale i zeměmi jako Řecko a Irsko, které i nadále zápasí
pod tlakem finančního trhu.

Nedávno jsem měl osobní jednání s panem ministrem Katselim, během kterého jsme
diskutovali o tom, jak by mohl být v Řecku lépe využíván Evropský sociální fond. V nedávné
minulosti existovalo několik důvodů, včetně krize samotné, potíží se spolufinancováním
a určitých administrativních potíží, které ztížily čerpání ze Sociálního fondu ve větším
rozsahu, avšak mohu vás ujistit, že mé služby velmi usilovně a velmi úzce spolupracují
s řeckým řídícím orgánem na tom, aby v tomto období nalezly vhodné možnosti
financování z ESF. Domnívám se, že skutečně pomůže, jestliže se nám podaří provádět
financování správným způsobem.

Je pravdou, že za mimořádných situací je to ještě obtížnější, a existuje potřeba a také prostor
pro restrukturalizaci dostupných finančních prostředků z ESF. Domnívám se, že
v dlouhodobějším výhledu musíme přizpůsobit Sociální fond tak, aby mohl být
v konkrétních situacích efektivnější a mohl vyvážit dopad nerovnoměrného hospodářského
vývoje v Unii, který se projevil již také z demografického hlediska, když vyvolal migrační
toky, jež možná v předchozím období nebyly dostatečně doceněny. Budeme tomu věnovat
pozornost ve spojitosti s trendy na trhu práce.

Předsedající.   – Kolegové a kolegyně, do ukončení jednání ve 20:30 nám zbývá 40 minut,
a navrhuji tedy tento čas rozdělit mezi vystoupení paní místopředsedkyně Redingové a
pana Füleho. První otázka je pro paní Redingovou.

Kolegové, spočítejte si prosím, zda se na vaši otázku dostane. Omlouvám se, že dnes večer
máme málo času, protože jsme přetáhli poslední rozpravu, ale hodlám ukončit jednání ve
20:30, abychom umožnili tlumočníkům povečeřet. Osobně zde budu až do půlnoci.

Část druhá

Otázka č. 18, kterou pokládá Marc Tarabella (H-0570/10)

Předmět: Rovnost žen a mužů při přijímání rozhodnutí

Na základě konstatování, že ženy zaujímají ve vnitrostátních parlamentech a vládách jen
jedno křeslo ze čtyř, že představují jen 10 % členů správních rad velkých společností
kotovaných na burze v EU a pouze 3 % vedoucích představitelů těchto rad, uvádí Komise
ve své strategie pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015, že hodlá „zvažovat
iniciativy“, „sledovat pokrok“ a „podporovat prosazování“. Za účelem boje proti tomuto
„skleněnému stropu“ jsou však již nyní nezbytné konkrétně zaměřené akce.

Hodlá Komise zavést kvóty pro zvýšenou přítomnost žen při přijímání rozhodnutí? Hodlá
výrazněji podněcovat členské státy, aby rozvíjely služby péče o děti, a tak matkám umožnily
lépe sladit pracovní a soukromý život? Jaká jiná opatření zaměřená zejména proti
stereotypům hodlá v této oblasti přijmout?

Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise. – Toto je mimochodem jedno z mých
oblíbených témat, a proto zvážím veškerá legislativní i nelegislativní opatření, abych
odstranila přetrvávající nerovnosti v oblasti rozhodování. Poslední údaje nejsou příliš
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pozitivní, a proto je skutečně nutné něco udělat – především proto, že tyto údaje trvale
zůstávají na stejné, nikoli pozitivní úrovni.

Je to jedna z pěti priorit strategie Komise za rovnost žen a mužů na období 2010–2015,
kterou jsem již v této sněmovně představila, a již jsem také vyhlásila, že by bylo dobré mít
více žen ve správních radách a v řídících pozicích. Proto také musíme hovořit s těmi, kdo
mají odpovědnost. Pozvu vedoucí představitele největších kótovaných společností, abychom
v březnu usedli ke stolu a podpořili dialog se zainteresovanými stranami v podnikatelské
sféře a uvedli věci do pohybu. Pokud se věci nepohnou, přejdu k přijetí cílených opatření
pro zlepšení situace.

K otázce sběru údajů a šíření srovnatelných údajů, velmi dobře víme, že i zde existuje určitý
nedostatek. Máme nyní agenturu pro genderovou rovnost ve Vilniusu, takže můžeme
očekávat serióznější údaje, srovnatelné údaje, a zejména databázi žen a mužů ve sféře
rozhodování a pravidelné podávání zpráv.

Je pravdou, že chybějící infrastruktura kvalitní péče je jedním z důvodů, avšak nikoli
jediným, proč je tak málo žen v pozicích s rozhodovacími pravomocemi, takže se budeme
muset podívat na výsledky jednotlivých zemí v této oblasti. Pro období 2007–2013 bude
k dispozici půl miliardy eur ze strukturálních fondů na rozvoj zařízení péče o dítě a další
2,4 miliardy EUR na financování opatření, jež mají usnadnit ženám přístup k zaměstnání
a sladit práci s rodinou, včetně přístupu k péči o děti.

Když to zde říkám, pochopíte, že na mě neudělalo velký dojem to, co mnohé členské státy
dělají v oblasti péče o dítě, takže i to má vysokou prioritu v politickém programu jednání.
Můj kolega pan Andor zohledňuje tyto údaje a tato opatření ve strategii Evropa 2020, a
skutečně jsem přesvědčena, že členské státy by měly své úsilí v této oblasti zvýšit.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Pane předsedající, paní komisařko, chtěl bych vám
poděkovat za odpověď a především za vaše úsilí. Věděl jsem, že to je jedno z vašich
oblíbených témat. Zejména bych zdůraznil, že je třeba podpořit vyváženost mezi pracovním
životem a rodinným životem u mužů i u žen; jedině tak dosáhneme úplné rovnosti. Více
než polovina členských států nedosáhla cíle zřídit zařízení dětské péče pro alespoň 90 %
dětí ve věku od tří let do zahájení školní docházky a pro 33 % dětí ve věku do tří let. Proto
jsem se vás chtěl zeptat, zda hodláte přijmout příslušná protiopatření, nebo dokonce
pokutovat členské státy, jež tohoto cíle nedosáhnou.

Mairead McGuinness (PPE).   – V otázce zaznělo slovo „kvóta” a neslyšela jsem odpověď
konkrétně na tuto otázku týkající se kvót. Za druhé, mrzelo by mne, kdyby na děti mělo
být pohlíženo jako na „problém” v souvislosti se zapojením žen do pracovního procesu.
Děti jsou dětmi jen po velmi krátké časové období a ženy mohou být přínosem ve všech
věkových kategoriích. Takže nezaměřujte se prosím na děti jako na problém. Problémem
nejsou děti – problémem je ve skutečnosti to, že v Evropské unii potřebujeme více dětí.
Problém je následující: jak ženy rozbijí železný strop, jehož existenci tazatel potvrdil?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Ačkoli více než 55 % absolventů vysokých škol
jsou ženy, ve veřejných institucích, a často ani v podnicích, je stále ještě nenacházíme
v řídících pozicích. Kromě toho existuje také tento 17% rozdíl v platech žen a mužů.

Chtěla bych vás požádat, abyste zvážili nějaké komplexní programy a ještě přísnější kontrolu
nad členskými státy, pokud jde o zařízení péče o dítě. Nepodaří-li se nám vytvořit celoživotní
vyváženost, nebudeme schopni podpořit mladé matky, aby nastoupily profesní kariéru
a mohly tak dosahovat také na řídící pozice.
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Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise. – Plně souhlasím se závěrem, že mnohé členské
státy neplní cíle z Barcelony. Pouze osm členských států splňuje cíle z Barcelony pro děti
ve věku 0–3 let a pouze sedm členských států splňuje cíle pro děti ve věku od 3 let do
zahájení školní docházky.

Jako komisařka odpovědná za rovnoprávnost neodpovídám za sociální věci a vím, že
všemi těmito otázkami se zabývá strategie Evropa 2020. Budeme se jistě muset na všechny
tyto otázky podívat, protože tento problém se se stárnutím obyvatelstva bude zhoršovat.
Kdo se pak bude starat také o seniory? Ženy nebudou mít jen děti, o které se musí starat,
ale i seniory. Takže se na to skutečně musíme podívat a také analyzovat, proč členské státy
nečerpají peníze, které jsou k dispozici pro to, abychom měli více zařízení péče o dítě.

Pokud jde o kvóty, ve své odpovědi jsem, myslím, nepoužila slovo kvóty, ale řekla jsem
velmi jasně, že nebude-li dosaženo pokroku, pak něco udělám, a řekla jsem jasně, co si
pod pokrokem představuji. Pokrok znamená, že ve správních radách veřejně kótovaných
společností bude do roku 2015 30 % žen a do roku 2020 40 % žen. Doufám, že dokážeme
těchto cílů dosáhnout, aniž bude nutný důrazný zásah na evropské úrovni. Pokud ne, pak
ovšem jsou na pořadu dne kvóty, a ačkoli možná existují někteří, kdo nevěří, že udělám
to, co říkám, jsem známa tím, že to, co oznámím, obvykle udělám. Podniky mají proto
nyní velkou příležitost zajistit, aby můj zásah nebyl nutný, protože budou-li dělat věci
správně, nemusíme zasahovat.

Plně souhlasím s čísly, která byla citována. My ženy tvoříme 60 % nových absolventů
vysokých škol; znamená to, že bychom měly mít něco kolem 60 % řídících pozic, avšak
k dosažení této úrovně máme daleko. To je důvod, proč musíme ženám pomoci, aby se
dostávaly do řídících pozic. Existuje řada důvodů, proč se jim to nedaří: jedním z nich je
kultura, a tu je nejobtížnější změnit. To je také důvodem toho, proč ženy v oblasti
rozhodování jsou jednou z priorit strategie pro genderovou rovnost, stejně jako rozdíl
v odměňování žen a mužů – v celoevropském průměru 17 %, v některých zemích je velmi
velký, v některých velmi malý.

V příštím roce zahájíme kampaň ke zvýšení informovanosti o těchto faktech. Existuje
například velmi pěkný projekt v Německu, který bychom mohli obecně aplikovat na jiné
země a kde ve veřejných prostorách existuje metr ukazující, o kolik musí žena pracovat
déle, aby dosáhla stejného průměrného platu jako muž. Musíme samozřejmě do této
diskuse zapojit také sociální partnery a musíme mít zavedena opatření transparentnosti.

Toto vše je součástí strategie pro ženy a budeme to krok za krokem uskutečňovat – nikoli
abychom o tom pouze hovořili, ale abychom věci změnili.

Předsedající.    – Otázka č. 19, kterou pokládá Georgios Papanikolaou (H-0572/10).

Předmět: Náklady na tlumočení, překlad a poskytování informací v rámci trestních řízení
v členských státech

Nařízení týkající se práva na tlumočení a překlad, které Rada nedávno přijala, stejně jako
právo obviněné osoby na informace, které je v současné době předmětem zkoumání,
představují dvě základní opatření plánu, který Komise navrhla s cílem posílit práva
obžalovaných na obhajobu.

Mohla by Komise odpovědět na tyto otázky:

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že členské státy budou hradit náklady na překlad,
tlumočení a poskytování informací v plné výši, jaké finanční důsledky mohou očekávat a
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jakou částku budou muset na poskytování těchto služeb vynaložit? V členských státech,
jako je Řecko nebo Malta dochází ke značnému přílivu nelegálních přistěhovalců, v jehož
důsledku těmto státům vznikají vysoké dodatečné zvláštní náklady na poskytování
překladatelských a tlumočnických služeb nebo informací týkajících se obvinění a na
odborné vzdělávání policistů a státních zástupců.

Má Komise v úmyslu přispět těmto zemím a poskytnout jim hospodářskou pomoc, aby
nemusely v plné výši hradit náklady vyplývající z účasti nelegálních přistěhovalců na
trestních řízeních? Pokud tomu tak je, podle kterých kritérií bude stanovena výše této
pomoci a sestaven seznam zemí, které se o ni budou moci v případě potřeby ucházet?

Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise. – Když jsem se stala komisařkou, zjistila jsem,
že v minulosti byl odveden velký kus práce v souvislosti s otázkami bezpečnosti, a velmi
málo se udělalo v otázkách práv. Proto, když mám k dispozici nástroje Lisabonské smlouvy
a mám také Stockholmskou strategii, kterou byla zavedena řada bodů týkajících se toho,
jak máme postupovat, jsme se rozhodli konat, a konali jsme velmi rychle.

Především chci poděkovat Parlamentu za vynikající práci, kterou odvedl v souvislosti
s procesními právy. Dospěli jsme již k dohodě o právu souzené osoby na tlumočení
a překlad v trestním řízení. Značného pokroku dosahujeme v souvislosti se směrnicí o právu
na informace v trestním řízení. známé písemné „poučení”. Chceme-li se stát kontinentem
práv, budeme muset postupně vytvářet procesní práva. Ta něco stojí, ale jsou
nepostradatelná pro zajištění práva na obranu pro evropské občany a také pro řádné plnění
funkce vzájemného uznávání.

Dříve než předložíme nějaký návrh, vždy provádíme důkladné posouzení dopadů finančních
důsledků právních předpisů EU pro členské státy. Teprve poté předkládáme legislativní
návrhy. Tento postup samozřejmě vycházel z číselných údajů poskytnutých správními
orgány členských států. Zmíněná čísla ukazují, že dodatečné náklady, jež členské státy
ponesou, by neměly být příliš vysoké.

Pokud jde o právo na tlumočení a překlad, směrnice pouze opakuje existující povinnost
členských států zakotvenou již v Úmluvě o lidských právech Rady Evropy, takže nevyžaduje
nic mimořádného. Požaduje jen něco zcela základního. Není pravděpodobné, že by členské
státy – a mnohé z nich již splňují povinnosti stanovené soudem ve Štrasburku, – musely
nést nějaké další náklady oproti tomu, co na tyto účely již vydávají.

Pokud jde o právo na informace, největší částí výdajů bude počáteční jednorázový náklad
spojený s přípravou písemného „poučení”. Zde již Komise předložila vzor ve všech jazycích
EU jako přílohu k této směrnici. Členské státy pouze musí tento vzor vzít a zkopírovat,
takže náklady pro ně nebudou příliš vysoké. Komise nemá rozpočet, ve kterém by byly
vyhrazeny prostředky, jež by institucím umožnily poskytnout členským státům finanční
pomoc na pokrytí těchto nákladů. Zahrnou-li členské státy do výpočtu riziko justičního
omylu, zákonných opravných prostředků a obnovy řízení, ztráty dobré pověsti justičního
systému jako celku a někdy i škod, jejichž náhradu soud ve Štrasburku domácím soudům
ukládá, pak je mnohem nákladnější, když zodpovědný stát tato základní práva
nezafinancuje.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (ES) Pane předsedající, pane komisaři, děkuji vám za
odpověď. V tom, co říkáte, máte naprostou pravdu a nemohu než s vámi souhlasit.

Chtěl bych však upřesnit a zeptat se ještě jednou: u zemí, jako je například Řecko nebo
Malta, kde, jak víte, jsme pod velkým tlakem jak ze strany nelegálních migrantů, tak ze
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strany lidí, kteří mohou potřebovat pomoc v trestním řízení, pokud k standardnímu
písemnému poučení a různým standardním dokumentům, které mají k dispozici, budou
obvinění potřebovat mít přeložený kterýkoli z dokumentů ve svém trestním spise, což,
jak víte, je odborná práce, která se případ od případu liší, můžeme odhadnout, jaké budou
náklady, zejména pro některé malé země pod tak obrovským tlakem a s tak velkými
problémy?

Brian Crowley (ALDE).   – Chtěl bych také poděkovat paní komisařce za její odpověď.
Stejně jako můj předchozí kolega si myslím, že jednou z největších obtíží, které lze
rozpoznat, je to, že – i když všichni chápeme důležitost přístupu k justici ve formě, která
je u osoby požadující spravedlnost pochopitelná – tato nová pravidla nelze používat jako
právní mechanismus za účelem odkladu dalších projednávání důležitých případů, ať již
jde o deportaci podle imigračních pravidel, nebo to má sloužit k odvolání proti určitým
trestním záznamům atd.

Existuje mezi právními předpisy nějaký předpis nebo návrh, který by soudu umožnil
ignorovat nutnost toho, aby každý jednotlivý dokument byl přeložen do daného jazyka?

Viviane Reding,    místopředsedkyně Komise. – Mohu jen opakovat, že cena za nesprávné
fungování justice nebo cena za to, že se s lidskými bytostmi nezachází tak, jak by se v Evropě
práv mělo s lidskými bytostmi zacházet, je mnohem vyšší než náklady spojené
s investováním do těchto základních práv.

Pro země, které jsou daleko pod minimální úrovní, je samozřejmě mnohem obtížnější této
úrovně dosáhnout, a pro země, které již mají určitou úroveň práv, bude mnohem snadnější
toho dosáhnout. Je to snad důvod, aby se nic nedělalo? Právě naopak. Možné náklady pro
různé členské státy analyzujeme také na základě tlaku, jemuž jsou při své činnosti vystaveny.
Nejde jen o azyl. Jde také o trestní řízení, například v případě nelegálního přistěhovalce
obviněného z trestného činu, který se dostane před soud. Nezavedli jsme povinnost
překládat všechny dokumenty, pouze ty, které mají zásadní význam, aby bylo trestně
stíhané osobě umožněno pochopit, co se s ní děje.

Mimochodem velká většina dotčených osob nebudou nelegální přistěhovalci. Největšími
skupinami dotčených osob jsou lidé cestující do jiného členského státu například jako
turisté nebo lidé, kteří žijí v jiném členském státě, ale neovládají jazyk této země. Takže to
přinese základní prospěch milionům evropských občanů.

Představte si, že cestujete ze Štrasburku do některé sousední země. Stanete se účastníkem
dopravní nehody. Někoho jste zranili. Jste odvedeni na policii, jste odvedeni před soud
a nemáte ponětí, z čeho jste obviněni. Za takových okolností byste byli velmi rádi, kdybyste
alespoň věděli, co vám je kladeno za vinu, abyste se mohli obhajovat. Myslím si, že je to
základní lidské právo, a měli bychom zvážit, jakou cenu pro společnost by mělo,
kdybychom toto základní lidské právo neuvedli do praxe.

Předsedající.   – Je mi líto, ale na otázky, které položili paní Harkinová, pan Cashman, pan
Mirsky a pan Crowley se dnes večer nedostane. Obdrží odpověď písemně. Jak jsem řekl
dříve, máme zpoždění, protože jsme přetáhli předchozí rozpravu.

Nyní přejdeme k otázkám pro pana Füleho.
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Otázka č. 25, kterou pokládá Jim Higgins (H-0579/10).

Předmět: Rozšíření EU o Turecko

Mohla by Komise nastínit současnou situaci, pokud jde o žádost Turecka o přistoupení k
EU?

Štefan Füle,    člen Komise . – Evropská rada na svém zasedání v Helsinkách v prosinci 1999
udělila Turecku status kandidátské země a v říjnu 2005 byla s Tureckem zahájena jednání
o přistoupení. Komise podává Radě a Parlamentu pravidelně zprávu o pokroku dosaženém
Tureckem při plnění kodaňských kritérií.

9. listopadu zveřejnila Komise zprávu o pokroku dosaženém Tureckem za rok 2010.
Zpráva zahrnuje období od počátku října 2009 do října 2010 a pokrok je posuzován na
základě přijatých rozhodnutí, přijatých právních předpisů a realizovaných opatření.

Turecko pokračovalo v procesu politických reforem, zejména prostřednictvím reformy
své ústavy, a pokračuje v uspokojivém plnění politických kritérií. Změny v ústavě přijaté
12. září v referendu vytvořily podmínky pro pokrok v některých oblastech, jako je
soudnictví, základní práva a veřejná správa.

Pro turecký pokrok je zásadní provádění ústavních změn transparentním způsobem
podporujícím začlenění. Očekávání dosud nesplňuje demokratické otevírání zaměřené
hlavně na řešení kurdské otázky. Tuto politiku podkopalo také rozhodnutí ústavního
soudu o rozpuštění Strany demokratické společnosti a nárůst teroristických útoků PKK.

Významné reformy je ještě nutné provést v oblasti základních práv, zejména v oblasti
svobody projevu. Svobodu tisku v praxi podkopává vysoký počet soudních řízení proti
novinářům a nepatřičný tlak na média.

Pokud jde o regionální otázky a mezinárodní závazky, je nyní naléhavě nutné, aby Turecko
splnilo svůj závazek nediskriminačního provedení dodatkových protokolů ke smlouvě
o přidružení. Komise doporučila, aby v případě, že v této otázce nedojde k žádnému
pokroku, byla potvrzena platnost opatření přijatých Evropskou unií v roce 2006. To ovlivní
celkový průběh jednání.

Turecko i nadále veřejně vyjadřovalo podporu jednání probíhajících mezi vedoucími
představiteli řeckokyperské a tureckokyperské komunity s cílem dosáhnout komplexního
řešení kyperského problému. Nebylo však dosaženo žádného pokroku směrem
k normalizaci dvoustranných vztahů s Kyperskou republikou.

Pokud jde o hospodářská kritéria pro přistoupení k Evropské unii, je Turecko i nadále
fungující tržní ekonomikou, která se dokáže vyrovnat s konkurenčním tlakem a tržními
silami v Unii. V roce 2010 zaznamenalo Turecko silný hospodářský růst, zacelilo ztráty
utrpěné během finanční krize, avšak proces privatizace a strukturální reformy musí
pokračovat.

Turecko dále posilovalo svou schopnost převzít závazky spojené s členstvím tím, že uvádělo
své právní předpisy a nařízení do souladu s předpisy a nařízeními Evropské unie. Během
období zachyceného v této zprávě byly otevřeny dvě jednací kapitoly – životní prostředí
a bezpečnost potravin – vedle celkem 13 kapitol, které jsou v současnosti otevřeny.
Důležitého pokroku bylo dosaženo v oblasti energetické bezpečnosti ratifikací mezivládní
dohody o projektu Nabucco a v oblasti spolupráce v letectví inicializací horizontální letecké
dohody EU-Turecko. Slaďování ve značném množství oblastí je však ještě třeba provést,
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zejména v oblasti rybolovu, sociálních politik, justice a vnitra a celní unie, kde zůstávají
dlouhodobě nevyřešené obchodní otázky.

I nadále má zásadní význam, aby Turecko zlepšovalo svou správní kapacitu pro provádění
a podporu právních předpisů souvisejících s EU.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Pane předsedající, rád bych se omluvil. Měli jsme zasedání
skupiny. Doba vyhrazená pro otázky pro paní Redingovou začala ve 20:00. Viděl jsem to
na monitoru a poté jsem sem přišel právě v době, kdy byla položena druhá otázka – měla
jich nakonec šest. Myslel jsem si, že to potrvá půl hodiny, jak bylo plánováno. Proto jsem
nestihl svou otázku. Chtěl bych se vás zeptal, zda byste byl tak laskav a umožnil mi položit
ji po otázce pana Higginse. Skutečně jsem dorazil do sněmovny právě v době, kdy bych
měl hovořit.

Předsedající.   – Problém je v tom, že podle článku 116, není-li poslanec ve chvíli, kdy by
otázka měla být zodpovězena, na svém místě, tato otázka odpadá. Pracovníci sněmovny,
ačkoli to není jejich povinností, se pokusili spojit se telefonicky s vaší kanceláří, avšak
nikdo nereagoval. Uvědomuji si, že se vyskytují potíže, avšak doba vyhrazená pro otázky
začala o 20 minut později. Dal jsem každému komisaři po 20 minutách. Paní Redingová
měla 20 minut, zodpověděla dvě otázky, a dohodli jsme se, že ve 20:10 přejdeme k panu
Fülemu. Je mi to velice líto, pane Posselte.

Přijmu tyto dvě doplňovací otázky a uvidíme, kam se pak dostaneme.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Pane předsedající, musíme si uvědomit, že Turecko, ač je
muslimským státem, je Západu velmi nápomocno, zejména pokud jde o Kuvajt, Irák
a NATO. Ačkoli se vyskytují problémy vyplývající z velmi početného obyvatelstva,
74 milionů osob, a problémy v oblasti lidských práv, hospodářských záležitostí a Kypru,
může pan komisař zároveň neuznat, že se situace zlepšuje? Může nám poskytnout nějaký
časový plán, dlouhodobý nebo krátkodobý, na základě kterého budeme moci poskytnout
Turecku právo stát se plnoprávným členem Evropské unie?

Seán Kelly (PPE)   – Jen krátce, nehledě na pokrok, jehož Turecko dosáhlo v některých
oblastech, pan komisař poukázal na to, že je třeba dosáhnout výrazného pokroku v oblasti
svobody projevu a svobody tisku. Bude-li to jednoho dne uspokojivě splněno a oni přistoupí
k Evropské unii, neexistuje nebezpečí, že se vrátí zpět k mnohému z toho, nač čekáme
a čeho nebylo dosud dosaženo?

Štefan Füle,    člen Komise . – Pokud jde o první otázku, rozhodně patřím k těm, kdo
s tempem našich jednání o přistoupení nejsou spokojeni. Nemyslím si, že to vyjadřuje
význam této země a oboustranný závazek otevřít za každého předsednictví jen jednu
kapitolu, uvědomíme-li si, že během tohoto předsednictví jsme nebyli schopni otevřít
žádnou novou kapitolu i přesto, že existuje značný pokrok, zejména v kapitole 8 týkající
se hospodářské soutěže.

Existuje pro to několik důvodů. Jedním z nich je to, že nás dosud rozdělují nevyřešené
otázky týkající se Kypru. Počet kapitol, které bychom mohli v rámci jednání o přistoupení
otevřít, je ovšem omezený. Ve zbývající době zbývá otevřít jen tři kapitoly – týkající se
hospodářské soutěže, veřejných zakázek a sociální politiky –, a nejsou to kapitoly
jednoduché. Osm z nich je na základě doporučení Komise zmrazeno jako reakce na to, že
Turecko neprovádí dodatkový protokol, existují však další kapitoly, které jsou blokovány
jednotlivými členskými státy.
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Za této situace je pro Komisi obtížné poskytnout nějaký rozumný časový plán. Mohu říci,
že jsme dnes v rámci všeobecné první rady na ministerské úrovni v Bruselu vedli podnětnou
diskusi o vztazích EU-Turecko a o jednáních o přistoupení z hlediska dohody o textu
deklarací. Snažím se také různými způsoby tento proces zintenzívnit. Jsem přesvědčen,
že po nadcházejících parlamentních volbách v Turecku budou obě strany skutečně
připraveny učinit právě toto.

Ke svobodě tisku – to je otázka, která nás znepokojuje, a Komise ji velmi pečlivě sleduje.
Cílem tohoto postupu je absolvovat všech 35 kapitol, všechna kritéria pro zahájení a pro
uzavření jednání, aby bylo zajištěno, že se Turecko nejen přizpůsobí acquis Evropské unie,
ale prokáže také výsledky při provádění tohoto acquis. To se jednoznačně týká politické
části Kodaňských kritérií, jež konkrétně souvisejí se svobodou médií a svobodou projevu.

Spolu s členskými státy a s podporou Evropského parlamentu si velmi přejeme, aby proces
rozšíření nebyl jen cvičením v odškrtávání kolonek, což by mohlo později způsobit
problémy při provádění některých právních předpisů nebo v práci orgánů. Je to důležitý
proces, kde hrají stále významnější úlohu dosažené výsledky. Právě tímto procesem musí
Turecko projít, než se dostane na pořad dne otázka, zda se mu podaří stát se členem
Evropské unie. To by byla nejlepší záruka, že budou garantovány veškeré svobody, včetně
té, o které se zmínil vážený pan poslanec.

Předsedající.    - Otázka č. 24, kterou pokládá Bernd Posselt (H-0569/10)

Předmět: Spolupráce Vojvodiny a východního Chorvatska

Jak Komise hodnotí možnosti posílené přeshraniční spolupráce mezi srbskou provincií
Vojvodina a východní částí Chorvatska (oblast Osijek/Východní Slavonie), zejména pokud
jde o budování přeshraniční infrastruktury, včetně projektu rychlostní sinice ze Somboru
do Osijeku?

Otázka č. 26, kterou pokládá Georgios Koumoutsakos (H-0581/10)

Předmět: Dopady kvantitativního i kvalitativního posilování nacionalismu v Albánii
a evropská perspektiva pro tuto zemi

Již mnoho let je převažujícím rysem politického života v Albánii extrémní křehkost vlády.
Tato situace má negativní dopady na hluboké institucionální reformy, které je nezbytné
provést, má-li Albánie přistoupit k Evropské unii. V těchto podmínkách dlouhotrvající
politické nestability je obzvláště znepokojivé kvantitativní a kvalitativní posilování
fanatického nacionalismu, a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak ve společnosti, zejména
mezi mládeží. V této souvislosti se můžeme zmínit o konkrétních příkladech, jako je vražda
albánského státního příslušníka řeckého původu v Himaře v srpnu tohoto roku, vandalismus
namířený proti věncům položeným na znamení úcty na hřbitově v Boboshticë nebo vážné
a opakované útoky významných albánských novin proti hlavě albánské pravoslavné církve.
Mohla by vzhledem k výše uvedenému Komise odpovědět na následující otázky?

Je si těchto skutečností vědoma? Vzbuzuje v ní obavy vzrůstající vliv nového fanatického
nacionalismu? Hodlá požádat albánskou vládu, aby v této věci usilovala o nápravu? A
konečně, domnívá se, že výše uvedené skutečnosti ovlivní rychlost, s níž se tato země blíží
k přistoupení k Evropské unii?

Štefan Füle,    člen Komise . – Poskytnu pregnantní odpovědi na obě otázky.
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Hlavním cílem programů přeshraniční spolupráce je podporovat rozvoj společného
socioekonomického prostředí pro lidi, obce a ekonomiky, včetně poskytování technické
pomoci. To by mělo připravit země na řízení budoucích přeshraničních programů v rámci
evropských cílů územní spolupráce ze strukturálních fondů Evropské unie.

Programy přeshraniční spolupráce mezi zeměmi západního Balkánu jsou také zaměřeny
na překonání dědictví minulých konfliktů. Přeshraniční programy v rámci nástroje
předvstupní pomoci na západním Balkáně byly zahájeny v roce 2007. Dosavadní výsledky
jsou velmi pozitivní. Jak Chorvatsko, tak Srbsko v rámci svých přeshraničních programů
vyjádřily připravenost spolupracovat v oblastech ležících po obou březích řeky Dunaje.
Každoroční příspěvek na chorvatsko-srbské přeshraniční programy činí 1,8 milionu EUR.
Tohoto finančního příspěvku se využívá pro poskytování grantů malým a středním
projektům navrženým místními zainteresovanými subjekty v různých odvětvích, jako je
hospodářství, kultura, turismus, životní prostředí a sociální otázky.

Mezi příjemci projektů jsou obce, nevládní organizace, obchodní komory nebo kulturní
instituce. Významné projekty přeshraniční infrastruktury, jako jsou projekty zmíněné
v této otázce, nespadají ani do oblasti působnosti složky přeshraniční spolupráce v rámci
nástroje předvstupní pomoci, ani nepatří mezi její cíle. Komise by mohla zvážit financování
takových projektů v rámci složky jedna pro Srbsko – což je budování institucí – a složky
tři pro Chorvatsko – což spadá pod místní rozvoj –, pokud o to příslušné orgány Chorvatska
a Srbska požádají.

K druhé otázce, smím-li pokračovat. Jak bylo zdůrazněno v písemné odpovědi na předchozí
otázku váženého poslance pod číslem E-6800/2010, Evropská komise si je vědoma
odsouzeníhodného incidentu v Himarë a vývoj pozorně sleduje. Údajný pachatel se sám
přihlásil na policii a očekává soudní proces. Albánské orgány nesou plnou odpovědnost
za důkladné vyšetření těchto skutečností a za spravedlivý soudní proces s osobami, které
jsou za to odpovědné.

Komise bude sledovat postup v této kauze v souladu se zásadou lidských práv a právního
státu. V této otázce uvádí vážený poslanec podrobnosti také o jiných incidentech. Albánie
a Řecko jsou historicky úzce spojeny. Je jednoznačně v zájmu obou zemí, aby pokračovaly
ve spolupráci a překonaly veškeré nacionalistické a extremistické ideje, jež byly základem
mnoha neštěstí, která v minulosti postihla celý region.

Komise opakovaně zdůraznila nutnost přísného dodržování zásady právního státu a plného
dodržování lidských práv, zejména ochrany práv osob pocházejících z menšin. Všechny
žadatelské země si jsou vědomy toho, že je důležité tato kritéria plnit v zájmu dosažení
pokroku na cestě do Evropské unie.

Ve svém nedávném stanovisku se Komise k mezietnickým vztahům v Albánii vyjádřila
pozitivně. Je však zapotřebí dalšího úsilí, aby byla podpořena úcta k menšinám a zaručena
jejich ochrana.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Pane předsedající, velmi vám děkuji za velkorysost. Budu
velmi stručný, pane komisaři. Byl byste případně ochoten se podívat na spojení mezi
Somborem v Srbsku a Osijekem v Chorvatsku? Je tam velký most přes Dunaj a v Chorvatsku
je letiště, ale žádná odpovídající silnice. Pro celý region by to skutečně bylo mimořádně
důležité.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, vyslechl jsem
velmi pozorně vaši odpověď a děkuji vám za ni, pokud jde o konkrétní události. Na druhé
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straně však důvodem mé dnešní otázky byla především skutečnost, že, objektivně řečeno,
v Albánii dochází k narůstání nacionalismu. Nás v Řecku to znepokojuje a vzbuzuje to
v nás obavy, protože v zemi, která směřuje k přistoupení, by se takovéto věci stávat neměly.
Věříme, že těmto problémům bude věnována pozornost.

Předsedající.   Pane Paleckisi, chcete učinit poznámku týkající se Běloruska?

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – Ano, mám otázku týkající se Běloruska. Děkuji vám za
vaše dárky v předvečer Vánoc.

Prezident Lukašenko nedávno navštívil Moskvu a podepsal s prezidentem Medveděvem
velmi významné dohody. Jak byste zhodnotil tuto novou situaci před volbami a po
podepsání těchto dohod?

Předsedající.   – Pane komisaři, to jsou tři otázky. Máte prosím nanejvýš tři minuty.

Štefan Füle,    člen Komise . – Odpověď na první otázku zní: ano, na základě požadavku
obou těchto zemí. Jsem připraven se na to podívat a uvidíme, čím může Komise pomoci.

Za druhé, každé nacionalistické soupeření vzbuzuje u Komise znepokojení a v rámci našich
vztahů s danou zemí se takovou otázkou musí velmi vážně zabývat. Jak víte, počátkem
října jsme předložili stanovisko k Albánii. Obsahuje řadu takzvaných hlavních priorit –
celkem 12 – představujících předběžné podmínky, které musí Albánie splnit, dříve než
budeme moci doporučit zahájení jednání o přistoupení. Mí kolegové a já zajistíme, aby
otázka, kterou jste nastolil, byla v rámci těchto 12 hlavních priorit uspokojivě vyřešena
a to, že Komise nedoporučí zahájení jednání o přistoupení, dokud nebudou otázky, jako
je ta, kterou jste vznesl, uspokojivě řešeny.

K třetí otázce, nejsem si jist, jak ji stručně zodpovědět. Myslím si, že v tomto předvolebním
období jsme zaznamenali určitý omezený pokrok. Velmi se těšíme na zprávu monitorovací
mise OBSE/ODIHR. Na základě toho jsme připraveni podniknout další kroky k zapojení
Běloruska, ale půjde o zapojení v celé šíři, přičemž máme jasně na zřeteli, jaké kroky
v zásadních otázkách demokracie, právního státu a základních svobod mají být učiněny
běloruskými orgány.

Zde se zastavím a poskytnu písemnou odpověď týkající se nynější práce Komise a členských
států na přípravě společného prozatímního plánu, o kterém budu zítra hovořit s vámi
a vašimi kolegy z Euronestu, a také práce spojené s přípravou mandátu pro readmisní
dohodu, dohody o uvolnění vízového režimu a rovněž další informace, jež snad poskytnou
odpověď na vaši otázku. Připojím také své připravené vystoupení.

Předsedající.   – Pane Paleckisi, měl jsem dojem, že vzhledem k probíhajícím volbám je
důležité, aby se do záznamu dostaly vaše poznámky k Bělorusku.

Omlouvám se panu Madlenerovi, paní Theocharousové a panu Hadjigeorgiouovi, kteří
jsou rovněž přítomni. Na jejich otázky se nedostalo. Obdrží odpověď písemně.

Pane Madlenere, opravdu již není čas.

Barry Madlener (NI).   – (NL) (bez mikrofonu) ... položit tuto otázku, ale nyní jsme fakticky
prostě vynecháváni z pořadu jednání. Je toto běžná praxe? Nemohl jste nás informovat
dříve nebo zasáhnout tak, abychom mohli vystoupit všichni?

Předsedající.   – Pane Madlenere, za mého předsednictví se vždy snažíme skončit ve 20:30.
Nyní jsme již přetáhli o sedm minut kvůli délce odpovědí a proto, že předchozí rozprava
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trvala o 20 minut déle. Není to mou vinou, ale myslím si, že je důležité, aby se pracovníci
sněmovny mohli najíst, dříve než se v 21:00 zase vrátí.

Otázky, které nebyly pro nedostatek času zodpovězeny, budou zodpovězeny písemně (viz
příloha).

Tím končí doba vyhrazená pro otázky.

(Zasedání bylo přerušeno ve 20:40 a pokračovalo v 21:00).

PŘEDSEDAJÍCÍ: LÁSZLÓ TŐKÉS
místopředseda

18. Akční plán pro energetickou účinnost (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva pana Bendta Bendtsena jménem Výboru pro
průmysl, výzkum a energetiku o revizi akčního plánu pro energetickou účinnost
(2010/2107(INI)) (A7-0331/2010).

Bendt Bendtsen,    zpravodaj. – (DA) Pane předsedající, cíl EU dosáhnout do roku 2020
úspor energetické účinnosti o 20 % by mohl být ohrožen tím, že se stane jen dalším
lisabonským proroctvím. Při současných iniciativách to vypadá, že dosáhneme 10 nebo
11 %. To ale nestačí. Musíme do energetické účinnosti investovat, a to z hospodářských,
obchodních. environmentálních a sociálních důvodů. Větší zaměření na energetickou
účinnost bude znamenat především to, že budeme spotřebovávat méně energie. To povede
k úsporám a dosažení našeho 20% cíle přinese podle údajů Komise finanční výhody v řádu
1 000 EUR na domácnost ročně.

Zatímco Čína a Spojené státy nyní v této oblasti uskutečňují významné investice, v Evropě
se věci hýbou pomaleji. Zaostáváme. V Číně tato odvětví subvencuje stát. Spojené státy
mají fantastické rámcové podmínky pro podnikání, zatímco evropští občané myslí jen na
to, kolik luxusu si pořídíme za svůj měsíční plat. Příliš málo se zaměřujeme na inovaci a na
dosažení výsledků. Z politického hlediska se musíme zaměřit hlavně na některé oblasti,
které nám mohou umožnit, abychom zanechali tento svět v lepším stavu, než jsme ho
převzali – oblasti, které poskytnou také velké hospodářské výnosy, vytvoří nová pracovní
místa a zlepší naši konkurenceschopnost.

Další výhodu má energetická účinnost také v tom, že poskytuje práci malým a středním
podnikům Evropy. Třemi základními pilíři politiky EU v oblasti energetické účinnosti jsou
podle mého názoru vnitrostátní akční plány, výrobková politika a budovy. Existují tři
velmi rozdílné druhy politik, a začneme-li od vnitrostátních akčních plánů, neprokázalo
se, že by byly příliš efektivní, nicméně však mají značný potenciál. Proto je musíme
zefektivnit a umožnit Komisi, aby je aktivně používala jako nástroj. Komise bude mít
možnost akční plány odmítnout, pokud nebudou dosti ambiciózní. Z toho vyplyne
transparentnost pro občany. Je však nanejvýš důležité, abychom zachovali nezávislost
členských států a umožnili jim, aby samy rozhodly, kam chtějí napřít úsilí. V některých
zemích je totiž potenciál pro úspory energie v budovách větší než v jiných zemích, stejně
tak jako zcela jiné země se přednostně zaměří na větší úspory energie ve výrobě.

Druhým pilířem je výrobková politika, která se týká jak norem, tak označování. Z obou
těchto aspektů jsou normy mnohem důležitější a lze velmi snadno demonstrovat výši
úspor, kterých bude v důsledku norem dosaženo, a opět, posílí to inovaci.
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Důležitá je také politika v oblasti budov. Cíle budou stanoveny v souvislosti s daným
plánem do roku 2050. Z hlediska energetické a klimatické politiky jsou budovy zcela
nezbytné. Čtyřicent procent energetické spotřeby pochází z  našich budov. Je to oblast,
kde lze dosáhnout úspor, které při závěrečném účtování budou evidentní. Jsem přesvědčen,
že tyto tři oblasti poskytnou důležitý základ pro konkurenceschopnost a inovaci na mnoho
příštích let. Zpráva tedy doporučuje finanční nástroj pro investice s pákovým efektem do
projektů souvisejících s energetickou účinností. V některých evropských zemích existují
modely, kde se pákový efekt investic projevuje mnohokrát za sebou, a otázka zní, zda by
také EU neměla uspořádat své finance tímto způsobem. Doufám, že Parlament se dokáže
dohodnout na přijetí této zprávy velkou politickou většinou, neboť je to důležité – jde o
velmi důležitou oblast pro Evropu a pro naše podniky.

Günther Oettinger,    člen Komise  .  – (DE) Pane předsedající, vážení poslanci, především
jsem povděčen parlamentnímu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro regionální rozvoj za
intenzivní diskusi a za tuto zprávu, o které dnes diskutujeme. Týká se to zejména pana
Bendtsena, ale i jiných poslanců, kteří byli do této záležitosti po dlouhou dobu zapojeni
a projevili vysokou kompetentnost.

Provedeme-li inventuru prozatímní situace se zřetelem na tři 20% cíle, jež byly stanoveny
– CO2, podíl obnovitelné energie v energetickém mixu a větší energetická účinnost: v oblasti
CO2 a obnovitelné energie dosahujeme solidního pokroku, ale v oblasti energetické
účinnosti jsme teprve na začátku. Nepřijmeme-li opatření, cíle nedosáhneme. Znamená
to, že jsme sice stanovili – Parlament, Rada, všechny evropské instituce – cíl, ale není
pravděpodobné, že náš pokrok, zejména po krizi, povede ke zvýšení energetické účinnosti
o 20 %; naopak, podle toho, jak se dnes věci mají, by za období deseti let bylo možné
dosáhnout jen maximálně 8, 9, 10 %.

Má druhá poznámka zní, že nejsem zcela spokojen s termínem energetická účinnost,
protože mu nikdo kromě nás nerozumí. Zeptáte-li se svých sousedů nebo přátel, chápou,
co je úspora energie, ale energetická účinnost je jen jakýsi technický termín. Problém, který
s tímto cílem máme, spočívá ve skutečnosti v tom, že dosud nebylo jednoznačně určeno,
čeho vlastně má být dosaženo. Máme celkové hodnocení energetické spotřeby za rok 2005
doplněné o údaje za rok 2007 díky začlenění Rumunska a Bulharska, a tento rok je
výchozím bodem. Úroveň spotřeby, která je tam uvedena, je dobře známa. V té době –
bylo to před mým nástupem do funkce – vycházela veškerá rozhodnutí z běžné předpovědi,
jinými slovy, poptávka po energii, která poroste, a od ní pak bylo zase odečteno 20 %.
Pomineme-li energetické úspory, naše poptávka po energii fakticky poroste, ptám se sám
sebe. V mé zemi – v Německu – pravděpodobně ne. Ale v nových státech – stačí zmínit
motorová vozidla, počet automobilů na obyvatele, velikost bytů, průmyslový rozvoj – se
jistě bude zvyšovat. Až dosud však neexistovala žádná objektivní zpráva, která by tyto
předpovědi zhodnotila. Dvacet procent – z jakého množství, nevíme. Máme PRIMES a jiné
modely – mám pochybnosti o mnoha údajích v předpovědích. Existují například zakládající
členové Evropské unie, kteří tvrdí, že bez úspor energie jejich poptávka po energii do roku
2020 prudce poroste. Snížení o 20 % poskytuje přesně stejné údaje, jako byly údaje z roku
2005. To jistě není možné. Znamená to především, že potřebujeme údaje, výhledy
a předpovědi, kterým se dá věřit. Chceme je vyprodukovat do února nebo do března.

Spoléhám na hlavy států a předsedy vlád, že se v únoru ujmou této záležitosti stejně
seriózně, jak to činili před krizí, neboť se mi zdá, že tak, jak se věci mají, nebudou členské
státy hlasovat pro závazné cíle. Mohou získat většinu v Parlamentu, ale členské státy chtějí
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pracovat na základě dobrovolnosti a mají dosud daleko k  tomu, aby se dohodly na
závazných cílech, o kterých bylo rozhodnuto před dvěma nebo třemi lety. Musíme tedy
vyjasnit, jaká je předpověď pro rok 2020 bez energetické účinnosti – spíš z čistě teoretického
hlediska – a poté ji jednoduše snížit o 20 %.

Pak se musíme zeptat: kde začneme? Především v oblasti fondu budov. V oblasti bydlení,
práce a průmyslu musíme nejvíce udělat v oblasti již existujících budov. Myslím si, že by
v tom veřejní vlastníci jako obce a státy měli jít příkladem. Jinými slovy, o účinnost je třeba
usilovat všude tam, kde je vlastníkem stát. Za druhé, máme strukturální programy na
evropské úrovni a máme různé programy rekonstrukce v různých zemích. Musíme spojit
obojí v jedno. Budeme možná muset poskytnout méně peněz na vydláždění tržnic a budeme
mít méně obchvatů, ale místo toho budeme více spolufinancovat energetickou účinnost.
Považuji to také za jeden z nepostradatelných cílů na evropské úrovni pro příští rozpočtové
období.

Pak přichází téma dopravy. Není pochyb, že tam musíme dosáhnout úspor, když víme, že
existují některé členské státy, v nichž je 550 automobilů – s benzínovými a spalovacími
motory – na 1 000 obyvatel, a jiné, kde jich je 100 nebo 120. To se srovná, ale nikoli na
úrovni 100 automobilů na 1 000 obyvatel v Německu, ale na úrovni 400 až 500 automobilů
na 1 000 občanů v Evropě. Proto potřebujeme větší energetickou účinnost v oblasti dopravy.
Mimochodem, je to právě nejúčinnější druh dopravy, který je zanedbáván. Za třetí je to
průmysl a za čtvrté odvětví energetiky.

Otázka závazné povahy každých takových opatření bývá v Evropském parlamentu dlouze
diskutována. Před několika týdny jsme tuto otázku nastolili na neformálním obědě v Radě
pro energetiku. Mohu vám říci, že členské státy a ministři energetiky přistupují k tématu
energetické účinnosti velmi citlivě, nejsou však zatím připraveni přijmout rozhodnutí
o závazných cílech. Mimochodem, vezměme si rozvíjející se členský stát jako Polsko:
dokáže dosáhnout snížení o 20 %? Já o tom pochybuji. Nebo si vezměme členský stát
s nasyceným trhem jako Německo, Rakousko či Itálie: jak bychom přiměli například
Rakousko nebo Německo, aby akceptovaly snížení o 30 %, tak aby Polsko mohlo
přizpůsobit těmto cílům svůj hospodářský rozvoj, počet automobilů na občana a vše
ostatní? V souvislosti s tím nás čekají ještě některé urputné diskuse ohledně toho, jak to
bude v detailech prováděno v různých odvětvích – průmyslu, v odvětví energetiky, dopravy
a bydlení – a v členských státech.

Já si nyní vezmu tuto zprávu s sebou a děkuji vám za její obsah. 4. února chci projednat
tuto záležitost v Evropské radě, abychom znovu jasně viděli, nakolik to vlády berou vážně,
a pak se k vám vrátím s konkrétním návrhem nového plánu pro energetickou účinnost.
Jsem si jist, že na jaře a v létě budeme mít dostatek příležitostí vše projednat, včetně otázky
závazných cílů.

S ohledem na zásadu subsidiarity může být možná správným přístupem plán o dvou fázích.
Fáze 1 by byla dobrovolná. Vyčkáme, až nám budou na ročním základě poskytnuty
vnitrostátní akční plány pro energetickou účinnost a budeme konkretizovat, co očekáváme
každý rok z hlediska dosažení cílů, ale nebudeme čekat do roku 2020. Místo toho v případě
potřeby, pokud zjistíme, že v prvních dvou letech dobrovolná fáze nevedla v členských
státech k pokroku z hlediska dosažení 20% cíle, přejdeme k závazným cílům. Pro dnešek
vám mnohokrát děkuji.

Peter Liese,    zpravodaj pro stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin. – (DE) Pane předsedající, pane Oettingere, dámy a pánové, nejprve bych rád učinil
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jednu opravu: v německém překladu se uvádí, že jsem předsedou Výboru pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, ale to není pravda. Jsem zpravodaj. V této
úloze bych však rád vyjádřil své upřímné díky panu Bendtsenovi za jeho skvělou práci
a výbornou spolupráci. Předložil ambiciózní strategii na téma energetické účinnosti
v Evropské unii. Energetická účinnost představuje nejhospodárnější a nejrychlejší způsob
snižování emisí a snižování naší závislosti na dovozu energie. To vytvoří v Evropě pracovní
místa, a peníze, které investujeme, již nebudou odtékat směrem do Ruska, na Blízký východ
nebo do jiných regionů, ale zůstanou v našem hospodářství.

Výbor pro životní prostředí přijal obsáhlé stanovisko. Nemusím opakovat vše, co obsahuje,
ale je také velmi ambiciózní. Ovšem ne vše, co obsahuje, je stejně důležité. Ještě jednou
bych však chtěl zdůraznit dvě věci. Za prvé – o tom jsme, pane komisqaři, hovořili –,
navrhujeme, aby si Evropská unie vytyčila dlouhodobý cíl v oblasti energetické účinnosti,
protože pokud plánujeme až do roku 2050, musíme také přibližně vědět, kolik
spotřebujeme. Za druhé jsme také poukázali na problémy spojené s definicí. Domnívám
se, že bychom za základ měli vzít množství spotřebované energie, neboť je měřitelné
a máme k němu údaje. Nemáme například žádné jiné údaje, pokud jde o měření na jednotku.
Proto je to podle mého názoru správný přístup a doufám, že ho v příštích měsících
dokážeme odpovídajícím způsobem včlenit do strategie.

Lena Kolarska-Bobińska,    zpravodajka pro stanovisko Výboru pro regionální rozvoj .   –   (PL)
Pane předsedající, pane komisaři, energetická účinnost je jedním z nejzávažnějších
problémů, kterým bude Evropská unie v nejbližších 10 letech čelit. Je to také jeden
z hlavních prvků naší energetické strategie. V současnosti jsou prioritou konstruktivní
návrhy této zprávy a energetická strategie Komise, která má být členskými státy prováděna.
Aby k tomu mohlo dojít, je nutné vyřešit některé problémy. Na úrovni EU dosud stojíme
před problémem měření energetické účinnosti. V současné době používáme pro tyto účely
předpovědi pro rok 2020; avšak přijímat na základě těchto předpovědí právně závazné
cíle by nebylo rozumné. Pokud jde o budoucnost, nejsme jasnovidci. Z tohoto důvodu je
zapotřebí vyvíjet nové a lepší technologie, a to bylo v dnešní diskusi již zmíněno. Tyto
technologie nám umožní dosáhnout našeho cíle.

Je třeba brát v úvahu i regionální rozdíly. Způsob, jakým je využívána energie v Kodani, je
odlišný od toho, jakým způsobem je využívána energie ve východním Polsku. Neexistuje
žádný jediný plán postupu, který se hodí pro všechno, a musíme zajistit, aby tyto plány
byly slučitelné s realitou. Za provádění politik v oblasti energetické účinnosti budou
odpovědné regionální a místní orgány, a Evropská komise a členské státy musí tedy
koordinovat své činnosti s místními orgány. V opačném případě budeme považováni za
byrokraty a zdroj obrovských výdajů ze strany regionů a občanů. Bez víceúrovňového
řízení a vyčlenění financí na tento cíl bude celý tento projekt odsouzen k nezdaru.

Herbert Reul,    jménem skupiny PPE . – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy
a pánové, především bych chtěl poděkovat těm, kdo se na přípravě této zprávy podíleli,
a zejména panu Bendtsenovi. Chtěl bych se zmínit o dvou aspektech a poskytnout vám
možná přestávku k zamyšlení. Všichni se shodujeme na tom, že energetická účinnost,
úsporné využívání energie, je nejjednodušším a nejrozumnějším řešením. Otázka zní: jak
tohoto cíle dosáhneme? Rád bych také položil tuto otázku: čeho jsme fakticky dosáhli zde
v Parlamentu tím, že se stále znovu vracíme k lidem s novými a vyššími procenty? Dosáhli
jsme skutečně více, a mělo to větší účinek? Proč a ve kterých oblastech využíváme energii
účinněji? Říkají mi, že průmysl, který spotřebovává mnoho energie, ji využívá účinněji,
protože takový postup šetří peníze a protože je to pro něj výhodné. Také mi říkají, že když
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lidé vědí, že některý konkrétní spotřebič spotřebovává méně energie, jinými slovy, zjistí-li
to a uvidí-li výhodu pro sebe, rozhodnou se ve prospěch energetické účinnosti. Operovat
s procenty je možná zcela nesprávný způsob, jak na to jít, a měli bychom místo toho
uplatnit pobídkový přístup.

Má druhá otázka zní: pan komisař učinil některé velmi výmluvné a jasné poznámky ohledně
toho, jak složité je jen vysvětlit, co je energetická účinnost. Co to ve skutečnosti je? Jak
rozdílně se provádí v členských státech? Mí kolegové poslanci právě poukázali na to, že
členské státy jsou také ve velmi rozdílné situaci z hlediska jejich hospodářství a geografie
– zcela rozdílné. Je správným řešením pracovat s jedním závazným číslem, nebo bychom
měli vymyslet něco jiného? Myslím si, že v energetické politice musíme do určité míry
ustoupit od diskuse z doby minulé, kdy jsme se snažili něčeho dosáhnout pomocí prostých
čísel, závazných cílů a zázračných řešení, protože jsme zjevně nedosáhli dosti. Snad bychom
tentokrát měli vyzkoušet jiný přístup diferencovaných, různých řešení, který bere v úvahu
různé situace, ale pak také dosahuje výsledků. Počítá se výsledek, kterého dosáhneme, a ne
naše konkrétní podmínky.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu)

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Pane předsedající, mám jen jednu otázku pro pana
Reula. Není možné mít v průběhu vývoje závazné cíle, a přesto je stále považovat za
diferencované? Postavil jste výrazy „závazné” a „diferencované“ proti sobě, zatímco já se
domnívám, že je možné obojí spojit. Plně podporuji některá z opatření, jež předložil pan
komisař, avšak možná dokážeme najít způsob, jak postupovat diferencovaně podle
geografických a jiných podmínek, ale stejně nakonec dosáhnout závazných cílů.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Pane předsedající, jsem rovněž stoupencem diferencovaných
řešení a stejně jako vy, pane Swobodo, neustále uvažuji o tom, jak by se taková řešení dala
zavést. Neměli bychom vylučovat vůbec nic tam, kde je třeba něco udělat. Jako svůj výchozí
bod vezmu dnešní den. V daný moment se domnívám, že je zásadně nesprávným postupem
kupovat si trochu prostoru závaznými cíli a procenty. Rád bych vyzval nás všechny,
abychom se více zamysleli nad tím, čeho a jak můžeme dosáhnout krok za krokem. Je mi
smutno z toho, že jsme nedosáhli více. Proto možná musíme zvolit odlišný přístup.

Britta Thomsen,    jménem skupiny S&D . – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy
a pánové, ráda bych nejprve poděkovala zpravodaji panu Bendtsenovi a ostatním
zpravodajům za jejich plodnou spolupráci při přípravě této zprávy.

Podařilo se nám dosáhnout shody v mnoha oblastech – v neposlední řadě, pokud jde o
ambici sklidit snadno dostupné plody vyrůstající ze zlepšování energetické účinnosti. Jsou
však také oblasti, kde jsme se neshodli. Neshodujeme se, pokud jde o stanovení
ambiciózních a závazných cílů v oblasti energetické účinnosti.

Podle mého názoru je mimořádně důležité, abychom pevně stáli za minimálním cílem
zvýšit energetickou účinnost o 20 %. To je cesta dopředu, chceme-li mít ekologické
a udržitelné hospodářství, které dokáže v Evropě vytvořit milion nových pracovních míst.
Je však zcela nezbytné, aby tyto cíle v oblasti energetické účinnosti byly pro členské státy
závazné, neboť není hezké, když každý vidí, že EU má doporučení a cíle ve velmi mnoha
oblastech, které nejsou nikdy realizovány v praxi, protože nejsou závazné.

Zároveň jsme viděli, že závazné cíle fungují. Je proto očividné, že by to mělo platit také
pro opatření v oblasti energetické účinnosti. Víme, že je to prostě nejlevnější způsob snížení
emisí CO2, záruka bezpečnosti dodávek a zároveň také záruka toho, že spotřebitelé budou

247Rozpravy v Evropském parlamentuCS14-12-2010



mít nižší účty za topení – a nižší výdaje za topení budou znamenat pokrok, zejména pro
mnoho Evropanů postižených tím, co bychom mohli označit za energetickou chudobu.

Lidé trpí energetickou chudobou, jestliže poměrně velká část jejich příjmu musí být
vydávána na vytápění jejich domovů. V současnosti neexistují žádné společné definice
energetické chudoby a neexistují ani příslušné politické iniciativy, jak ji snižovat. Důsledky
energetické chudoby jsou katastrofální. Vede ke zhoršování zdraví a celkových životních
podmínek u nízkopříjmových skupin. Musíme proto poskytovat levné půjčky na investice
do oblasti energetické účinnosti v soukromých bytech a musíme také pro tyto účely využívat
strukturální fondy.

Těším se na zítřejší hlasování a doufám, že dokážeme získat velkou většinu pro podporu
této zprávy a důraznějších opatření boje proti energetické chudobě.

Fiona Hall  , jménem skupiny ALDE . – Pane předsedající, chci veřejně pochválit pana
Bendtsena, který na této zprávě pracoval velmi usilovně a úzce spolupracoval se stínovými
zpravodaji z jiných stran. Podařilo se mu v této otázce poslance sjednotit a zaslouží si
upřímné blahopřání.

Úspora energie se dotýká velmi mnoha položek. V první řadě změny klimatu. Cancún nám
připomněl, kolik toho musíme udělat, a úspora energie je nejlevnějším a nejjednodušším
způsobem, jak přejít k 30% snížení skleníkových plynů. Za druhé, energetická bezpečnost.
Minulý týden jsem byla v Záhřebu, kde jsem diskutovala s kolegy-liberály o přistoupení
Chorvatska, a bylo mi řečeno, že Chorvatsko dováží 50 % své energie a že také spotřebovává
dvakrát více energie, než by spotřebovávalo, kdyby byla zavedena správná opatření
energetické účinnosti.

Nyní, když energetika podle Lisabonské smlouvy spadá do sdílené evropské pravomoci,
musí být energetická účinnost také sdílenou odpovědností.

Tím, že uděláme více v oblasti úspory energie, řešíme také velmi praktické problémy,
kterým jsou lidé za svého života vystaveni. Příliš mnoho lidí žije v palivové chudobě, bojuje
o udržení tepla v domech, které nejsou řádně izolovány. Zajištění větší energetické účinnosti
domovů ponechává lidem v peněženkách peníze, které mohou v této době finančních
a hospodářských potíží utratit v místním hospodářství. Vytvořilo by to také mnoho tisíc
pracovních míst v místním hospodářství.

Takže s ohledem na všechny tyto pozitivní důsledky je značně šokující, uvědomíme-li si,
že cíl 20 % v oblasti energetické účinnosti je jedinou částí balíčku 2020, který, jak řekl pan
komisař, v současné době spěje k nezdaru. Poslední údaje totiž ukazují, že směřujeme
k dosažení pouhých 9 % do roku 2020 oproti plánovaným 20 %.

A myslím si, že nadešel čas, abychom se vzdali a přiznali, že jsme se v roce 2008 zmýlili.
Měli jsme již tehdy vyhlásit tento cíl jako závazný a nyní se skutečně musíme pohnout
dopředu a najít způsob, který to umožní.

Děkuji panu komisaři, že nám umožnil nahlédnout do toho, co připravuje pro příští rok.
Myslím si, že nadešel čas přijmout zde politické rozhodnutí, abychom měli závazný cíl
v oblasti úspory energie, protože bez něho skutečně podkopáváme vše ostatní, co děláme
v oblasti hospodářství, energetické bezpečnosti a změny klimatu.

Yannick Jadot,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, nejprve
bych chtěl poblahopřát zpravodaji ke kvalitně odvedené práci a v zásadě jednoznačně
podpořit zítřejší přijetí této zprávy přijaté ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
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Přejděme nyní k neuvěřitelnému potenciálu spojenému s úsporami energie, k bodu, který
zde byl nastolen. Zprávy ze samotné Evropské komise uvádějí, že kdybychom zastavili
svou nadměrnou spotřebu energie, kdybychom snížili své energetické znečišťování o 20 %,
mohli bychom vytvořit milion pracovních míst, mohli bychom uspořit téměř 1 000 EUR
na každou evropskou domácnost a mohli bychom výrazně snížit své náklady spojené
s dovozem energie zvenku.

Úspora energie nebo snížení o 20 % v Evropě se z energetického hlediska rovná
15 ropovodům Nabucco, a my tohoto cíle v současnosti nedosahujeme. Zmínila se o tom
paní Hallová, a mně se zdá, že máme problém s počítáním. Jestliže dnes zprávy ukazují,
že máme daleko k dosažení 20 %, pak můžeme vypočítat úspory, kterých každoročně
dosáhneme nebo nedosáhneme. Víme také, že tento přístup ekodesignu nebo ekoznaček
u automobilů atd. nevede k celkové soudržnosti a neumožňuje nám dosáhnout výsledků,
o které usilujeme.

Diskuse, kterou tu vedeme, mne poněkud překvapuje. Promiňte, pane komisaři, ale když
říkáte, že máme problém s definicí energetické účinnosti, je to snad pravda z teoretického
hlediska, ale klimatický a energetický balíček je, pokud jde o cíl, zcela jasný. Říká, že
energetická spotřeba musí být snížena o 20 % oproti výchozí úrovni. Tento problém nesmí
mít nic společného s definicí energetické účinnosti. Existují úrovně energetické spotřeby,
na které se musíme vrátit – to říká klimatický a energetický balíček.

Říkají nám, že žádný závazný cíl nepotřebujeme. Stanovujeme tedy cíl v oblasti
obnovitelných zdrojů. Před několika dny jednala Evropská komise v Cancúnu o závazné
dohodě týkající se změny klimatu a pokusila se obhajovat Kjótský protokol, a v této
sněmovně citujeme agrumenty Spojených států a Číny, když říkáme: „Dáme si dobrovolné
cíle a později, když jednoho dne zjistíme, že nefungují, stanovíme závazné cíle.“

Ve zkoumané zprávě navrhli někteří poslanci posílit část týkající se budov. Existuje vyhlídka
na přijetí rozsáhlé evropské iniciativy v oblasti budov, které se tak či onak podílejí na naší
energetické spotřebě ze 40 %; můžeme jít mnohem dál v oblasti renovace.

A konečně, lidé dnes trpí chladem. Platí velmi vysoké ceny za energii. Jestliže se Evropa
vymaní z krize, energie bude v mezinárodním měřítku mnohem dražší. Občané budou
konfrontováni s růstem cen energie na dvojnásobek. Musíme postupovat mnohem rychleji
a požádal bych vás také, pane komisaři, abyste prosím panu VanRompuyovi zdůraznil, že
zasedání 4. února by rovněž mělo být zasedáním o energetické spotřebě. Z tohoto hlediska
je plán, který dnes navrhuje, zcela nepřijatelný.

Konrad Szymański,    jménem skupiny ECR. – (PL) Pane předsedající, v prvé řadě bych chtěl
poděkovat zpravodaji za velmi konstruktivní a otevřenou spolupráci při přípravě této
zprávy. Ve svém vystoupení bych se rád zaměřil na jednu otázku. Naše politická skupina
nebude moci akceptovat zavedení závazných cílů v oblasti energetické účinnosti pro
evropský systém. Především nemáme společnou metodiku pro měření účinnosti, příliš
mnoho ukazatelů je nesrovnatelných. Cíle by měly být stanoveny pro každou zemi zvlášť
tak, aby byl vzat v úvahu různý potenciál pro úspory, jakož i dosavadní výsledky v této
oblasti. Uvedu příklad své země – od roku 1990 Polsko zlepšilo svoji energetickou účinnost
o 50 %. Přesto v porovnání s evropským průměrem zůstává Polsko zemí s nízkou účinností.
Zavedení jednotného závazného cíle bude politicky škodlivé a bude znamenat, že náklady
spojené s provedením změn budou rozděleny mezi členské státy nerovnoměrně.
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Marisa Matias,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Pane předsedající, chtěla bych také
nejprve říci, že je dle mého názoru nyní vhodný čas pro předložení návrhu usnesení
o přezkumu akčního plánu pro energetickou účinnost, a pokud existují nějaké pochybnosti,
domnívám se, že rozprava, kterou zde dnes vedeme, věci vyjasní. Politika v oblasti
energetické účinnosti má zcela zásadní význam v řadě odvětví, od budov po energetickou
infrastrukturu, informační a komunikační technologii, dopravu, finanční záležitosti,
všechny tyto otázky a mnoho dalších a všechna ostatní odvětví. Je nezbytné, abychom
koordinovali a slučovali politiky, protože jinak svých cílů dosáhnout nedokážeme. Politika
v oblasti energetické účinnosti je také nezbytná pro boj proti změně klimatu.

Nemůžeme na jedné straně diskutovat o podpoře snižování emisí a na druhé straně vést
jinou diskusi týkající se energetické účinnosti a říkat, že není možná. Chtěla bych se proto
zmínit o několika aspektech, které se mi zdají být pro tuto diskusi zásadní. Za prvé je
důležité, abychom stanovili závazné cíle. Jak jsem se již dříve zmínila, situace, kdy dosud
máme dobrovolná kritéria, nás prostě dostala tam, kde jsme nyní: nemůžeme stanovit
závazné cíle, protože nebude možné dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti
o 20 %. Domnívám se, že jde o nepřijatelný argument, který protiřečí sám sobě, protože
to, že nedosáhneme 20% zvýšení energetické účinnosti, je právě důvodem, proč
nestanovíme závazné cíle, abychom toho dosáhli. Mají-li cíle tento účinek, pak mají také
účinek tím, že poskytují motivaci pro politiky a projekty. Jestliže toho nechceme dosáhnout,
pak jsme zbabělci a nemůžeme se spoléhat na dobrou vůli. Musíme se spoléhat, v tomto
případě bohužel, na politickou vůli.

Doufám, že zítra se politická vůle přikloní ke stanovení tohoto cíle zvýšení energetické
účinnosti do roku 2020 o 20 %, a nejen proto, že dosažení toho umožní vytvořit milion
pracovních míst: nových pracovních míst, a nejsme v situaci, kdy bychom mohli promarnit
příležitost pro vytváření pracovních míst. To, co se zde, jak se zdá, děje kolem tohoto
nepřijetí žádného společného závazku, je totéž, co se děje s hospodářskou politikou na
evropské úrovni.

Evropská unie se jeví jako neschopná mít hospodářskou politiku pro vytváření pracovních
míst. Jeví se také jako neschopná mít společnou politiku v oblasti energetické účinnosti.
Doufám, že to tak nezůstane, doufám, že budeme úspěšní nejen v tomto odvětví, ale také
v odvětví stavebnictví, a upřímně doufám, že zítra budeme schopni dát odpověď, která
bude nejen koordinovaná a srozumitelná, ale bude odpovědí na krizi, ve které se nacházíme.

Jaroslav Paška,    jménem skupiny EFD. – (SK) Pane předsedající, projednávaná revize akčního
plánu pro energetickou účinnost popisuje více způsobů, jimiž by mohla Evropská unie
přispět k naplnění svých ambicí o plánovaném snížení snížení množství skleníkových
plynů do roku 2020.

Filozofie předloženého elaborátu vychází z logické úvahy, že když dokážeme zacházet
s energiemi racionálně a ve všech odvětvích spotřeby energie provedeme potřebná cenově
dostupná opatření k omezení plýtvání energiemi, můžeme dosáhnout výrazného snížení
výrobních nákladů a znečištění životního prostředí. Navrhovaná opatření se netýkají pouze
oblasti energetické infrastruktury, tedy výroby a přenosu energie, ale i odvětví stavebnictví,
průmyslové výroby a dopravy. Opatření jsou zachycena všeobecně jako základní postuláty
bez nároků na popis jejich očekávaného přínosu. Je bezpochyby dobré, že Evropská unie
bude disponovat jakýmsi souhrnným seznamem opatření, kterými by bylo možné postupně
zvyšovat energetickou účinnost. Avšak s přihlédnutím k cílovému termínu závazku EU
snížit do roku 2020 množství skleníkových plynů vyprodukovaných v Evropě o 20 % by
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možná bylo dobré zamyslet se i nad tím, která opatření, v jakém rozsahu, za jakou cenu,
s jakým výsledným efektem jsme připraveni v rámci současných možnosti a kompetencí
realizovat během nejbližších 10 let.

Neříkám, že bychom se měli vzdát prosazování změn nebo zvyšování efektivity v oblasti
výroby a přepravy energií, avšak vzhledem k nákladům a lhůtám plánování, projektování
a následné realizace si myslím, že do roku 2020 se toho v této oblasti, jakož i v dalších
navrhovaných opatřeních mnoho nezmění. Proto jsem přesvědčen, že by bylo dobré,
kdyby Komise již v této době dokázala z uvedeného rozsáhlého podkladu vybrat
organizačně, časově i finančně dostupná opatření, na která se můžeme soustředit v zájmu
vytvoření silného počátečního impulsu pro přijetí filozofie nakládání s energiemi jako
součásti myšlení, nejprve u odborné, a poté i u široké veřejnosti. Už dnes se přece, pane
komisaři, pokoušíme podporovat zateplování budov, stimulovat lidi k výměně spotřebičů
či vozidel, aby při nákupu investovali raději do těch účinnějších a lepších. Pokračujme
v tom důrazněji a možná i sofistikovaněji, přidávejme další stimuly pro zavádění nových
a smysluplných opatření. To je myslím cesta, jak zlepšit energetickou účinnost.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).    – (LV) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové,
mám otázku. Kdo ví, kolik v Evropě dovážíme ropy a plynu? Kdo ví, kolik v Evropě těžíme
ropy a plynu? Odpověď zní, že i když těžíme určité množství v Evropě samotné, v porovnání
s našimi pořadavky dovážíme ropu a plyn v obrovských množstvích z Blízkého východu
a z Ruska. Tato závislost na dovozech, která má stroupající trend, také znamená, že je pro
nás čím dál obtížnější utvářet vztahy s těmito třetími zeměmi na objektivním základě.
Avšak, dámy a pánové, zamysleme se na chvilku, jaký význam má tento dovoz ropy a plynu.
Co znamená pro naše obyvatelstvo? Ve skutečnosti to je vývoz evropských peněz do těchto
třetích zemí. Tím, že dovážíme ropu a plyn, vlastně vyvážíme peníze.

Co víme o budoucnosti? Víme, že cena, kterou platíme za ropu a plyn, v budoucnu jen
poroste, protože jsou tyto zdroje čím dál méně dostupné a jejich těžba stále nákladnější.
To znamená, že pokud nezměníme své chování, budeme dál vyvážet čím dál větší množství
svých vlastních peněz z Evropské unie do třetích zemí.

Dámy a pánové, existuje jednoduchý způsob, jak tento masivní vývoz peněz z Evropské
unie zastavit, a je to velice jednoduché: dosáhneme toho úsporou. Úsporou energie. Úsporou
energie fakticky získáváme peníze, které můžeme investovat nikoli do třetích zemí, ale do
svých vlastních ekonomik. Proto vyzývám všechny kolegy poslance, aby podpořili zprávu
pana Bendtsena o energetické účinnosti, která představuje způsob, jak můžeme skutečně
pomoci své vlastní ekonomice. Děkuji vám za pozornost.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Pane předsedající, také bych nejprve chtěla poděkovat
panu Bendtsenovi. Závěr v této zprávě je zcela jasný. Potřebujeme závazné cíle v oblasti
energetické účinnosti co nejdříve, a je to důležité z celé řady důvodů: hospodářských
důvodů a důvodů týkajících se hospodářské soutěže, životního prostředí a klimatu.

Pan komisař Oettinger zmínil otázku jazyka. Týká se to úspor energie nebo energetické
účinnosti, a otázká zní: o čem se tu vlastně bavíme? V mé zemi obvykle říkáme, že je hloupé
pouštět oheň komínem ven. Jinými slovy, neměli bychom využívat své energetické zdroje
takovým způsobem, abychom z nich získávali nedostatečný prospěch. To se snad rozumí
samo sebou, a někteří z vás se zmínili o vyváženosti mezi výrobou energie a náklady
spojenými s výrobou, která je spojena s riziky a se spotřebou energie. Musíme samozřejmě
být co nejinteligentnější.
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Jak máme měřit cíle, o kterých se zmínil pan komisař? Stejně jako ve všech jiných
souvislostech, kde máme společné ambice na globální nebo evropské úrovni, musíme se
dohodnout na společné metodě měření a pak rozhodnout o závazných cílech. To, co právě
teď podrobujeme zkoušce, je neefektivnost toho, že nemáme závazné cíle, a s využitím
metody krok za krokem odkládáme provedení změny do budoucna. Myslím si, že bychom
s tím měli přestat a měli bychom podpořit pana Bendtsena.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, energetická
účinnost vždy byla největším zdrojem, jaký nám byl nabídnut. Je to spící obr se skrytým,
ale obrovským potenciálem pro evropské hospodaření s energií. To vše je pravda, a hezké
na tom je to, že je to zcela oproštěno od ideologie. Navíc přístup k této otázce může být
technologicky neutrální.

Jediné, co nás zde zajímá, a to je moment, který je zjevně také poněkud rozdělující, je
otázka, zda tyto cíle jsou závazné, či nikoli. V této souvislosti musím, pane komisaři, říci,
že se mi líbí váš dvoufázový přístup, kdy začnete s důvěrou v členské státy a s uzavíráním
dobrovolných dohod, a poté, jestliže zjistíte, že těchto cílů do roku 2020 nedosáhneme,
možná přitáhneme šrouby. To je správný přístup, který je třeba uplatnit.

Tato zpráva celkově jde správným směrem – lze jí málo co vytknout. Existuje však jedna
otázka, kterou bych chtěl položit, a sice úloha regionálních fondů. Vy jste se o té otázce
zmínil, pane komisaři. V regionálních fondech, spolu s fondy soudržnosti, máme v Evropské
unii ve svých rukou skvělý nástroj, který nevyužíváme. V této oblasti energetické účinnosti
bychom mohli nakonec vytvořit evropskou přidanou hodnotu, které bychom mohli
inovativně využívat tak, abychom problém energetické účinnosti řešili způsobem, jenž
v minulosti nebyl uplatňován. Jako nynější zpravodaj pro rozpočtové absolutorium pro
Komisi vidím, jak zbytečně jsme plýtvali penězi v oblasti soudržnosti. Zastavme toto
plýtvání! Podporuji důraz, který na tuto otázku kladete, pane komisaři Oettingere, i to, že
se snažíte iniciovat lepší využití těchto fondů, a to i pro tento nástroj energetické účinnosti.
To je jediný způsob, jak zajistíme, aby zde skutečně existovala soudržnost, alespoň v odvětví
energetiky.

Mám pocit, že musím varovat před pomlouvačnými kampaněmi, jakých jsme byli svědky
v případě žárovek a sprchových hlavic. Takové kampaně jsou právě tím, co občany odcizuje.
Musíme tedy zajistit, abychom se celkově zaměřili na dosažení energetické účinnosti
a abychom měli tento cíl na zřeteli, aniž bychom se uchylovali k ideologickým
pomlouvačným kampaním, které nakonec vedou k tomu, že občané ztrácejí pozitivní
dojem o EU.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Především bych chtěl poblahopřát zpravodaji panu
Bendtsenovi ke zprávě, kterou připravil a která stanoví základ toho, co se zde musí stát.

Uveďme však všechno do perspektivy. Každý ví, že Evropa musí do roku 2050 snížit emise
skleníkových plynů buď o 80 %, nebo, což podporujeme my, o 95 %. To je neuvěřitelná
výzva. Kde můžeme dosáhnout největších úspor? Největších úspor lze dosáhnout, jestliže
spotřebováváme ještě méně energie. Budeme pak muset méně energie dovážet, méně
energie nahrazovat, tj. rozvíjet méně alternativních zdrojů, a to je prostě nejlevnější cesta
dopředu. Je proto absurdní, zatímco si již uvědomujeme, že Evropa je na cestě k nesplnění
právě tohoto cíle v oblasti energetických úspor, abychom se, a zejména ti z nás v Komisi,
i nadále zaměřovali na dosažení snížení a cílů v oblasti obnovitelné energie. Znamená to,
že cílem, který nesplníme, je úspora energie nebo spotřeba menšího množství energie.
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Existuje však tolik energie, jež by mohla být uspořena všude kolem nás. Například ze
zastavěných ploch. Zastavěné plochy spotřebovávají přibližně 40 % naší energie, přičemž
99 % z toho připadá na existující budovy. Ty musí být přizpůsobeny, aby byla zajištěna
jejich větší energetická účinnost. Současné tempo přizpůsobování je v Evropě 1,4 % ročně:
jinými slovy, bude nám trval více než 60 let, abychom zcela nahradili naše zastavěné
plochy. To nám bude trvat do roku 2070, ale my jsme si přece sami stanovili cíle, kterých
musíme dosáhnout do roku 2050!

To je právě to, oč by tu mělo jít: musíme zajistit, abychom mohli dosáhnout úspor energie
například na zastavěných plochách v mnohem kratší lhůtě, a z tohoto důvodu jsme
předložili pozměňovací návrh k evropské iniciativě pro budovy. Uspoří to všem peníze,
je to levnější volba, budeme se připravovat na budoucnost a – což je nejdůležitější – uspoří
to peníze lidem. Nebudou muset tolik utrácet za energii. A to je argument, který slyšíte
málokdy. Nakonec však obyčejní lidé budou muset utrácet méně za energii. Právě o to by
tu mělo jít!

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Pane předsedající, již od září 2009 si Evropané vyměňují
tradiční žárovky, na které byli zvyklí, za ty, jež byly vyrobeny novou, energeticky úspornou
technologií. Nutnost této výměny byla zdůvodňována hesly o úspoře energie a k výměně
došlo nehledě na příznaky, že finanční náklady, které budou muset nést občané EU, budou
příliš vysoké, zejména v  tak krátkém časovém období. Je veřejným tajemstvím, že údaje,
které tehdy předložila Evropská komise a které se týkaly důsledků takové výměny, pocházely
z reklamních materiálů výrobců těchto žárovek vyrobených na základě nové technologie,
a existují dosti pádné důkazy, které nasvědčují, že tomu tak skutečně bylo.

Ve zprávě, kterou projednáváme, můžeme najít podobně příliš optimistická tvrzení.
Nedostatečně se poukazuje na rozdíly v rozvoji členských států EU a v důsledku toho i na
náklady, které budou muset nést, budou-li tato doporučení realizována. Mají-li průmyslové
závody zvyšovat úspory energie o 2 % ročně, jak je stanoveno, a zároveň snižovat emise
skleníkových plynů, povede to k růstu výrobních nákladů a k převádění výroby mimo
Evropu.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Pane předsedající, pokusit se dosáhnout úspor je
skutečnou výzvou – výzvou, která nám umožní snížit závislost Evropy, výzvou, která nám
umožní uvolnit podstatné finanční zdroje, jimiž můžeme financovat výzkum v oblasti
nových forem výroby energie, a výzvou, která nám umožní oživit naše regiony.

Zatímco ve středu naší pozornosti musí být energetická účinnost budov, je nezbytné, aby
se cíle a činnosti Unie, jakož i členských států, zaměřily na sociální bydlení, protože chudí
musí mít z našeho úsilí v oblasti energetické účinnosti největší prospěch. Musíme skoncovat
s touto skandální situací, kdy nutíme ty nejchudší, aby platili největší účty za energii,
a zároveň jsou ve jménu energetické účinnosti zaváděny daňové úlevy, jež umožňují těm
nejbohatším snižovat své výdaje, a přitom platit nižší daně.

Skutečná politika v oblasti energetické účinnosti by také měla znamenat příležitost
k levnějšímu prodeji elektřiny železnicím, metrům a tramvajím, jak se to stalo ve Francii
předtím, než to zakázaly evropské směrnice o jednotném energetickém trhu.

Jedním z prvních opatření by tedy bylo zrušit jednotný energetický trh v Unii, protože
hospodářská soutěž u výrobků jako elektřina, které nelze skladovat a lze je obtížně
přepravovat, je z hlediska energetické účinnosti poněkud mimo.
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A konečně, energetická účinnost nevytvoří kvalitní pracovní místa, pokud nebude vycházet
ze skutečně strategické iniciativy EU v oblasti průmyslu, která nebude trpět omezeními
volného trhu.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE)  . – (PL) Pane předsedající, souhlasím se
zpravodajem, že by měl být kladen větší důraz na systémové inovace, jako jsou inteligentní
sítě, inteligentní měřicí systémy, snadnější integrace obnovitelných zdrojů energie, jakož
i vypracování komplexní strategie pro výrobce a distributory tepla. Domnívám se však,
že největších úspor a největší účinnosti má být dosaženo posilováním osobní zodpovědnosti
každého občana Evropské unie. Stejně jako jsme se naučili šetřit vodou, musíme se naučit
vážit si energie a efektivně ji využívat. Je třeba zjednodušit a urychlit veškeré postupy při
udělování povolení na novou infrastrukturu, aby se maximalizovaly možné úspory.

Energetická účinnost a energetická bezpečnost budou prioritami nadcházejícího
maďarského předsednictví Evropské unie. Polsko, které převezme předsednictví od
Maďarska a problematiku energetické bezpečnosti zahrnulo do své agendy, také zintenzívní
diskusi o moderních legislativních i nelegislativních řešeních, jež umožní, aby evropské
odvětví energetiky zůstalo konkurenceschopným a zároveň se zlepšovala energetická
účinnost.

Na tomto místě musím zdůraznit, že pro mne osobně je stále naléhavější otázkou
věrohodnost předpovědí a kvalita modelu PRIMES používaného Evropskou unií, zejména
s ohledem na to, že se nepodařilo dosáhnout konsensu v Cancúnu. To je téma pro zvláštní
diskusi, ale chtěl bych nyní vyzvat ke zvážení nového, pokrizového přístupu k otázce
spotřeby a energetické poptávky v Evropské unii. Nejvhodnější cestou k realizaci moderních,
energeticky účinných řešení se zdá být doprava. Energetickou účinnost v Evropské unii je
třeba přizpůsobit poptávce, což přímo souvisí s výdaji a změnami v návycích občanů.
Změny podle mého názoru budou vyvolány měřitelnými výhodami pro spotřebitele
a vhodnými pobídkami a dlouhodobými formami financování pro výrobce.

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zpráva pana
Bendtsena je pozitivní nejméně ze čtyř důvodů:

– potvrzuje, že energetická účinnost je nejefektivnšjším a nejrychlejším způsobem snižování
emisí skleníkových plynů a že pevný závazek zajistit pro tuto oblast zdroje a investice
povede k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst pro malé a střední podniky;

– předkládá cenné návrhy týkající se použitelných finančních nástrojů a vyzývá Komisi,
aby se důrazně zaměřila na odbornou přípravu, přístup malých a středních podniků
k informacím a rekonstrukci existujících budov;

– vytyčuje konkrétní cíle a potvrzuje smlouvy o energetické účinnosti jako nástroj pro
nakupování, zaručené úspory energie a odrazový můstek pro vytváření pracovních míst
a snižování účtů evropských občanů za energie;

– a konečně, zpráva bude ještě užitečnější, jestliže budou moci být stanoveny závazné cíle
týkající se emisí bez jakéhokoli zpochybňování.

Musíme zajistit, aby byl 20% cíl dosažitelný; nesmíme pustit tuto příležitost, a to by vyslalo
Evropě povzbudivý signál.

Vladko Todorov Panayotov (ALDE).   – (BG) Pane předsedající, dosažení vysoké míry
energetické účinnosti je zásadním politickým cílem Evropské unie, neboť jde o jednu
z nedílných součástí celkové strategie budování konkurenceschopného nízkouhlíkového

14-12-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS254



hospodářství, které bude stimulovat činnost podniků a podpoří zaměstnanost vytvářením
spousty nových pracovních míst. Zítřejším hlasováním o plánu pro energetickou účinnost
vyšle Evropský parlament Komisi a Radě důrazný signál, že v této oblasti je nezbytné
přijmout naléhavá a cílená opatření.

Vyzývám především Evropskou komisi, aby provedla důkladnou analýzu efektivity
existujících právních předpisů týkajících se obnovy současného fondu budov a vyšších
energetických norem pro nově postavené budovy. Jinými důležitými prioritami, které, jak
doufám, budou součástí nového plánu pro energetickou účinnost na rok 2011, je vytváření
efektivní energetické infrastruktury a vývoj moderních technologií pro vozidla.

Závěrem bych řekl, že energetická účinnost má potenciál k tomu, aby se stala, a musí se
stát, výnosným podnikem. Může toho dosáhnout na vlastní účet a přinést vysokou sociální
návratnost.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, realita ukazuje, že přijmout akční
plán pro energetickou účinnost nestačí. Je třeba zhodnotit výsledky plnění plánu z roku
2006 a politiky přijaté na podporu dosažení cílů, diverzifikovat metody zvyšování
energetické účinnosti. Argument krize nelze používat jako omluvu pro nesplnění 20%
cíle v roce 2020, ani pro odepisování řešení zaměřených na zvládání vážného problému
energetické chudoby.

Je důležité informovat o pozitivních zkušenostech jiných zemí, nezapomínat na Čínu
a Spojené státy a investovat do financování opatření, jež zvýší energetickou účinnost
v budovách, sociálním bydlení a v dopravě a průmyslu. V rozpočtu EU by měly být
vyčleněny nezbytné zdroje na pomoc členským státům a rodinám, jež mají větší potíže.
Energetická účinnost také zvyšuje zaměstnanost, odstraňuje chudobu a je faktorem pokroku
a sociálního rozvoje. Do toho přece musíme investovat.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, předložil jste velmi
rozumný plán, a pan Bendtsen ho ještě vylepšil. Musí se nám podařit vyvrátit rovnici „větší
hospodářský růst rovná se zároveň větší spotřeba energie”. To pro nás jako politiky
představuje zvlášť velkou výzvu, neboť máme normální technologický pokrok, který se
samozřejmě vyznačuje tím, že máme energeticky účinnější výrobky a hospodářské postupy.
Musí se nám však podařit i přes silnější hospodářský růst snižovat naše účty za energie.
V souvislosti s tím musíme prosazovat skutečně inovativní řešení a poskytovat ve své
politice správně pobídky. Dějiny ekonomiky také ukazují, že dlouhododobě nejúspěšnějšími
společnostmi byly ty společnosti, které této účinnosti dosáhly – ať již ve vztahu k surovinám
nebo energii – to je heslo, kterým se řídily. Pro nás Evropany s naší vysokou životní úrovní
je to zvlášť velká výzva.

Musíme pohnout s energetickou účinností, pokud realisticky doufáme v dosažení svých
cílů v oblasti klimatu. Dovolte, abych vám připomněl, že důležitým cílem naší politiky je
snižování závislosti na dovozu fosilních paliv. Navíc kapitál uvolněný v důsledku nižších
účtů za energie otevírá velký potenciál pro spotřebu, což zase může dlouhodobě přispívat
k našemu hospodářskému růstu.

Vzledem k tomu se domnívám, že přístup, který jste zvolili, totiž nestanovit tyto cíle jako
závazné, je správný. Neměli bychom připustit, abychom se ztratili v diskusích o definicích
a problémech měření. Je důležité, že vytyčujeme cestu dopředu. Komise a zpravodaj
zaujímají v tomto ohledu správný přístup. Měli bychom samozřejmě ponechat tento cíl
jako nezávazný, ale to neznamená, že bychom měli snižovat své ambice. Z uvedených
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důvodů musí tyto ambice zůstat vysoké, ale zvolení takové cesty, kdy by toho mohlo být
dosaženo jen prostřednictvím závazného cíle, není správnou cestou, kterou bychom měli
jít, a naše skupina proto tento přístup odmítá.

Hannes Swoboda (S&D).   – (PL) Pane předsedající, rád bych nejprve poblahopřál panu
Bendtsenovi k jeho velmi dobré zprávě. V zásadě mám jen jednu poznámku, pane komisaři,
a sice, že jste vzešel z prostředí regionální politiky ve velkém státě, v Německu, zatímco já
pocházím z prostředí místní politiky. Těchto cílů nedosáhneme, ať budou závazné, či
nikoli – a já jsem stoupencem závazných cílů –, pokud přímo neoslovíme státy, regiony
a obce a nevysvětlíme jim, co lze udělat. Když přemýšlím o rekonstrukci bydlení, o politice
v oblasti dopravy – což jste bohudík opakovaně zmínil – a o boji proti energetické chudobě,
jsou to oblasti, které nejsou regulovány na vnitrostátní úrovni, ale zásadně na místní,
regionální a obecní úrovni. Proto musíme být i na této úrovni aktivní. Bylo by velkou
příležitostí získat pro náš evropský projekt energetické účinnosti, úspor energie a
samozřejmě dalších oblasti energetické politiky města a obce.

Rád bych vás proto požádal, abyste postupovali podle toho a možná také věnovali
pozornost tomu, jak se lépe dostat k občanům, zejména prostřednictvím měst, obcí
a regionů; takové propojení je totiž zcela nezbytné, má-li být umožněno skutečné přijetí
těchto cílů, ať již jsou závazné, či nikoli

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Pane předsedající, pane komisaři, energetická
účinnost je nezbytná pro zvýšení bezpečnosti dodávek, zlepšování kvality ovzduší,
snižování emisí skleníkových plynů a posilování konkurenceschonosti naší společnosti.
Energetická účinnost znamená dosáhnout více s méně zdroji. Tato zpráva vytyčuje
ambiciózní vizi energetické účinnosti, například prostřednictvím stanovení jednotlivých
cílů a pozitivních pobídek. Zavádějí se důležité prvky v souvislosti s modernizací energetické
infrastruktury, jako jsou inteligentní sítě, energetická účinnost v budovách a dopravě,
využití informačních a komunikačních technologií a rozvoj vědeckého výzkumu v oblasti
energetiky.

Tato zpráva zdůrazňuje, že je třeba vyčlenit dvojnásobné množství finančních prostředků
na vědecký výzkum, technický rozvoj a demonstrace v oblasti energetiky. V oblasti
financování zpráva vyzývá k využívání strukturálních fondů na podporu energetické
účinnosti a vyzývá k tomu, aby to bylo jako jedna z priorit zohledněno v rozpočtu EU na
období po roce 2013.

S ohledem na toto všechno bych chtěla poblahopřát zpravodaji, panu Bendtsenovi k výtečně
odvedené práci a k dosažené vyváženosti; chtěla bych vyzvat vás všechny, abyste tuto
důležitou zprávu podpořili.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Pane předsedající, ačkoli v oblasti energetické účinnosti
a úspor energie bylo přijato mnoho legislativních opatření, ne všechna přinášejí žádoucí
výsledky. Podle vědeckých výzkumů při současném tempu postupu nedokážeme
stanoveného 20% cíle dosáhnout ani z poloviny. Je proto nutné přijmout závaznější
opatření a zavést v členských státech větší kontrolu. Domnívám se, že při revizi akčního
plánu pro energetickou účinnost musí Evropská komise seriózně zvážit to, že členské státy
dostatečně nevyužívají možnosti úspor energie, což brání zvyšování energetické
nezávislosti. Je také nezbytné, aby jednotlivé členské státy stanovily závazné cíle v oblasti
energetické účinnosti a monitorovaly, jak jsou realizovány, protože jinak obrovský potenciál
energetických úspor zůstane nevyužit.
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Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (PL) Pane předsedající, pane komisaři, jsem rád, že
mohu učinit k této zprávě několik poznámek. Je to vynikající zpráva, protože nám umožní
dosáhnout několika věcí najednou: nejen cílů v oblasti životního prostředí a snižování
emisí CO2, ale také některých našich cílů ve výrobě a dalších cílů, které mají zajistit, abychom
zůstali konkurenceschopní. Bude to příjemné jak životnímu prostředí, tak našim
peněženkám.

Pane komisaři, hovořil jste také o své ambici vypracovat akční plán v krátké časové lhůtě.
Dovolte mi však tři poznámky: první moje poznámka se týká vnitrostátních akčních plánů
pro energetickou účinnost. Zde existuje mnohem větší prostor ke zlepšení a musí být
Evropskou komisí kriticky prozkoumány. Pane komisaři, uvedl jste, že budete pracovat
ve dvou fázích. První fáze bude zahrnovat konzultace, ale s vyvíjením určitého tlaku,
a druhá fáze bude možná spojena s určitou mírou donucení. Ve svých dřívějších diskusích
s panem komisařem a ve svých pozměňovacích návrzích jsem naléhal na vyvinutí tlaku,
a jsem potěšen, že tato otázka nyní nabývá na významu.

Mám na pana komisaře jen jednu otázku: budete mít dostatečné nástroje, které vám umožní
udržet kurs při přechodu do donucovací fáze? Mohl byste nám k tomu podat vysvětlení,
nyní nebo v blízké budoucnosti nebo ve svém akčním plánu?

Má druhá poznámka se týká regionální politiky. Hovořil o tom také pan Swoboda. S těmito
fondy by se dalo dělat mnohem více. V mnoha zemí se fondy, které jsou k dispozici pro
účely zlepšování energetické účinnosti, dokonce ani nevyužívají. Proto jsem předložil
pozměňovací návrh k článku 81, aby bylo jeho znění upřesněno. Ne vždy to musí znamenat
více peněz; jedná se také o rozumné vynakládání již existujích zdrojů.

A konečně moje třetí poznámka – a zde také souhlasím s opanem Swobodou –, musíme
dosáhnout toho, aby se do úspor energie zapojili občané, místní orgány a podniky pomocí
takových opatření, jako jsou známky kvality, pakty s primátory či starosty měst a dohody
s průmyslem. V mé zemi, v Nizozemsku, jen dohody s průmyslem již přinesly 2% zlepšení
energetické účinnosti ročně. Tak takové je měřítko toho, čeho bychom mohli konkrétně
dosáhnout! Děkuji vám, přeji vám mnoho úspěchů a děkuji zpravodaji.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pane předsedající, 50 – 125 milionů evropských
občanů je postiženo energetickou chudobou. Proto si myslíme, že by za prioritní úkol
měly být považovány úspory energie a politiky energetické účinnosti v oblasti sociálního
bydlení.

Jen 1 % budov, které budou existovat v roce 2020, budou nové budovy. Proto když
diskutujeme o existujících budovách, nemůžeme hovořit o závazných cílech, aniž bychom
vyčlenili dostatečné finanční zdroje. Z tohoto důvodu si myslíme, že jsou nutné inovativní
systémy financování a rovněž i fiskální nástroje, jež učiní investice do energetické účinnosti
atraktivními a poskytnou dlouhodobou institucionální podporu.

Pane komisaři, nedávno se v Parlamentu konalo zasedání programové skupiny CONCERTO,
pět let po jejím ustavení. 400 představitelů místních a regionálních orgánů se bohužel
zmiňovalo o tom, že na místní a regionální úrovni není známo, že všechny členské státy
mají možnost použít 4 % prostředků poskytnutých z Evropského fondu pro regionální
rozvoj na vnitrostátní úrovni na zlepšování energetické účinnosti budov.

Proto bych vás pane komisaři na závěr požádala,, abyste využili střednědobého přezkumu
k vyčlenění větších finančních prostředků na programy energetické účinnosti a zejména
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na podporu možnosti využít v budoucím finančním výhledu až 15 % prostředků
z Evropského findu pro regionální rozvoj na zlepšování energetické účinnosti.

Antonio Cancian (PPE). -    (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval
zpravodaji panu Bendtsenovi za jeho precizní zprávu.

Pan komisař zahájil toto zasedání tím, že řekl – a já s ním souhlasím –, že když dnes
hovoříme o energetické účinnosti, jsme poněkud rétoričtí, že 20% cíl obklopuje nejistota
vzhledem k tomu, že se již snížil na polovinu, a že ve skutečnosti příliš nevíme, o čem
mluvíme. Dodal bych, že kultura úspor energie a energetické účinnosti neexistuje.

Proto se nacházíme v situaci a v okamžiku, kdy nemáme žádnou jinou možnost než provést
změnu. Jak? Za prvé, domnívám se, že bychom měli přejít k inovaci a novým technologiím
v obou oblastech – energetické účinnosti budov a především energetické účinnosti dopravy.

Chtěl bych se také zaměřit na nezbytnost toho, abychom na dosažení těchto cílů měli
dostatek zdrojů. Domnívám se, že musíme utrácet, abychom ušetřili. Pan předseda Barroso
dnes v Parlamentu prohlásil, že nebudou použity eurobondy a že má připraveny jiné
finanční nástroje.

Pane komisaři, nedávno jsme přijali zprávu zřizující fond pro financování energetické
účinnosti s využitím prostředků, které zbyly z předchozích plánů obnovy. Myslím si, že
dokonce i s omezeným rozpočtem je tento fond velice symbolický, neboť zavádí zásadu
zapojení soukromého kapitálu v rámci modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru
(PPP), racionálnějšího využití finančních prostředků, které máme již k dispozici – Fondu
soudržnosti a dalších – a jejich uložení do zásobníku, který dokáže přitahovat peníze, čili
namísto toho, aby se peněz zbavoval, půjčuje je na rozvoj rozsáhlých projektů; mělo by
jít o revolvingový fond, který tomu všemu dodá smysl.

Domnívám se, že je to správný systém pro vyhledávání zdrojů a zajištění toho, aby účinnost
již nebyla tabuizovaným tématem.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, akční plán
pro energetickou účinnost by měl být revidován v souladu s celostním přístupem, který
spojuje četné strategické politiky Evropy.

Investovat do energetické účinnosti je nezbytné, protože to pomůže zajistit splnění cílů
v oblasti snižování emisí do roku 2020, avšak je také důležité zdůraznit iniciativy, které
nám umožní plněji využívat dosud nevyužitý potenciál EU v oblasti úspor energie.

Jsem spokojen s tím, že je věnována značná pozornost energetické náročnosti budov;
iniciativy v tomto směru musí být podnikány i na evropské úrovni. Naše podniky by měly
opět přemýšlet o tom, jak mohou zlepšit účinnost svých výrobních procesů a svých
výrobků.

A konečně, stanovení povinných cílů v oblasti účinnosti je dobrá věc, protože bez nich
bude obtížné dosáhnout v EU ambiciózních výsledků.

Anni Podimata (S&D). -    (EL) Pane předsedající, pane komisaři, ráda bych se vrátila
k jednomu aspektu: významu přijetí závazného cíle v oblasti energetické účinnosti pro
evropské hospodářství. V obtížných hospodářských podmínkách v řadě členských států,
které potřebují silné podněty k růstu a ochraně a vytváření pracovních míst, vytvoří závazný
cíl příhodné investiční prostředí pro posilování konkurenceschopnosti a vývozního
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potenciálu evropských společností, zejména malých a středních podniků obchodujících
v oblasti energeticky účinných technologií a služeb.

Členské státy získají podněty potřebné pro posilování těchto trhů v každé ekonomice,
u nichž mohou nabídnout největší přidanou hodnotu a vytvářet nejvíce pracovních míst.
Kromě toho domácnosti, podniky a veřejný sektor získají značné komparativní hospodářské
výhody, neboť budou mít nižší účty za energii. Chtěla bych proto poblahopřát zpravodaji
k jeho zprávě a vyzvat Evropskou komisi, aby návrhy obsažené v Bendtsenově zprávě
realizovala, a současně tak pomohla našim ekonomikám z krize.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, jistě, energetická účinnost je
velmi důležité téma, a přirozeně musíme velice úsporně zacházet s fosilními palivy. Jistě,
potřebné důležité údaje musí představovat výzvu, ale musí si také vždy zachovat přiměřený
smysl pro proporcionálnost; musí být vždy realistické. Musí být účelné pro společnost,
ale také pro jednotlivce, a musí být dostupně pro vlastníky. Pro občany musí být
srozumitelné a vysvětlitelné, a především musí být pro ně ekonomicky schůdné. A to
proto, že bez přijetí ze strany veřejnosti nebude existovat žádná ochrana klimatu. A zejména
tento aspekt, jak jsem shledal, v této zprávě chybí.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, jednání v Cancúnu byla
poměrně úspěšná. Jednání o změně klimatu dosahují pokroku. Země jako Čína na výsledky
z Cancúnu čekají. Přijímají opatření, dokonce i po neúspěchu Kodaně. Nebudeme-li
investovat do odvětví, jako je energetická náročnost a úspory energie, proděláme na tom
dvojnásob. Na jedné straně naše domácnosti, naše podniky a naše veřejné služby i nadále
ponesou absurdně vysoké výdaje, a na druhé straně riskujeme, že v Evropě ztratíme vedoucí
pozici v ekologickém hospodářství.

Proto musíme myslet na to, že máme-li již nyní problémy při soutěžení se zeměmi jako
Čína, jak budeme schopni soutěžit v budoucnosti s ekologickou Čínou? Proto je skutečně
důležité, abychom podpořili závazný cíl pro Evropskou unii, v zájmu dosažení 20% úspor
energie.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, politiky v oblasti
energetické účinnosti prováděné až dosud různými členskými státy nám neumožní
dosáhnout do roku 2020 cíle 20% snížení spotřeby energie; budeme rádi, když se nám
podaří dosáhnout 10 %, což rozhodně není uspokojivý výsledek.

Jestliže spotřeba energie i nadále poroste, může být ohroženo také dosažení 20% cíle
v oblasti obnovitelných energií, neboť tento cíl je vypočítán jako určitý podíl na finální
energetické spotřebě EU. Jsem rozhodně pro stanovení závazného cíle i v oblasti energetické
účinnosti, aby se zajistilo, že klimatické a energetické politiky Evropy se navzájem posilují.

Fakta bohužel naznačují, že spoléhání se na dobrou vůli členských států nebude fungovat.
Evropská unie musí ukázat cestu jasnými a efektivními politikami a cíli. Přestaňme
investovat do nových zařízení na výrobu další energie a investujme své peníze a své úsilí
do nejčistší energie na světě, energie, kterou využívat nemusíme.

Konečně vyzývám k přijetí pozměňovacího návrhu 2, který vyzývá Komisi, aby v roce 2011
vystoupila s iniciativou týkající se energetické náročnosti budov.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, energetická účinnost je
klíčovým slovem našeho budoucího hospodářství, avšak měla by být podporována, nikoli
vnucována: do hry musí být vtaženy členské státy s cílem zajistit, že každému, kdo se

259Rozpravy v Evropském parlamentuCS14-12-2010



rozhodne pro zvýšení energetické účinnosti svého podniku nebo domova, se dostane
pomoci.

Neumíme si představit, že donutíme soukromé osoby investovat, aniž bychom je přesvědčili
nebo povzbudili: zlepšovat energetickou účinnost znamená pomáhat životnímu prostředí
a šetřit zdroje, ale v tak citlivé oblasti, jako je tato, je nezbytné spojit tyto možnosti volby
s evropskými politikami zaměřenými na vytvoření jednotného evropského energetického
trhu.

Závazné cíle znamenají jen zbytečné a velmi často i neefektivní výdaje; je lepší přesvědčit
občany, instituce a orgány, že úspory v této oblasti mají dopad i na bezpečnost lidí a životní
úroveň.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pane předsedající, dámy a pánové, náš postoj je takový, že
podstata změny klimatu, jejíž vliv v poslední době roste, nespočívá výlučně ve znečišťování
životního prostředí způsobeném lidstvem. My všichni však máme společnou odpovědnost
za to, abychom podle svých nejlepších schopností skoncovali s ničením svého životního
prostředí na místní i globální úrovni a abychom podle svých nejlepších schopnosti vyvinuli
úsilí k obnovení jejího původního, zdravého stavu. Výzva k energetické účinnosti je tudíž
také vítána. Na budovy, které užíváme, připadá přibližně 40 % světové spotřeby energie,
a proto řešení problematiky těchto budov má mimořádný význam. Musíme podniknout
opatření k dosažení nových hodnot emisí CO2 blížících se nule a musíme také najít řešení
problémů povznesení existujících budov na novou úroveň z hlediska energetické účinnosti.
Kromě toho musíme trvale snižovat spotřebu a znečišťující emise z vozidel a za tímto
účelem požadovat zavedení hybridních a plně elektrických technologií. Jsem přesvědčen,
že my jako poslanci této sněmovny a jako politikové musíme, pokud jde o energetickou
účinnost, jít příkladem.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pane předsedající, i já bych chtěla zdůraznit důležitost
podpory energetické účinnosti, neboť to může přinést značný prospěch celému
hospodářství. Nutno zmínit také sociální výhody, k nimž patří vytváření nových pracovních
míst do roku 2020.

Myslím si, že je velmi důležité vyvíjet nové, průlomové energetické technologie. To je cesta
k zachování konkurenceschopnosti energeticky náročných evropských podniků
v podmínkách globální hospodářské soutěže. Podporuji dosažení shody na společné
metodice pro měření vnitrostátních cílů v oblasti energetické účinnosti a monitorování
pokroku při jejich dosahování.

Vítám také práci Komise směřující „k jednotnému energetickému trhu”. Měla by předložit
praktické návrhy na zjednodušení a urychlení autorizačních postupů pro projekty
infrastruktury.

Catherine Stihler (S&D).   – Pane předsedající, děkuji panu Bendtsenovi za to, že se ve
svých úvodních poznámkách zmínil o odvětví stavebnictví. Ráda bych jen obrátila jeho
pozornost na to, že v lednu se bude hlasovat o mé zprávě o stavebních výrobcích a že jsme
v rámci této zprávy diskutovali také o energetické účinnosti.

Avšak dvě krátké poznámky. Pan Swoboda se zmínil o významu místních orgánů. Ráda
bych jen tuto sněmovnu upozornila na momentální citlivost rozpočtových škrtů, zajisté
ve Spojeném království, které se dotýkají místních orgánů. Myslím si, že to musíme
zohlednit v této rozpravě i v diskusích, které budou probíhat.
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Chci také položit Komisi jednu otázku. Ve zprávě hovoříme o významu inteligentních
měřičů a pro minimální společnou funkci se uvádí datum konec roku 2011. Budeme
schopni toho dosáhnout, pane komisaři? Lituji, že zde dnes večer nemáme nikoho
z předsednictví, ale myslím si, že toto je důležité. Připojila bych se také k předřečníkům,
kteří nastolili otázku energetické chudoby, kterou, a myslím si, že všichni v této sněmovně
budou souhlasit, je velmi důležité zdůraznit.

Günther Oettinger,    člen Komise  .  – (DE) Pane předsedající, vážení poslanci, rád bych
nejprve podpořil poznámku pana Swobody o tom, že realizace probíhá na místě –
regionálně i lokálně. Ve skutečnosti máme s programy rekonstrukce mnohostranné,
většinou pozitivní zkušenosti – každé euro z veřejných zdrojů často přitáhne šest nebo
sedm eur soukromých investic. Musíme také prozkoumat, zda do toho lze zapojit naše
regionální programy. Pro mne bylo obtížné si představit, že nějaký místní orgán by se kvůli
financování obrátil přímo na Komisi, avšak větší otevření regionálních programů pro účely
aktivní rekonstrukce fondu budov by mi připadalo jako velmi důležitý krok nejpozději
pro příští finanční období.

Pak je zde také otázka úrokové míry půjček. Chceme využít místních strukturálních bank,
abychom snížili úroky z půjček na rekonstrukci budov? Chtěl bych také poukázat na jeden
aspekt v souvislosti s fondem budov. Bylo vícekrát řečeno, že jestliže zvýšíte energetickou
účinnost, ušetříte peníze. To je pravda, ale ne hned. Při pohledu na evropský bytový fond
vidíme, že požadovaná rekonstrukce každého obydlí – od oken po aktivní a pasivní izolaci,
a dále vhodná elektrická zařízení a optimalizace vytápěcích soustav – by v průměru stála
30 000 až 60 000 EUR na jeden byt. Tyto peníze neuspoříte v prvním roce. Výsledek toho
je takový, že musíme investovat po příštích 10 let, aby mohly být snižovány výdaje za
energii a reinvestovány po dobu příštích 40 let. V podstatě to představuje mezigenerační
smlouvu naruby. Až dosud moje generace nahromadila obrovské dluhy, jak dokumentují
měnové problémy, které máme. Nyní poprvé máme možnost investovat prostřednictvím
energetické účinnosti tak, že v příštích desetiletích budou naše děti sklízet ovoce v podobě
nižších výdajů za energii. Můžeme toho dosáhnout? Jsme připraveni to dokázat? Spoléhám
na vás. V souvislosti s rozpočtovými problémy musíme stanovit nové priority. Každý, kdo
přijde s energeticky účinnou rekonstrukcí z evropského rozpočtu, musí ji posuzovat také
z hlediska jejích důsledků. Nedostaneme již žádné další peníze, tak kde chceme
reorganizovat? To bude zásadní otázka související s tímto tématem i na úrovni evropského
rozpočtu.

Mám ještě druhou otázku, kterou bych tád vznesl. Dva poslanci této sněmovny, pan Jadot
a pan Eickhout, řekli, že podstata je jasná. Nemohu však souhlasit: není jasná. Říkám to
s rozhodnutími Evropské rady zde na stole. Mimochodem, poslední rozhodnutí Evropské
rady z března tohoto roku, ve kterém se uvádí, cituji, „a přejít ke zvýšení energetické
účinnosti o 20 %”, je samo o sobě jakýmsi polevením v důslednosti. Je tomu tak proto, že
„přejít k 20 %” rovněž znamená, že 18, 19 nebo 17 % by také postačovalo. Hlásím se k 20 %
beze změn, přestože Evropská rada v březnu poprvé přijala něco jako ústup od nich.
Rozhodnutí z března 2007 vychází z projekcí spotřeby energie v roce 2020, které měly
být sníženy o 20 %.

Orgánem, který v této souvislosti dodává Evropě studie, je PRIMES. Budu citovat tři sloupce
čísel, abych vám ukázal, s jakými problémy se v této souvislosti setkáváme, o kterých se
dosud nehovořilo. Energetická spotřeba Itálie za rok 2007 byla 173 milionů tun. Projekce
na rok 2020 vykazovala růst na 208 milionů tun, od toho pak bylo odečteno 20 %. Tím
se pak Itálie dostává zhruba tam, kde byla předtím. Projekce stoupá a odečte se 20 %.
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Nebo vezměme jako příklad skutečně malou zemi – Lucembursko. Energetická spotřeba
Lucemburska za rok 2007 byla 4,6 milionů tun. Předpovídaná poptávka vzrůstá na 5,6
milionu tun, ale to je pak opět sníženo na 4,5 milionu. Nebo vezměme si například
Portugalsko. Spotřeba za referenční rok činila 23,8 milionu tun, což se pak zvyšuje na
30 milionů a poté opět snižuje na 24 milionů. Naléhavě potřebujeme tyto projekce
prodiskutovat. Toto je velmi důležitá věc a během rozpravy jsme se jí celkově zabývali jen
velmi zběžně, země po zemi.

Mnoho z vás povstalo na obhajobu závazných cílů. Jsem optimistou a realistou. Kdybychom
měli v Komisi předložit závazný cíl pro každý členský stát, byly by dnes členskými státy,
jichž jsme také občany, odmítnuty. Nemáme tedy šanci to udělat, neboť bychom pak
nedosáhli vůbec ničeho. Dvoufázový plán, kdy vezmeme členské státy s sebou, by byl
realističtější a vhodnější. V rámci takového plánu bych vyzval členské státy, aby nyní na
základě dobrovolnosti vytvořily vnitrostátní plány účinnosti, ale oněch 20 % by stále
platilo. Jestliže po uplynutí dvou let zjistíme, že jsme nedosáhli dostatečně konzistentního
pokroku, pak vydáme závazné cíle, které by členské státy, jak předpokládáme, již nemohly
odmítnout. Žádám vás o posouzení, zda by toto – včetně toho, jak znáte své vlády – možná
nebyla lepší evropská cesta k našim společným cílům.

Ať již budou závazné či dobrovolné povahy, vnitrostátní akční plány jsou potřebné.
Můžeme zkoumat obsahy, konzistentnost a dopad těchto plánů z politického hlediska.
Nebudeme také jistě akceptovat beze změny jakýkoli plán, jehož obsah nebude splňovat
naše specifikace. Každý takový plán bychom na politickém základě poslali zpět.

Pro dnešek vám všem mnohokrát děkuji. Rád se sem do Parlamentu v březnu vrátím,
abychom formálně zahájili rozpravu s návrhem. Tato zpráva je na cestě k tomu vynikajícím
prvním krokem.

Bendt Bendtsen,    zpravodaj. – (DA) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové,
děkuji vám za konstruktivní rozpravu. Jestliže lidé sedí a poslouchají, mohlo by se zdát,
že ohledně energetické účinnosti panuje značná neshoda. Ať již se závaznými cíli nebo
bez nich je energetická účinnost něčím, k čemu musíme zaujmout postoj. Je to věc, s níž
musíme něco udělat. Chtěl bych poukázat na to, že i když jsme toto téma – závazné cíle –
vyčerpávajícím způsobem prodiskutovali, zpravodajové o tom samozřejmě také diskutovali
a shodli se na tom, že je důležité, abychom zajistili soulad se stávajícími právními předpisy
EU v této oblasti. Zavedli jsme právní předpisy na spoustu věcí. Je důležité, aby tyto právní
předpisy byly dodržovány, a je důležité, aby byly prováděny. Je také důležité, abychom
přijali opatření v souvislosti s rozvojem měst, budovami, využitím nových energetických
technologií a v zájmu lepší výrobkové politiky. Postoj musíme zaujmout také k dopravě,
a v neposlední řadě je důležité zajistit v budoucnu pro mnohé z těchto iniciativ v oblasti
energetiky financování. Z místa, kde stojím, je v dosahu ještě mnoho zralých plodů, které
máme možnost utrhnout – jinými slovy, možností ke zvýšení energetické účinnosti
v Evropě.

Proč je to nyní tak důležité? Nebudu opakovat, co v této souvislosti řekl můj kolega poslanec,
pan Kariņš z Lotyšska, totiž že Evropa platí spoustu peněz jak Blízkému východu, tak
Rusku. Nemohly by být tyto peníze lépe využity v Evropě? To není vše: není pochyb, že
jestliže chce Evropa v této oblasti zaujímat vedoucí pozici, je nezbytné, abychom investovali.
Tyto investice samozřejmě budou přinášet dividendy v podobě vyšší zaměstnanosti,
inovativnějších podniků a nových pracovních míst – zejména pracovních míst pro naše
malé a střední podniky v Evropě.
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Na závěr svého vystoupení bych chtěl poděkovat všem, kdo se zapojili. Chtěl bych
poděkovat Komisi a příslušným službám. Chtěl bych říci, že vy všichni jste byli velice
ochotni spolupracovat, a chtěl bych poděkovat své skupině, která mi projevila značnou
důvěru a podporovala mne po celou dobu mé práce při přípravě této zprávy. Chtěl bych
také poděkovat stínovým zpravodajům za jejich mimořádně konstruktivní spolupráci, při
níž projevovali i nesouhlas. Nyní, když jsme se dostali tak daleko, je však důležité, že tento
parlament teď Komisi vysílá jasný signál ohledně toho, kterou cestou se musíme vydat,
abychom v budoucnu dosáhli energetické účinnosti.

PŘEDSEDAJÍCÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
Místopředseda

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra (ve středu 15. prosince 2010).

Písemná prohlášení (článek 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písemně. – (RO) Opatření pro energetickou účinnost jsou
naprosto nezbytná pro to, aby EU mohla dosáhnout cílů, které si stanovila v oblasti boje
proti změně klimatu. Máme cíl snížit spotřebu energie o 20 %. Ačkoli máme směrnice pro
další dva cíle, které jasně stanoví, jak bude těchto cílů dosaženo, pro energetickou účinnost
takový nástroj nemáme. Proto trvám na tom, že potřebujeme směrnici o energetické
účinnosti.

Abychom byli schopni dosáhnout požadovaných výsledků, musí být energetická účinnost
podporována na všech úrovních, ve všech vnitrostátních a evropských politikách. V této
souvislosti jsou jedním z klíčů k úspěchu inovace. Proto si myslím, že energetická účinnost
by se měla stát prioritou budoucího rámcového programu pro výzkum.

V neposlední řadě se domnívám, že orgány veřejné správy musí jít v tomto ohledu příkladem
a postarat se o to, aby budovy, které vlastní, byly energeticky účinné.

Kromě toho mohou členské státy podporovat energetickou účinnost prostřednictvím
požadavků stanovených při zadávání veřejných zakázek. Proto musí být dána přednost
podnikům, které používají čistší technologie.

Členské státy mohou podpořit poptávku po ekologicky šetrných produktech pomocí
daňových opatření nebo dotací slučitelných s vnitřním trhem.

Elisabetta Gardini (PPE),    písemně. – (IT) Akční plán pro energetickou účinnost není
soutěž, ve které jsou do cesty kladeny překážky a bariéry. Je to začátek kulturního procesu,
klíčového cíle evropské politiky, jejímž cílem je ovlivnit chování jednotlivců a podniků.
Je to proces, který je usnadněn nikoli přísnými omezeními, jež vytvářejí nedostupné náklady
pro občany a podniky, ale skutečnými pobídkami; proces, který je realizován
prostřednictvím energetické infrastruktury, měnícího se rozvoje měst, výrobků, balení
a dopravy. Chtěla bych zdůraznit, že energetická účinnost je považována za nákladově
nejefektivnější způsob řízení emisí skleníkových plynů a dalších emisí uvolňovaných
v souvislosti s výrobou energie. Podle studie provedené organizací Confindustria, což je
generální konfederace italského průmyslu, by v samotné Itálii mohla mít energetická
účinnosti sociálně-ekonomický dopad na celé národní hospodářství v hodnotě přibližně
238 miliard EUR a mohla by zvýšit hodnotu celkové produkce, což by bylo provázeno
nárůstem zaměstnanosti v období 2010–2020 přibližně o 1,6 milionu standardních
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pracovních jednotek. Domnívám se proto, že je nezbytné nejen směřovat investice do
tohoto odvětví, ale také zajistit účinné provádění a posilování evropských nástrojů, které
máme k dispozici.

Adam Gierek (S&D),    písemně. – (PL) Energetická účinnost v nejobecnějším smyslu
znamená omezení individuální spotřeby racionálnějším používáním přístrojů. Zásadní
příležitosti pro zvýšení hrubé energetické účinnosti se však nacházejí ve fyzikálních
a chemických průmyslových procesech, které jsou založeny na: 1) lepším využití toků
tepla z fosilních nebo jaderných paliv, a to a) převodem Carnotova cyklu na vyšší teplotu
a tlak, b) použitím vhodné rekuperace odpadního tepla, například v kogeneračních
procesech, 2) snížení odporu v ohmech při přenosu proudu, 3) snížení tepelné odolnosti
ve výměnících tepla, 4) zvýšení tepelné odolnosti pomocí izolačních materiálů ve
stavebnictví, 5) snížení třecího odporu, 6) snížení ztrát magnetického pole, 7) zkrácení
příliš dlouhých řetězců energetické přeměny.

Politický cíl 3x20 do roku 2020 se tedy netýká pouze omezení spotřeby energie o 20 %
v hrubém vyjádření, například v důsledku zvýšení cen, protože to by způsobilo pouze
pokles životní úrovně, ale týká se omezení spotřeby pomocí racionalizace, která by
umožnila získat ze stejného množství primární energie o 20 % více užitečné práce. Budou
proto potřeba vhodné metody, pomocí nichž by členské státy vyhodnotily provádění
tohoto politického cíle.

András Gyürk (PPE),    písemně. – (HU) Revize akčního plánu pro energetickou účinnost
z roku 2006 je stále naléhavějším úkolem, protože v souvislosti s cíli EU 20-20-20 je
nedostatečný pokrok nejvíce patrný v oblasti cílů energetické účinnosti. Mnoho iniciativ
již míří správným směrem, ale nynější úspěchy jsou v porovnání s rozsahem nevyužívaných
možností stále nepatrné. Evropa si nedostatečný pokrok nyní začala přiznávat a uvědomila
si, že si nemůže dovolit brát rozvoj energetické účinnosti na lehkou váhu. Tyto investice
mohou snížit emise levněji než jakékoliv jiné řešení a mohou okamžitě oživit ekonomiku.
Znamením obratu k lepšímu je, že na základě rozhodnutí Evropského parlamentu mohou
být dosud nevyužité zdroje plánu hospodářské obnovy použity na rozvoj energetické
účinnosti a ekologických investic.

Energetická strategie 2020 zveřejněná Evropskou komisí v listopadu přiřazuje energetické
účinnosti rovněž nejvyšší prioritu. Nyní máme také zprávu pana Bendtsena, která obsahuje
konkrétní doporučení, jak bychom mohli účinněji využít naše možnosti. Jsem rád, že do
zprávy byla zahrnuta také inovativní řešení, jako jsou inteligentní sítě a společnosti
poskytující energetické služby (ESCO), které realizují investice přinášející návratnost
energetické účinnosti. Nejdůležitějším tématem však nadále zůstává financování. Pomoc
v oblasti energetické účinnosti musí být zahrnuta také v budoucím dlouhodobém rozpočtu
EU, se zvláštním ohledem na programy rekonstrukce budov v bývalých socialistických
zemích. Je to oblast, kde lze s relativně malými náklady dosáhnout obrovských úspor.

Jiří Havel (S&D),    písemně. – (CS) Energetická účinnost patří ke klíčovým prioritám
strategie Evropa 2020 a energetické strategie pro Evropu 2011–2020, což činí předloženou
zprávu velmi důležitou a aktuální i ve vztahu k nedávnému summitu v Cancúnu. Zpráva
navazuje na akční plán energetické účinnosti z roku 2006, vyzývá Komisi k aktualizaci
tohoto plánu, k revizi směrnice o energetických službách a též ke stanovení závazného
cíle dosáhnout do roku 2020 zlepšení ve výši 20 % v oblasti energetické účinnosti. Ve
zprávě jsou diskutovány argumenty pro výhodnost vyšší energetické účinnosti: sociální
(potenciál vytvoření 1 milionu pracovních míst či pokles energetické chudoby v EU),
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ekonomické (potenciální energetické úspory až do výše 100 miliard EUR), strategické
(zachování konkurenceschopnosti evropských podniků přes energetické úspory) a
v neposlední i argumenty bezpečnostní (vyšší energetická soběstačnost EU). Zpráva obsahuje
doporučení v oblasti energetické infrastruktury, rozvoje měst a budov, informačních
a komunikačních výrobků, dopravy, pobídek a financování. Za důležité považuji zejména
úlohu finančních zdrojů (strukturální fondy, nástroj Evropské investiční banky ELENA,
vnitrostátní fondy pro energetickou účinnost apod.) při financování projektů v oblasti
energetické účinnosti. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Bendta Bendtsena
obsahuje precizní analýzu dané problematiky, jakož i relevantní doporučení v oblasti
energetické účinnosti, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění.

Edit Herczog (S&D),    písemně. – (HU) Je v zásadním zájmu EU a všech jejích členských
států získat z co nejmenšího množství energie maximální užitek. Přitom lze snížit závislost
na vnějších dodávkách energie, posílit zajištění dodávek energie a tím
i konkurenceschopnost Evropské unie. Energetická účinnost musí proto mít při provádění
strategie Evropa 2020 zvláštní prioritu a čerpání co největšího objemu energetických
fondů by mělo být podmíněno právě zásadou energetické účinnosti. V souladu s cíli
prováděnými v rámci strategie EU 2020 (od roku 2005 dále) v Maďarsku se předpokládá,
že v rámci národního akčního plánu budou provedeny velmi důležité kroky v oblasti
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů i energetické účinnosti. Od roku 1991 funguje
Fond pro energetickou účinnost (EHA), který občanům poskytuje úvěrovou podporu pro
investice do energetické účinnosti.

Dále má maďarská vláda v plánu zlepšit o 60 % energetickou účinnost největších
spotřebitelů veřejného sektoru, a to modernizací veřejných institucí (včetně instalace
solárních kolektorů a modernizace izolace a topných systémů) na základě návrhu
komplexního programu stavební energetiky a ochrany klimatu. Jsou to velké plány, ale
jejich realizaci vážně ohrožuje finanční a hospodářská krize, která stále přetrvává. Proto
musíme požádat Komisi, aby věnovala velkou pozornost národním akčním plánům a jejich
provádění a aby zajistila, že směrnice EU, které byly doposud přijaty, budou provedeny ve
vnitrostátních právních předpisech, protože na tom může záviset provádění strategie EU
2020 v oblasti energetické účinnosti a dosažení cílů snížení emisí CO2. Pokrok v této oblasti
lze očekávat pouze tehdy, budou-li společně používány vhodné finanční nástroje a bude-li
vytvořen vhodný legislativní rámec.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písemně. – (PL) Zvýšení energetické účinnosti přímo přispívá
k lepšímu zajištění dodávek energie v celé EU. Pokud jsou změny zavedeny správně,
přinesou snížení emisí znečišťujících látek. To je určitě velmi pozitivní směr rozvoje, který
podporuje naše úsilí v boji proti změně klimatu. Používání nejnovějších technologií
v modernizaci infrastruktury přinese rovněž finanční úspory, a v následně i hospodářský
růst v členských státech EU. Díky tomu, jak zdůrazňuje sám zpravodaj, budou vytvořena
nová pracovní místa, a to nejen v městských oblastech, ale také na místních trzích a na
venkově. Všechny tyto cíle budou zpočátku samozřejmě vyžadovat odpovídající zdroje
a investice. Myslím si však, že zcela jednoznačně stojí za to zajistit, aby Evropa dosáhla
energetický úsporného a efektivního hospodářství, které bude šetrné k životnímu prostředí.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Evropská unie musí přijmout opatření
k zajištění budoucnosti svých dodávek energie a k ochraně svých životně důležitých
energetických zájmů. Při dosahování tohoto cíle hrají klíčovou roli opatření v oblasti
energetické účinnosti, protože zaručí, aby bylo cílů stanovených v oblasti klimatu a energie
dosaženo při co nejnižších nákladech. Myslím si, že je potřeba zahájit rozsáhlé konzultace
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s místními a regionálními zástupci s cílem vytvořit dobře definované zásady energetické
účinnosti a dále poskytovat podporu při navrhování projektů a zajištění přístupu k 9
miliardám EUR poskytnutých Komisí prostřednictvím politiky soudržnosti. Chytré využití
těchto prostředků nám umožní dosáhnout cíle 20% zvýšení energetické účinnosti, což do
značné míry pomůže splnit cíle Evropské unie v oblasti udržitelnosti
a konkurenceschopnosti. Snížení spotřeby prostřednictvím energetické účinnosti je navíc
nejudržitelnější způsob snížení závislosti na fosilních palivech a přinese výrazný pokles
dovozu (přibližně o 25–26 %).

Alajos Mészáros (PPE),    písemně. – (HU) Co se týče revize akčního plánu pro energetickou
účinnost, jedním z nejúčinnějších způsobů snížení emisí CO2 a dalších plynů je energetická
účinnost. Má také obrovské výhody v oblasti vytváření pracovních míst a hospodářského
růstu. Od přijetí akčního plánu energetické účinnosti v roce 2006 prošlo hospodářské
prostředí významnými změnami. Proto za nezbytný krok určitě považuji revizi politiky
EU v oblasti energetické účinnosti a její sladění s našimi aktuálními prioritami. Domnívám
se, že jako základ pro toto hodnocení bychom měli použít dokument vyhodnocující
výsledky a nedostatky akčního plánu z roku 2006. Musíme udělat vše pro to, abychom
byli schopni splnit 20% cíl stanovený ve strategii Evropa 2020.

Hodnoty týkající se emisí a obnovitelných zdrojů energie jsou snadno měřitelné, avšak
mnohem obtížnější je vypočítat údaje o energetické účinnosti. V této souvislosti
potřebujeme pomoc Komise. Prostřednictvím statistických údajů poskytnutých Komisí
budeme moci sledovat změny naší energetické politiky. Je všeobecně známo, že značné
možnosti jsou také v oblasti energetické účinnosti budov. Musíme proto prosazovat
modernizaci stávajících budov, protože podíl nově postavených budov se snižuje. Je mnoho
budov, především v zemích střední Evropy, které by – po vhodné rekonstrukci – mohly
mít z hlediska účinnosti důležitý potenciál. Pokud jde o legislativní opatření na podporu
energeticky efektivních řešení, daleko před námi jsou v tom USA a Čína. Musíme udělat
vše pro to, abychom naši nevýhodu minimalizovali. Evropská unie a členské státy musí
podporovat opatření a prostředky na zvýšení financování v této oblasti.

Pavel Poc (S&D),    písemně. – (CS) Přestože si Evropská unie stanovila cíle pro snížení
spotřeby energie o 20 % do roku 2020, nejsou na rozdíl od cílů v oblasti snižování emisí
a obnovitelných zdrojů energie závazné. Členské státy proto nejsou dostatečně motivovány,
aby dosáhly v oblasti energetické účinnosti co možná nejlepších výsledků. Technologie
i praktické postupy, jak zlepšit energetickou účinnost, již existují, ale když nebudou
stanoveny závazné cíle, nebudou tyto projekty náležitě financovány a následně ani
realizovány. Pokud by se ale EU podařilo cíle do roku 2020 splnit, znamenalo by to finanční
úsporu až ve výši 78 miliard EUR ročně. Kromě menší závislosti na dovozu ropy a zemního
plynu, a tudíž i vyšší bezpečnosti dodávek energie by to navíc znamenalo i významné
finanční úspory pro domácnosti. Tuto skutečnost považuji za velmi důležitou, protože
v současné době roste počet lidí žijících v tzv. energetické chudobě, kdy většinu rodinného
rozpočtu pohltí účty za elektřinu a plyn. Pokud však budou stanoveny závazné cíle, mohly
by domácnosti podle údajů Evropské komise ušetřit až 1000 EUR ročně. Kromě větší
konkurenceschopnosti by lepší energetická účinnost podpořila vytvoření stálých pracovních
míst a zároveň by došlo ke snížení emisí CO2 o 780 milionů tun, což je více, než požaduje
Kjótský protokol.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písemně. – Výhody snížení spotřeby energie a závislosti
v Evropě by byly současně hospodářské, politické i v oblasti ochrany životního prostředí.
Akční plán pro energetickou účinnost má proto dalekosáhlý dopad. Byla jsem zpravodajkou
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pro stanovisko Výboru pro životní prostředí o přínosu informačních a komunikačních
technologií pro energetickou účinnost a vím, že jedním z nejdůležitějších úkolů je umožnit,
aby součástí dodávek energie byly obnovitelné zdroje energie. K dosažení tohoto cíle
mohou pomoci inteligentní sítě a na základě inteligentního měření spotřeby
v domácnostech si můžeme uvědomit, kdy můžeme šetřit energii, což nám pomůže snížit
spotřebu. Komise se musí na tyto dva prvky v akčním plánu náležitě soustředit a členské
státy musí poskytovat plnou podporu instalaci potřebné infrastruktury, v případě potřeby
prostřednictvím veřejných zakázek.

Vladimir Urutchev (PPE),    písemně. – Energetická účinnost je nákladově nejefektivnějším
opatřením ke snížení emisí skleníkových plynů. Na základě nižší spotřeby energie jsme
méně závislí na dovozu ropy a plynu a jejich kolísajících cenách. Je zásadní zaměřit se na
investice do energetické účinnosti a omezit vynakládání peněz na dovoz ropy a plynu.
Tyto peníze by měly vytvořit pracovní místa v malých a středních podnicích, zemědělství,
lesnictví a průmyslu. Z odhadů Komise vyplývá, že v případě 20% zvýšení energetické
účinnosti by mohl být vytvořen až jeden milion nových pracovních míst v Evropě
a průměrné domácnosti by mohly ušetřit nejméně 1 000 EUR za rok. Od posledního
akčního plánu pro energetickou účinnost bylo dosaženo mnohé, ale nemáme žádný důkaz,
že cíl bude možné do roku 2020 splnit. Na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni by měly být
zavedeny nové nástroje na podporu energetických úspor s důrazem na dvě hlavní oblasti:
rekonstrukci stávajících budov a opatření na podporu financování. Staré budovy mají
nejvyšší potenciál účinnosti, avšak schází nám vhodné finanční nástroje k využití tohoto
potenciálu. Aby se věci daly do pohybu tak, jak potřebujeme, měli bychom se při revizi
akčního plánu pro energetickou účinnost těmito dvěma otázkami zabývat.

19. Zrušení směrnic týkajících se metrologie (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva, kterou jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů předkládá Anja Weisgerberová a jež se týká návrhu směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS,
71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud
jde o metrologii (KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD)) (A7-0050/2010).

Anja Weisgerber,    zpravodajka. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři Tajani, dámy
a pánové, na úvod bych chtěla vyjádřit své upřímné díky stínovým zpravodajům Výboru
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kteří pomáhali s přípravou této zprávy, a dále všem,
kdo k tomuto skvělému výsledku přispěli. Bez konstruktivní a velmi otevřené spolupráce
s Komisí a s belgickým předsednictvím Rady by nebylo možné tento balíček zítra uzavřít.

Jak si jistě umíte představit, jsem s tímto výsledkem velmi spokojena. Zrušení celkem osmi
neaktuálních a zastaralých směrnic nám umožní učinit další krok směrem k menší
byrokracii v Evropě. Na zmíněných směrnicích je zajímavé, že zastaraly do značné míry
proto, že již byly nahrazeny mezinárodními standardy, které odrážejí aktuální situaci.
Koneckonců pravidla a předpisy členských států jsou často zastaralé v důsledku
harmonizovaných evropských pravidel a předpisů. V tomto případě se evropská pravidla
a předpisy staly nadbytečnými díky mezinárodním ujednáním.

Pokud chceme pokročit k cíli spočívajícím v 25% snížení byrokracie v Evropě do roku
2012, musíme dát otevřeně najevo svůj názor. Řečeno slovy Edmunda Stoibera, předsedy
skupiny na vysoké úrovni pro snižování administrativní zátěže, nestačí, když o tom tady
v Evropě budeme mluvit. Musíme také konat. Jinými slovy musí být naše slova následována
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konkrétním opatřením. Avšak co se týče tohoto opatření, problém se často skrývá
v detailech. Tato směrnice, kterou se ruší osm směrnic týkajících se metrologie, to znovu
jasně ukázala. Vodoměry na studenou vodu pro nečistou vodu, lihoměry, některé váhy,
měřidla tlaku vzduchu v pneumatikách a měřidla objemové hmotnosti obilí nebo velikosti
nádrží na plavidlech byly prakticky nahrazeny modernějšími digitálními zařízeními.
Zastaralé vybavení se používá stále řidčeji a pravidla pro tato zařízení tedy mohou být
zrušena. Nebude to mít také žádný dopad na fungování vnitřního trhu nebo na vysokou
úroveň ochrany spotřebitele, která má pro nás i nadále velký význam.

Rada tento balíček přesto na nějakou dobu blokovala. Nám se však podařilo dosáhnout
mezi Radou a Parlamentem rozumného kompromisu v neformálním trialogu, a dokonce
v prvním čtení – což je vždy spíše výjimkou než pravidlem. Podstata této dohody je
následující: jedna směrnice – konkrétně ta, která se týká kalibrace nádrží na plavidlech –
má být zrušena okamžitě, což znamená s účinností od 1. července 2011, zatímco
zbývajících sedm směrnic bude zrušeno, jakmile bude přijata přepracovaná verze rámcové
směrnice pro měřicí přístroje, na které Komise v současné době pracuje. Komise vypracuje
nový návrh směrnice pro měřicí přístroje do konce dubna 2011. Cílem je to, aby Komise
při přezkumu směrnice pro měřicí přístroje také prošetřila, zda by měly být ze starých
směrnic některé prvky zachovány, a tedy začleněny do nové směrnice pro měřicí přístroje,
a pokud ano, tak které. Pokud členské státy předloží důkazy, že některé prvky ze sedmi
směrnic jsou nadále nezbytné, například z důvodů ochrany spotřebitele, jako jsou
ustanovení směrnice týkající se měření tlaku v pneumatikách motorových vozidel, budou
tyto části začleněny do rámcové směrnice pro měřicí přístroje. Jakmile bude přepracovaná
verze směrnice přijata, budou zbývající směrnice zrušeny.

To je signál, že Evropa to myslí s omezením byrokracie vážně a že máme velký zájem
vytvořit podmínky pro udržitelný hospodářský růst. Jsem hrdá na to, že Evropský parlament
tímto způsobem přispívá svým dílem k tomu, aby byla snížena byrokracie a vytvořeny
lepší, efektivnější a jednodušší právní předpisy.

Na závěr mi dovolte jen pár slov o srovnávacích tabulkách. Jedná se o tabulky, které mají
vypracovat členské státy, aby podložily provádění směrnice. Nakonec jsme se v této
souvislosti shodli na méně striktní formulaci. Avšak bojovali jsme za přísnější formulaci
do budoucna a v této oblasti jsme dosáhli svého cíle. Konference předsedů bude tuto věc
náležitě v Radě a Komisi podporovat. To je úspěch, za který musíme zpravodajům
a stínovým zpravodajům poděkovat.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl
bych začít gratulací a poděkováním paní Weisgerberové za pečlivou práci, kterou odvedla
na složitém a komplikovaném návrhu, jenž byl předmětem dlouhé debaty. Její práce proto
nebyla jednoduchá a skutečnost, že bylo možné dosáhnout v prvním čtení dohody, vypovídá
o schopnostech zpravodajky při zajišťování shody.

Toto rozhodnutí představuje bezpochyby důležitý krok v oblasti zjednodušení a inteligentní
regulace. Lepší regulace musí být cíl, o který chtějí evropské instituce stále více usilovat,
a Komise se chce zcela jednomyslně zaměřit na neustálé zlepšování evropské regulace.

Jak zdůraznila zpravodajka, tímto návrhem bude v podstatě zrušeno osm zastaralých
směrnic týkajících se šesti kategorií měřidel, a to na základě skutečnosti, že nástroje, na
něž se příslušné směrnice vztahují, jsou nyní zastaralé a obchod v této oblasti klesá. Kromě
toho neexistují žádné překážky obchodu s obdobnými, technicky vyspělejšími výrobky,
které nespadají do působnosti směrnic.

14-12-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS268



V budoucnosti mohou členské státy mít zájem přijmout vnitrostátní předpisy. Tím však
nebudou vytvořeny nové překážky obchodu, protože existují mezinárodní normy, které
již plně regulují tyto staré nástroje i většinu obdobných, modernějších výrobků.

Podle dohody Světové obchodní organizace o technických překážkách obchodu musí
členské státy založit své právní předpisy na těchto mezinárodních normách. Smlouva
o Evropské unii stanoví, že členské státy musí také vzájemně uznávat ekvivalentní výrobky
legálně prodávané v jiném členském státě.

Komise proto vítá kompromis mezi Parlamentem a Radou dosažený v prvním čtení, který
stanoví zrušení jedné směrnice do července 2011 a dalších sedmi směrnic do prosince
2015.

Na závěr Komise zdůrazňuje společné prohlášení všech tří orgánů a vyjadřuje ochotu
znovu přezkoumat argumenty pro harmonizaci prezentované v průběhu legislativního
procesu. Jak již bylo uvedeno, projednáme tyto argumenty do konce dubna 2011 a případně
předložíme legislativní návrh v souladu se zásadami lepší regulace.

Lara Comi,    jménem skupiny PPE. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, plně podporuji
postoj zpravodajky k návrhu Komise na zrušení osmi směrnic v oblasti metrologie.

Vítám zejména návrh týkající se vhodnosti poskytnout členským státům dostatek času na
analýzu možných důsledků zrušení v souvislosti s přezkumem směrnice o měřidlech.

Podporuji obecné cíle týkající se lepší a jednodušší regulace, které podporuje i Lisabonská
strategie, a zároveň si myslím, že je naprosto nezbytné poskytnout členským státům čas
potřebný k prozkoumání toho, zda zrušení směrnic povede k právní nejistotě. Tato situace
by ve skutečnosti pomohla zmírnit obavy vyjádřené různými členskými státy, že nebudou
mít dostatek času k řešení právního vakua, které by zrušení způsobilo.

Jedná se tedy o výborný kompromis mezi postojem Komise, která je pro úplné zrušení
všech směrnic a proti novým předpisům v této oblasti v rámci směrnice o měřicích
přístrojích, a kritickými postoji, které vůči tomuto návrhu původně zastávaly členskými
státy.

Evelyne Gebhardt,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, chtěla
bych poděkovat paní Weisgerberové za skutečně kolegiální spolupráci, která nám byla
potěšením. Jménem své skupiny bych chtěla říct, že k euforii ze zrušení těchto osmi směrnic
mám daleko. Existuje prakticky řada zastaralých měřicích přístrojů, pro které jsou pravidla
a předpisy rušeny, ale v rozpravách jsme konstatovali, že problém se skrývá v detailech,
jak jste sama řekla. Proto nebylo vždy jasné, zda je tato cesta opravdu tou pravou, kterou
bychom se měli ubírat. Moje skupina bude hlasovat pro tento kompromis vzhledem k tomu,
že se nám dostalo ujištění ze strany Komise, že prozkoumá myšlenku případného řádného
začlenění těchto měřicích přístrojů do evropské směrnice pro měřicí přístroje, na které se
v tuto chvíli samozřejmě pracuje. Tento závazek prozkoumat – předpokládám, že i tento
– bude také brán velmi vážně a bude mu věnována důkladná pozornost. Pod touto
podmínkou hlasujeme pro kompromis, přičemž jsme si dobře vědomi, že existuje ještě
jedna nebo dvě záležitosti, které je třeba prozkoumat.

Pokud jde o srovnávací tabulky, chtěla bych v tuto chvíli říct, že jsme nyní uvedli, že jsme
připraveni přijmout mírné znění, které je v současné době v tomto textu, ale že je to jeden
z posledních dokumentů, u kterých to akceptujeme, protože nám jde opravdu o to, aby
evropské právo, které je po udělení souhlasu ze strany členských států vytvořeno, bylo
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skutečně a řádně prováděno. To však můžeme kontrolovat pouze v případě, že máme
potřebné informace. Tyto informace dostaneme pouze z těchto srovnávacích tabulek.
Budeme k tomu za všech okolností v naší práci nadále směřovat.

Cristian Silviu Buşoi,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, chtěl bych poblahopřát
zpravodajce a ostatním kolegům, kteří se podíleli na této zprávě. Ačkoli to původně
vypadalo jako velmi technická zpráva, nakonec bylo velmi jasné, že politické rozhodnutí
pro ni najde řešení.

Je potřeba zjednodušit acquis communautaire zrušením směrnic, jež obsahují ustanovení
o měřicích přístrojích, které v důsledku technického pokroku a využívání mezinárodních
standardů již nejsou používány. Přístup Komise je rozumný. Pokud zásada vzájemného
uznávání zajišťuje volný pohyb, přičemž neexistují žádné zvláštní bariéry, pak není potřeba
žádné další doplnění a členské státy by měly technické specifikace přijmout.

Zrušení směrnice by však nemělo přinést nové překážky volného pohybu ani nárůst
administrativní zátěže. Musíme také zajistit, aby nevznikly žádné mezery mezi starými
směrnicemi, které se ruší, a směrnicí o měřicích přístrojích z roku 2004.

Zpráva přijatá ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů v prvním čtení umožnila
navíc začlenit do všeobecné směrnice o měřicích přístrojích ustanovení o měřicích
přístrojích, které jsou předmětem směrnic, jež se ruší. Členské státy dostaly více času, aby
prošetřily, zda zrušení směrnic povede k právní nejistotě.

Zpráva obsahuje ustanovení o tom, že Komise posoudí, zda měřicí přístroje, které spadají
do působnosti rušených směrnic, je třeba zahrnout do oblasti působnosti směrnice
o měřicích přístrojích. Vzhledem k tomu, že byla učiněna také horizontální rozhodnutí
týkající se srovnávacích tabulek, spolu s ostatními stínovými zpravodaji navrhuji podpořit
text dohodnutý v prvním čtení s Radou.

Heide Rühle,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pane předsedající, i já bych chtěla
poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za jejich vynikající spolupráci. Myslím,
že mohu být stručná, protože všechny podstatné body již byly zmíněny.

Naše skupina kompromis samozřejmě podpoří, ale počítáme také s tím, že Komise některé
záležitosti znovu kriticky zhodnotí v rámci přezkumu směrnice o měřicích přístrojích.
Podporujeme samozřejmě skutečnost, že byl nalezen kompromis týkající se srovnávacích
tabulek. Tento kompromis je však časově omezený a Rada musí v budoucnu reagovat
mnohem důrazněji. Nejsme ochotni dále ustupovat. Konec konců musí být také možné
členské státy sledovat a k tomu naléhavě potřebujeme právě srovnávací tabulky.

Edvard Kožušník,    jménem skupiny ECR. – (CS) Osobně jsem od začátku podporoval
původní návrh Komise zrušit všech osm směrnic bez náhrady. Jsem toho názoru, že návrh
Komise byl ukázkovým příkladem, jak správně postupovat při zjednodušování evropského
práva a prosazování přístupu „better regulation“. Neměli bychom usilovat o harmonizaci
všech oblastí za každou cenu. Měli bychom přemýšlet i o jiných nástrojích regulace, než
jsou jenom právní předpisy EU, jako jsou například mezinárodní normy. A tyto alternativní
regulatorní nástroje pak nasazovat v těch případech, kdy je jejich užití efektivnější. U
zavádění regulací v oblasti metrologie upřednostňuji dobrovolný systém vzájemného
uznávání vnitrostátních předpisů založený na mezinárodních normách před shora
nařizovanou centrální harmonizací. Je mi tak líto, že Parlament spolu s některými členskými
státy tento výjimečný a liberální přístup Komise nepodporuje a upřednostňuje konzervativní
přístup při odstraňování nadměrné regulace.
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Přesto všechno ale velmi děkuji paní zpravodajce za to, jaké úsilí věnovala hledání
společného kompromisního řešení. Oceňuji její osobní nasazení, díky němuž návrh Komise
nespadl pod stůl a podařilo se prosadit alespoň část z původního záměru.

Oreste Rossi,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsme pro
zprávu o metrologii. Jedná se o velmi technický text a na hlasování o něm jsme čekali celé
měsíce.

Zpráva, která proplula příslušným výborem, byla předložena loni v březnu a situace se
vlekla tak dlouho, protože v Radě bylo potřeba dosáhnout dohody mezi 27 členskými
státy o srovnávacích tabulkách, které s touto problematikou souvisí.

Skutečným problémem je to, že Evropská komise dosud nepředložila návrh směrnice
o měřicích přístrojích, která by měla nahradit zastaralé směrnice, jež dnes rušíme, a která
by měla tuto záležitost jednou provždy regulovat. Chtěl bych vyjádřit vůči Komisi kritiku
za to, že dospěla do stádia, kdy zruší zastaralé směrnice, aniž by současně předložila návrh
na revizi směrnice o měřicích přístrojích. Takový postup je neomluvitelný a má daleko
k uspokojování potřeb podniků a občanů.

Současně bych chtěl pokárat všechny, kdo se zbytečně obávají, že právo členských států
nedokáže vyplnit mezeru v průběhu vacatio legis. Evropské podniky mají naštěstí systém
mezinárodních standardů pro odvětví, které je na pravidlech EU nezávislé a přesahuje je.
Obavy z katastrofy v období mezi vyhlášením a vstupem směrnice v platnost proto nejsou
opodstatněné.

Firmy zaplní mezery zákonodárců svými obchodními organizacemi, svými schopnostmi,
pravidly, které si samy stanovily s cílem vytvořit dynamický a vyvážený trh. Nesmíme
zapomínat na naše podniky, které v Evropě působí i nadále s velkými obtížemi. Musíme
je přestat sužovat daněmi, byrokracií a absurdními požadavky.

Někdy se v Parlamentu pracuje rychle. Politické rozdíly překonává zdravý rozum a touha
dosáhnout dohody s ostatními evropskými orgány.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Osm zastaralých směrnic o měřících přístrojích nejsou
na první pohled zajímavá politická témata, ale ve skutečnosti jejich zrušení představuje
konkrétní naplňování zásady subsidiarity a současně snahu o „better regulation“. V oblasti
metrologie dnes již existují mezinárodní dohody, které si vyžádala globalizace vědy
a obchodu, a tak případná harmonizace na evropské úrovni skutečně nemusí být nutná.
Oceňuji odpovědný přístup zpravodajky Anji Weisgerberové, která se rozhodla podpořit
na jedné straně návrh Komise na úplně zrušení směrnic, ale na druhou stranu u sedmi
z nich ponechává časový prostor, aby příslušné metrologické instituce členských států
provedly analýzu dopadů pro národní legislativu.

Toto řešení, které zítra jistě odhlasujeme, tak bude i zajímavým testem pro další směrnice,
zda vzájemné uznávání předpisů na národní úrovni bude dostačující a nepovede k právní
nejistotě, a tudíž bude výhodnější, než by byla novelizace, resp. úplná harmonizace. Sama
se podivuji, že by členské státy spíše dávaly přednost harmonizaci.

Blahopřeji zpravodajce k dosažení absolutní podpory ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů a současně jí děkuji za její vyjednání shodného postoje s Radou.

Malcolm Harbour (ECR).   – Pane předsedající, nejprve chci také poděkovat paní Anji
Weisgerberové, která je oddanou členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
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a která velmi pečlivě pracovala na celé řadě těchto velmi technických zpráv. Tato zpráva
je toho dobrým příkladem.

Myslím, že když na ní začala pracovat, což bylo krátce po loňských volbách, všichni jsme
měli pocit, že to, co bylo na první pohled zdánlivě jednoduchým návrhem Komise zrušit,
co se na pohled jevilo jako zastaralá legislativa, bude zřejmě vyřešeno poměrně rychle
a bez větších dohadů.

Doba, kterou to zabralo, a poměrně složité řešení ukazují, že deregulace a snižování
byrokracie nejsou tak jednoduché, jak si lidé myslí. Je velmi snadné přijít s těmito
povrchními frázemi o deregulaci, ale v reálném světě jsou vždy lidé, kteří chtějí regulaci
zachovat. Jakmile tento návrh doputoval do Rady, začali jsme si uvědomovat některé
z hluboce zakořeněných problémů, které v některých zemích existovaly. Byly země, které
měly problémy se zjišťováním hmotnosti lodí nebo s lihoměry či s měřidly tlaku vzduchu
v pneumatikách. Každý měl svůj konkrétní problém.

Můj celkový závěr se netýká hodnoty tohoto návrhu, protože za pár měsíců budeme mít
alternativní návrh, díky němuž bude ten nynější zastaralý, a možná jsme na něj mohli
počkat. Obracíme se na komisaře s naléhavou výzvou, aby se Komise mnohem hlouběji
podívala na posouzení dopadů a na svůj domácí úkol týkající se návrhů deregulace, a než
s těmito návrhy přijde, musí zajistit, aby se do nich zapojily i členské státy.

Po zralém uvážení si myslím, že jsme tomu mohli věnovat více času, kdybychom ho měli.
Je to pro výbor sice úspěch, ale řekl bych, že úspěch částečný a my si z toho musíme vzít
pro naše další kroky ponaučení.

Seán Kelly (PPE).   – Pane předsedající, já také vítám návrhy zpravodajky. Zcela jistě žijeme
ve světě, který je mnohem menší, než kdy byl. Interakce mezi lidmi je daleko větší a bude
to tak dále do budoucna pokračovat, takže samozřejmě čím větší harmonizaci máme
v oblasti měřicích přístrojů, tím lépe. Jednoznačně vítám zrušení směrnic o metrologii
a snížení byrokracie o 25 %.

Někdy si myslím, že podceňujeme schopnost lidí přizpůsobit se. Viděl jsem, jak jsme v mé
zemi snadno přešli od starých liber, šilinků a centů na euro a centy, a také to, jak jsme si
v posledních letech místo mílí zvykli na kilometry, pokud jde o cestování a omezení
rychlosti. Mnoha lidem se tak zjednodušil život a bude to tak pokračovat. Myslím, že to je
krok správným směrem, takže ještě jednou gratuluji.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem
vděčný všem, kdo vystoupili v rozpravě, protože to znamená, že je o tento návrh na
zjednodušení zájem. Proto chci ještě jednou zdůraznit výhody, které toto rozhodnutí
přináší, a tím i užitek, který z něj budeme mít.

Mluvím tu o výhodách pro spotřebitele, pro výrobce přístrojů a státní správu. Také bych
chtěl reagovat na konkrétní otázku, kterou vznesla paní Gebhardtová, a ujistit vás, že
Komise je připravena provést studie potřebné k tomu, aby byly do dubna 2011 znovu
prozkoumány argumenty pro harmonizaci.

V reakci na pana Rossiho, který kritizoval Komisi, ale nyní sněmovnu opustil – bylo by
dobré, kdyby člověk, který něco zkritizuje, si pak vyslechl odpověď –, chci říct, že k této
záležitosti existuje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které uvádí, cituji: „v
souladu s článkem 25 směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích vyzývá Evropský
parlament a Rada Komisi, aby do 30. dubna 2011 podala zprávu o uplatňování této
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směrnice a případně předložila legislativní návrh“. Jak jsem uvedl ve svém příspěvku na
začátku rozpravy, mám v úmyslu se tímto prohlášením řídit.

Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové, za vaše úsilí a spolupráci. Na závěr bych
chtěl na téma srovnávací tabulky říct, že Komise podporuje postoj Parlamentu.

Anja Weisgerber,    zpravodajka. – (DE) Pane předsedající, chtěla bych vyjádřit své upřímné
poděkování všem kolegům poslancům a přivítat jejich cenné příspěvky do dnešní rozpravy.
Po dopoledním hlasování musíme přesunout naši pozornost do budoucnosti. Samozřejmě
se těšíme na to, jak jednotlivá pravidla a předpisy dopadnou – Komise nyní oznámila, že
předloží návrh směrnice o měřicích přístrojích do konce dubna. Pak také bude možné
zjistit, zda do ní má být začleněn některý z jednotlivých legislativních režimů, které nyní
odstraňujeme.

Je důležité, jak uvedla také paní Comiová, aby nevzniklo právní vakuum. Paní Gebhardtová,
můžu vám říct, že i pro skupinu Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském
parlamentu to byla velmi důležitá záležitost, kterou jsme se mohli dále zabývat. Pro mě je
ale důležité také zmínit, že členské státy musí ještě přesněji doložit, proč by měly být
některé aspekty nebo prvky zachovány, protože jen v těchto případech opravdu
potřebujeme evropské předpisy; ty nejsou samy o sobě účelem.

Také se těším na internetovou konzultaci, kterou ohlásila Komise a která se bude konat
mezi 6. zářím a 1. listopadem 2011. Konzultace bude zahrnovat i dotčené podniky, úřady
a tak dále. Znovu budu podniky bedlivě poslouchat. Co se týče stávající směrnice, zjišťovala
jsem, zda jsou tyto měřicí přístroje stále používány, a pokaždé se mi kupodivu dostalo
odpovědi – například od mého vinařského sdružení, jehož jsem se ptala na lihoměry, že
tato zařízení již rozhodně nejsou používána. Musíme to proto velmi podrobně prozkoumat.
Pokud chceme opravdu učinit pokrok směrem k cíli, kterým je snížení byrokracie v Evropě
do roku 2012 o 25 %, což už samozřejmě není moc daleko, musíme v této oblasti
dosáhnout významného pokroku. My jakožto Parlament jsme připraveni se na tom podílet.

Na závěr chci zmínit ještě jednu věc o srovnávacích tabulkách. V tuto chvíli chci říct, že
tady máme kompromis, ale co se týče budoucnosti, chtěla bych vyzvat členské státy, aby
se zavázaly skutečně tyto tabulky vypracovat, protože se opravdu jedná o jednotné
provádění pravidel a předpisů v celé Evropě.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra (ve středu 15. prosince 2010).

20. Bezpečnost hraček (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je rozprava o otázce Komisi k ústnímu zodpovězení, která
se týká bezpečnosti hraček a kterou předkládají Andreas Schwab, Anja Weisgerber,
Marianne Thyssen a Anna Maria Corazza Bildt jménem skupiny Evropské strany lidové
strany (Křesťanských demokratů), Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh
a Barbara Weiler jménem Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském
parlamentu, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova a Nadja Hirsch
jménem skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, Heide Rühle jménem skupiny
Zelených/Evropské svobodné aliance, Malcolm Harbour jménem Evropských konzervativců
a reformistů (O-0195/2010 - B7-0658/2010).
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Anja Weisgerber,    autorka. – (DE) Pane předsedající, v souvislosti s přijetím směrnice
o hračkách bych chtěla poukázat na to, že když jsme směrnici přijali, měli jsme v úmyslu
něčeho docílit, konkrétně toho, aby byly dětské hračky bezpečnější, protože děti, jak víme,
neustále rostou a vyvíjejí se a obzvláště citlivě reagují na nebezpečné látky a chemikálie.
S ohledem na tehdejší nejnovější vědecké poznatky jsme prostřednictvím evropských
právních předpisů stanovili požadavky týkající se hraček, které jsou nejpřísnější na světě.

Tato záležitost vystupuje každoročně do popředí s blížícími se Vánocemi a mně osobně
jako budoucí matce velmi leží na srdci a myslím, že je velmi důležité, abychom měli ty
nejpřísnější normy. Proto jsem napomohla zahájení této rozpravy.

Učinila jsem tak ve světle nových znaleckých posudků, v nichž experti došli k závěru, že
vzhledem k nejnovějším vědeckým poznatkům nejsou ani ty nejpřísnější limity pro těžké
kovy dostatečně přísné. Speciálně pro tyto případy jsme do směrnice začlenili klauzuli,
která umožňuje později upravit a zpřísnit mezní hodnoty, a nyní musíme této doložky
využít. Pane komisaři Tajani, o totéž jsme před rokem žádali také vašeho předchůdce.

Jsem ráda, že pokud jsem tomu dobře porozuměla, Komise dnes oznámí, že mají být
alespoň zpřísněny mezní hodnoty pro některé těžké kovy, i když tak učiní se zpožděním
od doby, kdy jsme ji k tomu vyzvali, a jistě ji k tomuto kroku povzbudila i dnešní rozprava.
Obecně však platí, že musíme přezkoumat všechny nebezpečné látky, a neměli bychom
se proto omezit na těžké kovy. Naopak, musíme prozkoumat nejnovější informace
o nebezpečných látkách známých jako polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Pokud
by se ukázalo, že pro ochranu našich dětí je nezbytné změnit mezní hodnoty také pro tyto
látky, žádám o úpravu právních předpisů i v této oblasti. Jedná se konec konců o bezpečnost
našich dětí.

Evelyne Gebhardt,    autorka. – (DE) Pane předsedající, tuto diskusi o bezpečnosti hraček
vedeme každý rok. A každý rok musíme konstatovat, že je toho ještě hodně potřeba zlepšit.
Hovoříme zde mimo jiné o látkách, které jsou označovány jako karcinogenní, mutagenní
a toxické pro reprodukci (CMR), látky, které způsobují rakovinu a které mohou být velmi
nebezpečné pro zdraví a v některých případech i pro život dětí.

Nové informace skutečně ukazují, že musíme zajistit, aby byly upraveny limity, a vyzýváme
Komisi, aby tak konečně učinila. Pane komisaři, opravdu doufám, že k tomu skutečně
dojde.

To však není jediný problém. Existuje další problém v podobě dohledu nad trhem, a za to
jsou odpovědné také členské státy. Jejich povinností je zajistit, aby byly na trhu prodávány
pouze hračky, které skutečně splňují bezpečnostní normy, jež jsme přijali. Někdy tomu
tak ale není, což je velmi politováníhodné. Musíme proto zajistit, aby byly tyto bezpečnostní
normy zdokonaleny.

Třetí a poslední bod, který chci zmínit, se týká označování hraček. Mnoho lidí se mylně
domnívá, že označení CE je ukazatelem bezpečnosti, což ale není, jak říká samotná Komise.
Je proto načase, pane komisaři, aby se Komise zamyslela nad tím, zda bychom mohli
vydávat evropskou bezpečnostní ochrannou známku, která by byla opravdu spolehlivá
a byla by sledována třetími subjekty, nezávislými orgány nebo úřady tak, aby se nebezpečné
hračky prostě neobjevovaly na trhu nebo v obchodech, pokud mohou ohrozit zdraví
našich dětí. Domnívám se, že v tomto ohledu máme velký dluh a že je toho potřeba ještě
hodně udělat, a to velmi rychle.
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Cristian Silviu Buşoi,    autor. – Pane předsedající, bezpečnost hraček je předmětem velkého
významu nejen proto, že právě teď je doba, kdy výrazně roste prodej hraček. Je naší
povinností jakožto zástupců občanů EU zajistit, abychom dbali na nejlepší zájmy
spotřebitelů a chránili děti.

Revidovaná směrnice 2009/48/ES by měla spotřebitelům zajistit, že hračky prodávané
v EU budou splňovat požadavky na bezpečnost, které jsou v celosvětovém měřítku
nejpřísnější, zejména co se týče používání chemických látek. Byla posílena opatření týkající
se dohledu nad trhem. Dokumentace, kterou musí mít výrobci a dovozci hraček k dispozici
pro případ kontroly, nyní musí obsahovat podrobný popis návrhu a výroby hračky,
konkrétní informace o jednotlivých součástech a materiálech použitých u každé hračky
a také analýzu rizik, které mohou s danou hračkou souviset.

Na základě vědeckého stanoviska Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální
rizika se však objevily obavy týkající se vyhodnocení migračních limitů pro chemické
prvky v hračkách. V tomto stanovisku se uvádí, že metoda použitá k měření migrace
chemických prvků není příliš spolehlivá. Požadujeme proto, aby byl vyjasněn používaný
způsob výpočtu pro regulaci CMR – chemických látek v hračkách. Existuje také důvod
k obavám týkajícím se hraček určených pro děti do tří let. Protože se jedná o nejohroženější
věkovou skupinu, hračky určené pro tyto děti by měly být testovány samostatně.

Nejnovější zprávy systému RAPEX zdůrazňují také problémy týkající se dohledu nad trhem
s hračkami. Je stále velké množství hraček vstupujících na trh EU, které představují vysoké
riziko pro nejzranitelnější spotřebitele.

Objevují se jasné signály, že revidovanou směrnici o bezpečnosti hraček je třeba posílit,
aby byla zajištěna nejvyšší úroveň ochrany našich dětí. Domníváme se, že tyto záležitosti
je potřeba řešit co nejdříve a zajistit přitom, aby zavedením revidované směrnice nevznikly
žádné mezery v zákoně. Musíme se i nadále zaměřovat na bezpečnost hraček, dohled nad
trhem a prevenci používání nebezpečných látek ve výrobcích určených pro děti.

Malcolm Harbour,    autor. – Pane předsedající, myslím, že důležitost otázky, kterou se
dnes zabýváme, spočívá v tom, že tento výbor je stále velmi opatrný v záležitostech
týkajících se bezpečnosti hraček a bezpochyby i celé škály spotřebního zboží. Proto jsme
v roce 2009 věnovali obrovské úsilí tomu, aby byla schválena revidovaná směrnice
o bezpečnosti hraček.

Ale tím to nekončí, a proto si myslím, že je vítanou příležitostí dát vám, Komisi, příležitost,
abyste nás znovu ujistili, že velmi pozorně sledujete vývoj, výsledky zkoušek, a že zajistíte,
aby ustanovení stávajících právních předpisů a budoucích právních předpisů byla i nadále
aktualizována tak, aby odrážela rostoucí množství vědeckých důkazů o potenciálně
nebezpečných chemických látkách. To samozřejmě zahrnuje i potřebu konzistentních
testovacích metod. Problém je částečně v tom, že podle našich zjištění se výrobci hraček
v mnoha případech potýkají s tím, jak získat nějaké konzistentní normy, na jejichž základě
by mohli provádět testy, a tím se, pokud vím, budete zabývat.

Chci se ale také zmínit o obecnější záležitosti, protože si myslím, jak již řekla řada mých
kolegů, že tady nejde jen o regulaci, ale o celý dodavatelský řetězec hraček, z nichž většina
pochází z území mimo Evropskou unii.

Nedávno mě váš kolega, komisař Dalli, pozval, abych zastupoval Výbor pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů na velkém třístranném summitu Američanů a Evropanů v Číně
a abych promluvil o bezpečnosti hraček. A jednou z důležitých věcí, kterých jsme tam
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dosáhli a kterých dosáhla Evropská komise – a já její zásluhy uznávám –, bylo to, že jsme
mluvili s čínskými výrobci o zapracování bezpečnostního hlediska do výrobku již od
začátku: o znalosti těchto směrnic. Nemá to nic společného s označováním, nemá to nic
společného s testováním třetími subjekty. Jedná se v podstatě o základní principy přenosu
informací a znalostí tak, aby bylo hledisko bezpečnosti zapracováno do výrobků již od
samého začátku. A aby pak tyto bezpečné výrobky byly vyráběny na základě náležitých
systémů jakosti platných nejen pro samotné hračky, ale i pro všechny dodavatele.

Takto můžeme zajistit bezpečnost. Nemá to nic společného s označováním. Jde o správný
regulační rámec, což znamená docílit toho, aby všichni v dodavatelském řetězci pochopili,
jaké jsou jejich povinnosti.

Heide Rühle,    autorka. – (DE) Pane předsedající, mám jednu poznámku, kterou bych
chtěla sdělit přímo panu Harbourovi. Zní to skvěle, pane Harboure, ale stále si myslím, že
je potřeba, abychom i my přiložili ruku k dílu. Nemůže být náhoda, že o otázce bezpečnosti
hraček diskutujeme v Parlamentu každoročně před Vánocemi, jak je tomu i letos. Zrovna
v loňském roce jsme jednali o karcinogenních látkách označovaných jako změkčovadla,
která se nacházejí v hračkách. Komisař Verheugen nám během minulého roku slíbil, že
budou provedeny nové studie a že v případě potřeby podnikne příslušná opatření. Tyto
studie byly předloženy v polovině letošního roku. Podle studie VVZER, Vědeckého výboru
pro zdravotní a environmentální rizika, jsou limity pro PAU – karcinogenní látky – příliš
vysoké. Testovací metody také nejsou dostatečně spolehlivé. Musíme se nad tím zamyslet.
Mám na komisaře tyto otázky: jak bude řešit záležitosti, které v tomto ohledu zdědil, a jak
bude na základě této kritiky v této oblasti postupovat?

Limitní hodnoty pro těžké kovy, zejména pro olovo, již také „nejsou vhodné“, mám-li
citovat další studii VVZER. Co to pro nás znamená? Pokud změníme standardy pro těžké
kovy, zavedeme jiné limity pro postup projednávání ve výborech? Apeluji na Komisi, aby
i v této oblasti přijala opatření.

Kromě toho také stále čekáme na slíbené limity hluku vydávaného hračkami, který škodí
zdraví. Tyto hodnoty nám byly přislíbeny, když jsme měli za sebou první čtení, měly by
nám být brzy předloženy. Doufám, že je brzy dostaneme.

V neposlední řadě bych se také ráda znovu zmínila o problematice dohledu nad trhem,
protože i ty nejlepší směrnice mají význam pouze do té míry, do jaké je prováděn dohled
nad trhem, což v konečném důsledku zajišťuje sledování dodržování směrnic, a samozřejmě
bych se také chtěla zmínit o celních záležitostech. Pan Tajani samozřejmě ví, že bychom
s ním v této oblasti rádi spolupracovali. V osobě paní Schaldemoseové máme zpravodajku,
která se snaží dosáhnout v této oblasti dalšího posunu. Budeme na tom úzce spolupracovat.
Bude to dalším důležitým krokem, společně s otázkou limitu pro těžké kovy a karcinogeny.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, diskuse
v plénu o bezpečnosti hraček v Evropské unii nemohla být letos lépe načasovaná zejména
ve světle nedávných událostí, které staly například v Belgii, kde byly staženy z prodeje
různé druhy podložek puzzle kvůli formamidu, což je chemická látka klasifikovaná jako
karcinogenní, mutagenní a toxická pro reprodukci a jehož koncentrace byla tak vysoká,
že byla považována za rizikovou pro zdraví dětí, a další země, například Francie, proto
zvýšily dohled nad trhem s těmito produkty.

V tuto chvíli očekáváme, že budou oznámena opatření přijatá vnitrostátními orgány, a pak
dohlédneme na to, aby byly našimi vědeckými výbory okamžitě analyzovány poskytnuté
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údaje. Pokud se v důsledku těchto testů, těchto vědeckých údajů potvrdí, že taková
koncentrace formamidu skutečně představuje nebezpečí pro zdraví dětí, pak v rámci
postupu projednávání ve výboru učiníme všechna opatření nezbytná pro provedení
příslušných změn ustanovení směrnice. Směrnice – a zde bych chtěl znovu ujistit pana
Harboura – skutečně tento mechanismus umožňuje, což znamená, že může být neustále
aktualizována, aby odrážela nejnovější vědecké údaje, které máme k dispozici.

Jak uvedla paní Weisgerberová, Komise již provedla tyto změny u některých chemických
látek, jako je olovo a kadmium, aby byly jejich hodnoty v souladu s nejnovějšími vědeckými
poznatky. Tyto změny budou kontrolovány na základě regulačního postupu, a Parlament
do toho bude tedy plně zapojen. Nicméně nad rámec mechanismů stanovených postupem
projednávání ve výborech – a tady se obracím k paní Rühleové – se osobně zavazuji, že
vás budu průběžně informovat o dalším postupu týkajícím se těchto dvou látek.

Co se týče dalších konkrétních záležitostí vznesených v rámci předložené otázky, chtěl
bych začít záležitostí týkající se Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální rizika,
která odkazuje na studii provedenou Společným výzkumným střediskem pro analýzu
metodiky používané v laboratořích k identifikaci stop těžkých kovů, jako je olovo,
v hračkách. Tyto analýzy byly provedeny v souladu s normou EN 71-3.

Podle této studie se analýzy účastnilo 40 laboratoří, z nichž 15 jsou subjekty, které členské
státy označily jako subjekty oprávněné k posouzení shody hračky ve smyslu této směrnice.
Pouze tři ze 40 laboratoří vyložily výsledky analýz nesprávně. Komise zaslala výsledky
těchto studií členským státům, které uvedly jména těchto laboratoří, i samotným
laboratořím, a vyzvala je, aby přijaly odpovídající opatření.

Zmíněná studie byla zaslána rovněž Evropskému výboru pro normalizaci, aby mohla být
začleněna do přezkumu normy EN 71-3, který v současné době probíhá. Cílem revize je
zavést ve stanovené lhůtě, v roce 2013, novou normu pro uplatňování nových ustanovení
o chemických látkách.

Pokud jde o novou směrnici o hračkách přijatou v květnu 2009, ta je založena na novém
legislativním rámci pro uvádění výrobků na trh a umožňuje větší dozor nad trhem. Členské
státy jsou povinny poskytnout nástroje nezbytné k tomu, aby byly evropským spotřebitelům
dostupné pouze bezpečné výrobky. Členské státy mají povinnost posílit hraniční kontroly
a také zajistit, aby jejich inspektoráty účinně sledovaly produkty, které již byly uvedeny
na evropský trh. Pokud členské státy odhalí jakékoli nesrovnalosti týkající se hraček, musí
to neprodleně oznámit ostatním zemím prostřednictvím systému RAPEX, což je systém
rychlého varování pro nebezpečné spotřební výrobky v EU.

Pane Harboure, Komise velmi úzce spolupracuje s čínskými úřady zejména v souvislosti
s bezpečností hraček. Evropští a čínští odborníci na tuto problematiku se pravidelně scházejí
za účelem výměny informací o platných právních předpisech a normách a také
o administrativních postupech. Inspektoři čínských úřadů absolvují školení, aby byli
schopni lépe kontrolovat kvalitu výrobků.

Pokud jde o limity chemických látek, pane Buşoi, je pravda, že metoda založená na migraci
je z vědeckého hlediska vhodnější, protože vychází ze skutečného rizika, kterému jsou
děti vystaveny. Avšak stanovení migračních limitů znamená posoudit riziko a vystavení
riziku a také umožnit přijatelný denní příjem pro výpočet těchto limitů. Vzhledem
k velkému počtu chemických látek – více než 1 000, vzhledem k nedostatku informací
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o všech těchto látkách a vzhledem k vědeckým poznatkům, které v současné době máme,
nemůžeme tuto metodu zavést.

Proto tedy směrnice stanovuje migrační limity pro některé chemické látky, pro které jsou
vědecké informace k dispozici, a umožňuje, opět prostřednictvím postupu projednávání
ve výborech, zavedení migračních limitů v budoucnu, pokud budou k dispozici další
vědecké údaje pro další nové látky.

Paní Rühleová, pokud jde o sloučeniny a polycyklické aromatické uhlovodíky, tyto látky
se nacházejí v nejrůznějším spotřebním zboží, nejen v hračkách. Proto se nyní testuje
možnost přijmout zvláštní opatření v rámci nařízení REACH, které má širší působnost,
a zdá se, že je to nejkonzistentnější a nejefektivnější metoda.

Pro hračky určené pro děti do tří let platí přísnější pravidla. Děti pod touto věkovou hranicí
jsou zranitelnější a vyžadují větší ochranu. V případě jakýchkoli pochyb o tom, pro jakou
věkovou skupinu je hračka určena, se musí výrobce řídit těmi nejpřísnějšími normami.
Zatím se však nezdá, že by existovaly nějaké důvody pro to, aby se omezení pro hračky
určené pro batolata vztahovala na všechny hračky. Způsob jejich používání a související
riziko nejsou stejné. Navíc některé kategorie hraček, které jsou určeny pro starší děti a
u kterých nebyla zaznamenána žádná rizika nebo nehody, by nakonec prostě byly zakázány.
Tento postup by byl nepřiměřený a v rozporu s cílem lepší regulace.

Nová směrnice také zakazuje používání chemických látek klasifikovaných jako
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, ale tento Parlament sám rozhodl,
že úplný zákaz bez možnosti výjimky by nebyl oprávněný ani realistický. Pokud však látka
nepředstavuje žádná zdravotní rizika, protože je nedostupná, pak, řekněme, nemusí být
zakázána.

Je třeba posuzovat jednotlivé případy samostatně na základě dostupných vědeckých
informací pro každou chemickou látku. Přísnější limity mohou být přijaty v rámci postupu
projednávání ve výboru, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti. Komise to
bude navrhovat vždy, když to bude vzhledem ke skutečnému riziku a konkrétním údajům
nutné.

Jak víte, nová směrnice se bude vztahovat na hospodářské subjekty od července 2011.
Povinnosti týkající se chemických látek budou platit od července 2013. Prioritou Komise
je zajistit, aby všechny zúčastněné strany – členské státy a hospodářské subjekty – používaly
nová pravidla, a dále začlenit potřebné změny v souladu s vědeckým pokrokem.

Zejména je potřeba podotknout, že členské státy se již dvakrát setkaly, aby projednaly
změny u některých povinností týkajících se chemických látek, a to v říjnu 2009 a v září
tohoto roku. Další setkání je plánováno na duben 2011 s cílem dojít k závěru.

Byla také zřízena expertní skupina pro chemické látky, aby poskytla Komisi vodítko. Tato
skupina uspořádala v listopadu setkání, z něhož vzešly dobré výsledky v oblasti definování
problémů, které je třeba řešit, a možností, které mají být navrženy. Další setkání je
naplánováno na leden 2011.

Pan Harboure, co se týče dohledu nad trhem, budu mít možnost odpovědět na vaše otázky
později.

Lara Comi,    jménem skupiny PPE. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, směrnice
o bezpečnosti hraček představuje významný krok v oblasti ochrany dětí do 14 let. Stanovuje
základní požadavky, které musí hračky během výroby a před uvedením na trh splňovat.
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Evropské orgány harmonizace vypracovaly harmonizované evropské normy na základě
primárních požadavků: shoda hraček s normami je posuzována a garantována označením
CE, což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti s ohledem na mezinárodní standardy.
Samozřejmě doufám, že časem může být označení CE nahrazeno mikročipy. Osobně se
navíc domnívám, že Evropská unie se neustále snaží své bezpečnostní testy aktualizovat
a stále více je přizpůsobovat novým technologiím.

Musím říct, že moc nerozumím, proč je potřeba vést krátce před Vánocemi rozpravu
o studii, ve které se uvádí, že test na migrační limity pro chemické prvky u hraček
neodpovídá normám. Nevyvolávejme falešný poplach a nemaskujme jej legitimní potřebou
neustále aktualizovat naše kontrolní systémy, protože by to mohlo poškodit také mnoho
evropských firem, které působí v odvětví hraček a které splňují všechny platné předpisy,
a mohlo by k tomu dojít zrovna v okamžiku klíčovém pro jejich výrobu.

Dále stojí za zmínku to, že zlepšení právních předpisů musí být vždy doprovázeno jejich
lepším uplatňováním. Zatímco naše práce v Evropském parlamentu bude pokračovat
v duchu zlepšování kvality hraček, v souvislosti s novým rokem doufám, že země mimo
Evropu budou používat naše normy jako model s cílem zlepšit kvalitu svých produktů na
mezinárodní úrovni.

María Irigoyen Pérez,    jménem skupiny S&D. – (ES) Pane předsedající, pane komisaři,
směrnice přijatá v roce 2009 byla úspěchem, protože aktualizuje právní rámec upravující
bezpečnost hraček. Je to sice významný krok správným směrem, protože nám ukazuje
směr, kterým bychom měli jít, nicméně to nestačí.

Musíme být neustále ostražití a bdělí, abychom zajistili, že prodávané hračky neohrozí
zdraví a bezpečnost dětí. Všechny hračky, které jsou na trhu, musí být v souladu s platnými
právními předpisy.

Musíme zrevidovat a zlepšit kontrolní mechanismy pro odhalování hraček nebezpečných
kvůli látkám, které jsou považovány za karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro
reprodukci (CMR), parfémovým složkám nebo jiným nebezpečným látkám, jako jsou
sloučeniny heteropolyanionu (HPA).

Právní předpisy, kterých bychom se měli držet, musí být jasnější, pokud jde o minimální
věk a upozornění na nebezpečí vyplývající z nevhodného použití. Musíme zajistit, aby byl
doporučený věk pro použití hračky založen na studiích chování dětí.

Musíme být schopni přizpůsobit naši legislativu vědeckému pokroku založenému na
spolehlivých studiích a musíme být přísnější v oblasti dozoru nad trhem a dovozu hraček.

Musíme spolupracovat, zintenzívnit spolupráci mezi členskými státy a spoléhat na
spolupráci celních služeb v oblasti sledování cest, kterými k nám dovážené hračky putují.

Evropané se chystají na vánoční nákupy, a musíme proto zaručit, že produkty, které kupují,
splňují všechny bezpečnostní požadavky.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Doporučení vědeckého výboru Komise, pokud jde o limity
pro uvolňování šesti chemických látek, není jednoznačné, a to vedlo právě k položení této
otázky. Souhlasím se šesticí expertů, kteří hodnocení prováděli, že nemohou jednoznačně
prokázat poškození dětí těmito látkami, protože při simulaci expozice používají vodu,
a nikoli dětské sliny obsahující laktózu. Ale my nemůžeme nechat v nejistotě rodiče malých
dětí, pokud jde o případná zdravotní rizika umělohmotných hraček, a tak se ptám, zda
Komise hodlá pokračovat ve zkoumání např. zahájením pokusů na myších, jako tomu
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bylo v případě zkoumání účinků bisfenolu, který se uvolňuje z kojeneckých
umělohmotných lahví a který nyní bude od března zakázán v celé Evropské unii.

A dovolte mi ještě dvě konkrétní otázky. Souhlasí Komise s návrhem zmíněného vědeckého
výboru, který doporučuje předpokládat expozici dětí ve výši 50 % z expozic pro dospělého
člověka? A dále vzhledem k tomu, že vědecký výbor doporučuje snížit hladinu kadmia
z 0,5 mikrogramů na kilo váhy dítěte na den na 0,36 mikrogramů, dovoluji se zeptat, jak
Komise promítne tento závěr a také další zjištění výboru do konkrétních opatření, pokud
jde o limity pro hračky, ale i další spotřební zboží. Pane komisaři, my bychom potřebovali
opravdu vědět, jaký je časový horizont pro tato opatření, abychom věděli, jak na tom rodiče
dětí vlastně budou.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Pane předsedající, když jsem poslouchala komisaře, který
tak zasvěceně hovoří o polycyklických uhlovodících, karcinogenech a toxických látkách,
na chvíli jsem si myslela, že není komisař, ale chemik. Pak jsem si vzpomněla, že je
komisařem odpovědným za tuto problematiku a že nám měl tedy ze všeho nejdříve
podrobně odpovědět na otázky týkající se označení CE, což je záležitost, se kterou přišla
kolegyně poslankyně paní Evelyne Gebhardtová, označení, které má být bezpečnostní
zárukou pro hračky, s nimiž si hrají naše děti. Pak jsem si uvědomila, že neodpověděl
z velmi konkrétního důvodu: tento pátek to budou přesně dva roky, co bývalý komisař
podepsal bezpečnostní dohodu s maloobchodními prodejci a dovozci hraček
v hračkářstvích mimo Brusel. Dnes je tomu osmnáct měsíců, co máme novou směrnici,
a přesto tady dnes stejně jako loni, jako zcela správně podotkl pan předsedající, znovu
probíráme stejnou záležitost, bezpečnost hraček, a letos je to ještě závažnější, protože
máme recesi a v recesi se rodiče, kteří chtějí koupit hračky a nemají moc peněz, zaměří na
tu část trhu, která prodává nekvalitní hračky. Nekvalitní hračky však přinášejí tři problémy:
za prvé tato část trhu se v tom, co dělá, nevyzná, za druhé nemá žádné zaměstnance a za
třetí nemá žádné kontrolní prvky, což znamená, že stále nemáme ochranu. Všichni víme
a uznáváme, že děti jsou to nejcennější, co máme, a jak jste správně řekl, pane komisaři,
jsou nejzranitelnějšími členy společnosti. Odpovězte, prosím, na otázky týkající se označení
CE, což je záruka bezpečnosti. Prosím vás, pane komisaři, abyste našel praktické řešení, ať
tu příští rok vy ani my neřešíme stejnou otázku.

Catherine Stihler (S&D).   – Pane předsedající, problematika bezpečnosti hraček je důležitá
pro všechny rodiny v celé Evropské unii. Je povinností rodičů zajistit bezpečnost dětí, za
něž jsou odpovědni, zároveň si však musí být jisti, že hračky, s nimiž si děti hrají, jsou
bezpečné. Dnes jsem s sebou pár hraček vzala, abych zde připomněla, jak některé z nich
vypadají.

Tento bezstarostný postoj k bezpečnosti hraček a skutečnost, že jsme tady v 23:30,
abychom se znovu ptali na bezpečnost hraček, se mi proto moc nelíbí. Takže co je třeba
udělat?

Chtěla bych od Komise vědět, které společnosti, jež přímo prodávají nebo distribuují
hračky, byly úspěšně stíhány za zneužití označení CE? Co se týče dohledu nad trhem, se
právě ty organizace, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, z důvodu úsporných opatření
dopadajících na mnoho členských států pomalu vytrácejí, slučují se s jinými organizacemi,
které jsou bez peněz, jejich finančních prostředků ubývá a pravomoci slábnou. Na místní
úrovni – často v první linii boje proti nebezpečným hračkám – budou mít škrty v rozpočtu
dopad na účinnost obchodních norem.
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Mohou Komise a Rada přezkoumat, zda budou těmito škrty porušeny závazky přijaté
v rámci obecné směrnice o bezpečnosti výrobků týkající se účinného zajišťování zdrojů
a jakým způsobem bude sledováno, zda členské státy chrání děti před nebezpečnými
hračkami? Předloží Komise za tímto účelem nějaké právní předpisy týkající se společného
evropského rámce pro dohled nad trhem?

Jak je uvedeno v dnešní otázce, lidé uznávají činnost systému RAPEX. Ten má však omezené
zdroje a pro výměnu informací a co nejrychlejší stažení nebezpečných výrobků z trhu lze
udělat víc. Jak je podporováno sdílení osvědčených postupů mezi úředníky v Evropské
unii zaměřenými na dohled? Zavede dále Komise komplexní celounijní databázi nehod
a úrazů, v prvé řadě v oblasti újmy způsobené dětem v důsledku používání hraček, aby
mohly být nebezpečné výrobky staženy z trhu, jakmile je to fyzicky možné?

Doufám, že v roce 2011 dojde k tomu, že bude přijat lepší závazek s cílem jednou provždy
vyřešit problém nebezpečných hraček na evropském trhu.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pane předsedající, dámy a pánové, je věčná pravda, že naše
budoucnost je v našich dětech. Proto je nesmírně důležité chránit je již od nejranějšího
věku a zajistit, aby si hrály s vysoce kvalitními hračkami, které nepředstavují zdravotní
riziko. Avšak stanovení testovacích postupů je pouze jedním z aspektů zajištění bezpečnosti
hraček. Nejdůležitější je soulad s právními předpisy. Komplexní testování a v případě
jakýchkoli nesrovnalostí také uplatňování sankcí s vážným odstrašujícím účinkem je zvláště
důležité v případě dovážených výrobků. O zdravotních rizicích se často mluví v souvislosti
s levnými, nekvalitními hračkami, které pocházejí hlavně z Dálného východu. Jako otec
často zjišťuji, že místo toho, aby tyto mizerné výrobky byly zastaveny přísnějšími
kontrolami, dostávají se do rukou našich dětí stále častěji a ve stále větším počtu variant.
Musíme zabránit dalšímu přílivu těchto hraček a podporovat široké využití hraček
z přírodních materiálů.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pane předsedající, mluvil jsem o této záležitosti v loňském roce
a stejně jako ostatní řečníci jsem tady po roce dnes večer znovu, a to není dobře.

omnívám se, že není nic horšího než vidět své dítě, jak se zraní nebo umírá, protože si
hrálo s nějakou hračkou. Máme teď na mysli případy spolknutí nějakých předmětů nebo
uškrcení, ale je tady i skrytější zabiják, a tím je rakovina. Existují důkazy, že rakovina se
vyskytuje stále častěji zejména u malých dětí. Mnoho lidí má pocit, že je tomu tak proto,
že jsou děti vystaveny chemickým látkám obsažených v hračkách. V této souvislosti se
často zmiňují PAU, a proto je důležité, abychom snížili přítomnosti látek CMR v dětských
hračkách na minimum.

Proto musíme jednat.

–GA) Je načase, abychom se dali do práce a zajistili, že děti budou používat bezpečné
hračky.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, za prvé
bych chtěl v reakci na mnohé otázky, které zazněly během rozpravy, znovu upozornit na
to, že směrnice se bude vztahovat na hospodářské subjekty od července 2011 a že
povinnosti týkající se chemických látek budou platit od července 2013. Během svého
projevu jsem uvedl, že uplatňování nových pravidel všemi zúčastněnými stranami bylo
pro tuto Komisi prioritou.
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Pokud jde o dohled, je jasné, že přísná legislativa je nejen nutná, ale že musí být také správně
uplatňována, jinak nebude nikdy účinná. Proto jsem přesvědčen, že členské státy hrají
zásadní roli: hračka, která se dnes dostane na vnitřní trh v Rotterdamu nebo v rumunské
Konstanci, může bez hraničních kontrol zítra skončit v Boloni, Lisabonu nebo Helsinkách.

Spotřebitelům však větší klid než směrnice aktualizované každých čtrnáct dní přinese to,
pokud budou moci věřit v přísnost a řádné fungování dohledu nad trhem, jinými slovy,
pokud budou moci věřit ve skutečnost, že když se někdo snaží prodávat nebezpečné hračky,
bude potrestán a nebezpečné výrobky budou staženy z trhu.

Je zřejmé, že stejný argument platí i pro podniky, které dodržují pravidla a platí za tuto
situaci. Bezpochyby ocení fakt, že nejsou vystavovány nekalé hospodářské soutěži ze strany
těch, které více či méně vědomě prodávají nevyhovující výrobky a hračky. Stručně řečeno
skutečnou výzvou je poskytnout spotřebitelům klid na duši, podnikům právní jistotu
a rovné podmínky a orgánům dohledu nad trhem zdroje a mechanismy spolupráce.

Komise proto v roce 2011 posoudí možnost vytvoření víceletého programu pro dohled
nad trhem s cílem identifikovat dlouhodobá opatření, která mají být přijata, a poskytnout
nezbytné finanční prostředky, aby tak zajistila, aby členské státy používaly jednotné a přísné
kontroly a prováděly důsledné kroky.

Dále bych vás chtěl informovat, že mám v úmyslu zorganizovat v roce 2011 v přístavu
Rotterdam setkání s nizozemskými úřady, které by případně proběhlo současně se vstupem
této směrnice v platnost. Cílem je zjistit, jak budou v největším přístavu v Evropě
dodržována nová pravidla, která nová směrnice stanoví.

Pokud jde o označení CE – což bylo jedním z hlavních témat, kterým jsem se před svým
jmenováním zabýval ve svém slyšení před Parlamentem a které bylo projednáno také
v mých slyšeních před Výborem pro vnitřní trh, rád bych připomněl, že toto označení
nepotvrzuje kvalitu, ale pouze shodu s určitými normami. Proto je to potvrzení shody
s normami, a nikoli potvrzení kvality. Jak jsem již mnohokrát řekl, značka kvality je něco,
o čem můžeme do budoucna zatím jen uvažovat.

Zavedení označení CE a zabránění jeho zneužití – což se bohužel děje u mnoha výrobků,
i těch pocházejících ze zemí mimo EU – je důležitým úkolem. Proto věřím, že můžeme
nadále na této záležitosti pracovat s cílem rozvíjet označení CE – a já osobně nejsem proti
tomu, aby byla v budoucnu zavedena značka kvality, ale myslím, že nyní by byl tento krok
předčasný.

Pokud jde o databáze, budou zahrnuty do přezkumu směrnice o bezpečnosti výrobků.
Avšak co se týče bisfenolu, který je obsažen v lahvích na krmení dětí, nejedná se o hračku,
směrnice se na ně nevztahuje, ale jak upozornil pan poslanec, byly už staženy z trhu.

Myslím, že jsem odpověděl na většinu otázek, které mi byly položeny. Děkuji panu
předsedajícímu a poslancům, kteří otázky Komisi položili.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (Rule 149)

Liam Aylward (ALDE),    písemně. – (GA) Na evropský trh přicházejí každoročně tisíce
nových hraček a Vánoce jsou doba, kdy poptávka po hračkách v obchodech vrcholí. Proto
se jedná o aktuální problém.
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Existují velké obavy týkající se škodlivých chemikálií, které se nacházejí v některých
hračkách. Komise se tím musí neprodleně zabývat. Bezpečnostní normy musí být založeny
na spolehlivých metodách testování a je potřeba intenzivně pracovat na výzkumu, aby
bylo zajištěno, že dětské hračky nebudou obsahovat žádné škodlivé látky.

Přestože všechny hračky, které se objeví na trhu od 20. července 2011, budou muset
splňovat podmínky nové směrnice o bezpečnosti hraček, a přestože máme v Evropě
nejpřísnější předpisy pro bezpečnost hraček na světě, je nezbytné se touto problematikou
neustále zabývat. Komise musí být ostražitá a musí posílit dohled nad trhem s dováženými
hračkami.

Každý případ stažení nebezpečných hraček je důvodem k obavám a tyto případy musí být
okamžitě posouzeny. Spotřebitelé musí mít důvěru ve značku CE, která zaručuje, že výrobek
je na standardní úrovni EU a je vyroben z netoxických materiálů.

21. Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis

22. Ukončení zasedání

(Zasedání bylo ukončeno v 23:40.)
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