
UTOROK 14. DECEMBRA 2010

PREDSEDÁ: GIANNI PITTELLA
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

(Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.)

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu

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

5. Základné práva v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí
platnosti Lisabonskej zmluvy (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa pani Gálovej v mene Výboru pre
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o situácii v oblasti základných práv
v Európskej únii (2009) – účinnom uplatňovaní po nadobudnutí platnosti Lisabonskej
zmluvy (2009/2161(INI) (A7-0344/2010).

Kinga Gál,    spravodajkyňa. – (HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, prijatie
Lisabonskej zmluvy so sebou prinieslo víziu a myšlienku silnej Európy, pokiaľ ide
o právomoci Spoločenstva. Občanom ponúka sľub naplnenia tejto vízie. Týka sa to aj
ochrany základných práv, a preto sa na rozdiel od predošlých rokov tohtoročná správa
zaoberá týmito novými právnymi základmi a posilnenými i novovytvorenými právomocami
a inštitúciami. Podrobne skúma situáciu, ktorá takto vznikla. Cieľom správy je ponúknuť
nový a komplexný prístup v ochrane základných práv.

Od decembra 2009 spočíva ochrana základných ľudských práv v rámci Európskej únie
na viacerých pilieroch. Na jednej strane sa zakladá na Lisabonskej zmluve a Charte
základných práv, ktorá sa teraz stala právne záväznou. Charta sa stala štandardom pre
tvorbu a uplatňovanie právnych predpisov EÚ inštitúciami EÚ i členskými štátmi.
Podobným pilierom právneho systému Spoločenstva bude naše pristúpenie k Európskemu
dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čo je proces, ktorý práve prebieha.
Systém záruk ľudských práv zakotvených v právnych systémoch jednotlivých členských
štátov však zostane podobným pilierom. Tieto právne základy budú tiež posilnené
zriadenými inštitúciami Spoločenstva na úrovni Spoločenstva i členských štátov. Na úrovni
Spoločenstva by som chcela spomenúť Komisiu, portfólio komisárky pre základné práva,
pracovnú skupinu Rady a Parlament a spomedzi agentúr by som rada vyzdvihla úlohu
Agentúry pre základné práva.

Cieľom mojej správy je zvýšiť povedomie tak, aby sa zaistila účinná a transparentná
funkčnosť týchto existujúcich inštitúcií a mechanizmov, či už pri monitorovaní prijímania
rozhodnutí alebo zákonov, zbere údajov, alebo prenose informácií, a aby neprisudzovali
prioritu niektorým právam, pričom by zanedbávali iné. Je dôležité, aby jednotlivé inštitúcie
nielen podávali správy, ale aby si tiež navzájom odpovedali a komentovali svoju činnosť.
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Každá inštitúcia by mala v oblasti ochrany ľudských práv využívať prácu ostatných inštitúcií
a stavať na nej. Inštitúcie by svoje rozhodnutia mali prijímať v súlade, objektívne a na
základe faktov.

Preto sme v tejto správe hodnotili, čo Parlament od týchto inštitúcií očakáva. Vyjadrili sme
sa k oznámeniu Komisie zverejnenému v októbri, ktoré sa pridržiava podobnej koncepcie.
Jedným z hlavných cieľov správy je zdôrazniť, že súčasná štruktúra základných práv sa
musí začínať a končiť pri jednotlivcovi, čiže pri občanovi. To znamená, že musíme občanom
poskytovať dostatok informácií, aby sme zaistili, že si uvedomia a pochopia svoje príležitosti
a budú ich schopní využívať. Systém ochrany základných práv musí byť zrozumiteľný,
prístupný a účinne využiteľný, pretože celá štruktúra má význam len do takej miery, do
akej ju občania EÚ vedia využiť. Pri spĺňaní týchto cieľov musia zmienené inštitúcie a členské
štáty prijať vyvažujúcu úlohu, ktorá EÚ umožní zvyšovať svoju vierohodnosť v očiach
občanov. A napokon sa moja správa sústreďuje na tie oblasti, ktoré si vyžadujú nielen
rýchle opatrenia, ale aj strednodobé až dlhodobé stratégie, napríklad na integráciu Rómov,
boj proti detskej chudobe a otázku používania jazykov v menšinových spoločenstvách,
aby som spomenula aspoň niektoré.

Dúfam, že správou, ktorú zajtra prijmeme, sa nám podarí vyslať ľahko zrozumiteľné a jasné
posolstvo zmieneným inštitúciám: Komisii, Rade, agentúram, orgánom a súdom členských
štátov, aby sa tento systém stal ešte účinnejším. V tomto vás žiadam o podporu, aby sme
v súčasnom období, keď už Lisabonská zmluva nadobudla platnosť, mohli konať v tomto
duchu. Základy, teda inštitúcie, už máme vytvorené.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, dnešná rozprava
o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii je veľmi dôležitá nielen preto, lebo sa
odohráva 10 rokov po vyhlásení charty – výročie charty bolo začiatkom tohto mesiaca –,
ale aj preto, lebo ide o prvú rozpravu v Parlamente venovanú tomu, čo pani spravodajkyňa
Gálová nazýva „novou, polisabonskou štruktúrou ľudských práv“. Má úplnú pravdu. Začali
sme s novým významom ľudských práv a základných práv v Európe. Chcela by som
poďakovať pani spravodajkyni a členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci za veľmi cenný prínos k tejto rozprave.

Dnes máme právne záväznú chartu, ktorá je súčasťou primárnej legislatívy EÚ. Ako ďalší
krok musíme chartu uviesť do praxe. Presne z tohto dôvodu v októbri Komisia prijala
oznámenie o stratégii účinného uplatňovania charty. Kľúčovým cieľom Komisie tu je
v záujme všetkých ľudí žijúcich v EÚ zabezpečiť, aby práva ukotvené v charte boli čo
najúčinnejšie. Vy ako poslanci tohto Parlamentu zastupujete týchto ľudí.

Charta nás musí viesť a my musíme ísť príkladom najmä vtedy, keď pripravujeme právne
predpisy. To sa týka interných prípravných prác Komisie i prijímania v Parlamente a Rade,
ako aj uplatňovania nových predpisov členskými štátmi.

Komisia presadila systematické posudzovanie vplyvu nových legislatívnych návrhov na
základné práva prostredníctvom kontrolného zoznamu pre oblasť základných práv, ktorý
budú používať všetky útvary Komisie. Teší ma, keď vidím, že správa pani Gálovej podporuje
tento prístup. Zdôrazňuje najmä to, aké je pre Európsky parlament a Radu dôležité dbať
na dodržiavanie charty v celom priebehu legislatívneho procesu. V súlade s chartou musí
byť nielen predložený text, ale zohľadniť treba aj účinky neskorších pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov k danému textu. Každá inštitúcia sa preto musí zamyslieť nad tým,
ako zabezpečí náležité posúdenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k legislatívnym
návrhom. Vítam, že správa vyzýva na skvalitnenie spolupráce medzi inštitúciami.
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Musíme tiež pozorovať, ako sa bude charta uplatňovať pri vykonávaní právnych predpisov
EÚ členskými štátmi. Chcela by som v tomto Parlamente zopakovať, že nebudem váhať
s iniciovaním konania o porušení práva, keď to bude potrebné.

Správa tiež zdôrazňuje pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd. Rýchle pristúpenie Európskej únie k dohovoru má
pre Komisiu vysokú prioritu. Rokovania úspešne prebiehajú a napredujeme rýchlym
a konštruktívnym spôsobom. Ak všetko pôjde dobre, a zatiaľ sa to tak javí, dúfam, že sa
nám podarí dospieť k záverečnej dohode v prvom polroku 2011. Veci teda napredujú
rýchlo a dobre.

V plnej miere sa tiež hlásim k cieľu zaistiť bezproblémovú spoluprácu s medzinárodnými
organizáciami. Tomuto sa venujeme dennodenne ako samozrejmosti. Komisia už
zohľadňuje Dohovor OSN o právach dieťaťa pri príprave návrhov, ktoré môžu mať vplyv
na deti. Nedávno sme tiež diskutovali o zdravotne postihnutých ľuďoch a je jasné, že aj
v tejto oblasti uplatňujeme dohovor Organizácie Spojených národov v členských štátoch
i na úrovni Európskej únie.

Spravodajkyňa hovorila o Agentúre pre základné práva, ktorá má zohrávať kľúčovú úlohu
v tom, že nám bude dodávať porovnateľné a spoľahlivé údaje k situácii v 27 členských
štátoch v oblastiach, kde EÚ môže konať. Aj tu chceme pracovať nielen v teórii, ale aj
v praxi. Agentúru som napríklad požiadala, aby prispievala k činnosti pracovnej skupiny
pre problematiku Rómov. Komisia je za rozšírenie mandátu agentúry tak, aby mohla svoju
odbornosť poskytovať aj v oblastiach súdnej spolupráce v trestných veciach a policajnej
spolupráce. Aby sme to umožnili, prijala Komisia 2. decembra návrh na zmenu a doplnenie
viacročného rámca, ktorý obsahuje zoznam tematických oblastí, v ktorých môže agentúra
pôsobiť.

Teraz by som rada prešla k niečomu novému, čo podľa mňa dokonale zapadá do línie pani
spravodajkyne, a to je dynamika vytvorená Lisabonskou zmluvou, ktorú si musíme udržať.
S týmto vedomím na jar 2011 Komisia zverejní svoju prvú výročnú správu o uplatňovaní
charty. Zámerom je, aby bol takýto text výročnej správy zverejňovaný každú jar. Myslím
si, že toto je vhodný okamih pre Parlament, aby sa zapojil a začal skutočnú diskusiu o tom,
ako sa charta uplatňuje v praxi. Keď budeme na jar 2011 pripravovať prvú výročnú správu
o uplatňovaní charty, zvýšenú pozornosť budem venovať správe Európskeho parlamentu
aj iným aktivitám Parlamentu v oblasti základných práv. To nám umožní viesť nielen
rozpravu o ľudských právach mimo Európskej únie, ako je zvykom v tomto Parlamente,
ale aj každoročnú rozpravu o základných právach a o tom, ako ich uplatňujú rôzne vlády
vo vnútri Európskej únie. Uvidíme tiež, či európske inštitúcie vykonávajú svoju prácu tak,
ako by mali.

Simon Busuttil,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (MT) Vážený pán predsedajúci, rád by
som začal poďakovaním Kinge Gálovej za správu a najmä za to, že upriamila pozornosť
na takú dôležitú tému, teda na Chartu základných práv pre Európsku úniu a jej uplatňovanie.
Domnievam sa, že zameranie Kingy Gálovej na túto otázku bolo tento rok kľúčové. Chcel
by som poukázať na to, aké je dôležité, aby sme aj naďalej považovali ľudské práva za
základné ľudské práva, pretože niekedy sa obávam, že nie všetci interpretujeme koncepciu
základných práv rovnako. V prvom rade treba vyjasniť, že ľudské práva neznamenajú, že
by sme mali ignorovať napríklad koncepciu subsidiarity alebo že by sme mali pošliapavať
rozličné hodnoty, ku ktorým sa hlásia členské štáty. Žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí sa práve
týmto spôsobom snažia manipulovať s otázkou základných práv. Európska únia by mala
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prenechať riešenie etických otázok ako eutanázia a interrupcie členským štátom. Po druhé
by sme mali dbať na to, aby základné práva boli skutočne základnými právami a nezahŕňali
iné práva, ktoré sú síce tiež dôležité, no nepatria medzi základné, a preto je tu riziko, že
budú nerealistické, ak sa na ne budeme pozerať v dnešnom kontexte. Typickým príkladom
sú práva spojené s otázkami prisťahovalectva, ktoré majú značnú dôležitosť, no nejde vždy
o základné práva. A napokon sa musíme snažiť prijímať rozumné pozície napríklad
v oblastiach bezpečnosti a dôležitosti ochrany údajov. Preto na záver poviem, že si myslím,
že potrebujeme základné práva, no zároveň musíme zaistiť, aby boli logické i realistické.

Monika Flašíková Beňová,    za skupinu S&D. – (SK) Kolegyne a kolegovia, rovnako by
som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni, kolegyni Gál, lebo si myslím, že sa jej podarilo
naplniť hlavný cieľ správy, a to je konkrétne vyjasniť úlohy, ktoré budú jednotlivé inštitúcie
a mechanizmy hrať v novej post-lisabonskej architektúre základných práv.

Za kľúčové považujem tri oblasti obsiahnuté v správe. Je dôležité, aby Únia ochraňovala
nielen práva svojich občanov a občianok, respektíve ľudí na jej území, ale musí sa stať aj
celosvetovým lídrom v tejto oblasti. Z tohto hľadiska môže kľúčovú úlohu zohrať
novovytvorená Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Chcela by som preto vyzvať Komisiu,
aby štruktúra, zdroje a aktivity diplomatickej služby boli formované tak, aby európska
diplomacia mohla aj v zahraničí efektívne presadzovať základné práva.

Po druhé, demokracia a ľudské práva majú po Lisabone svoje nové vyjadrenie
prostredníctvom nástroja európskej občianskej iniciatívy. Iniciatíva zvyšuje úlohu občanov
a občianok Európskej únie a jej prostredníctvom majú možnosť iniciovať prijatie európskej
legislatívy. A po tretie, chcela by som vyjadriť spokojnosť s tým, že správa vyzýva inštitúcie
a členské štáty Únie, aby znásobili svoje snahy o zvyšovanie povedomia o základných
právach.

Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakovala pani spravodajkyni, že bola ústretová voči
našim pripomienkam a že správa obsahuje aj nami požadovanú explicitnú zmienku o boji
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v časti, ktorá hovorí o aktivitách potrebných na
ochranu základných práv.

Renate Weber,    v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, zajtra popoludní
budeme mať možnosť vymeniť si názory na situáciu v oblasti ľudských práv vo svete, ale
dnes predpoludním sa sústreďujeme na aktuálny stav, pokiaľ ide o tieto práva v Európskej
únii. Diskutovať najprv o Európskej únii a o zvyšku sveta až neskôr je podľa môjho názoru
správne poradie – pretože predtým, ako budeme kritizovať iných, by sme si mali upratať
u seba doma. Ak chceme, aby nás brali naozaj vážne, nesmieme zatvárať oči pred
porušeniami ľudských práv na vlastnej pôde.

Toto uznesenie, ku ktorému chcem zablahoželať našej spravodajkyni pani Gálovej, sa
sústreďuje na cestu napredovania pre politiku EÚ v oblasti ochrany ľudských práv a na
pokrok po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Nezaoberá sa iba otázkou, kto nesie
za čo zodpovednosť, ale zameriava sa aj na témy, ktoré by mali byť v budúcnosti
v stredobode nášho záujmu.

Rada by som len zdôraznila dve hľadiská. Tešila ma podpora vyjadrená vo Výbore pre
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci myšlienke istého druhu mechanizmu
zmrazenia, ktorým bude môcť Komisia pozastaviť účinnosť sporných vnútroštátnych
opatrení či rozhodnutí dovtedy, kým nevydá formálne rozhodnutie o tom, či treba otvoriť
konanie vo veci porušenia predpisov. Domnievam sa, že takýto mechanizmus prinesie
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pridanú hodnotu pri tvorbe vierohodnejšej politiky v oblasti základných práv v Európskej
únii. Dúfam preto, že pri našom zajtrajšom hlasovaní celý Parlament vyjadrí podporu
tomuto mechanizmu.

Druhé hľadisko sa týka práva a povinnosti nášho Parlamentu priebežne analyzovať situáciu
v oblasti ľudských práv v členských štátoch a byť kritickým pri vyjadrovaní svojich názorov
– keď to bude potrebné, aj s pomenovaním vinníkov.

Hélène Flautre,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, toto je veľmi
kvalitná správa – prvá po prijatí Lisabonskej zmluvy. Rada by som začala poďakovaním
pani spravodajkyni Gálovej za náročnú prácu, vnímavosť a prínosnú spoluprácu. Chcela
by som sa vrátiť k štyrom posolstvám obsiahnutým v tejto správe.

Prvé sa týka našej požiadavky, aby Komisia plnila svoju úlohu vo vzťahu k novým zdrojom,
ktoré má k dispozícii, ako aj k nadobudnutiu platnosti Charty základných práv. Žiaľ,
situácia rómskych občanov bola prvým praktickým prípadom, no Komisia sa napokon
v tejto záležitosti zastavila na polceste a odvolávala sa výlučne na smernicu o slobodnom
pohybe osôb.

Komisia sa vyhla otázke nediskriminácie na základe článku 21 Charty základných práv,
no v budúcnosti nesmie takto váhať pri ratifikácii Európskeho dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd Úniou. Veľmi ma teší, keď vidím odhodlanie Únie úspešne zavŕšiť
tento proces.

Pridaná hodnota tejto správy spočíva tiež v skutočnosti, že zdôrazňuje potrebu včasného
odhaľovania potenciálnych porušení zavedením systému varovania. Tento systém okrem
iného zabezpečuje, aby sa pozastavila účinnosť opatrení, pri ktorých máme podozrenie,
že spôsobujú takéto porušenia, pokým neprebehne zrýchlený postup na zistenie toho, či
odporujú základným právam.

Tiež by som naliehala na potrebu založiť systém prevencie napríklad podľa modelu
mechanizmu všeobecného pravidelného preskúmania, ktorý sa používa v Rade Organizácie
Spojených národov.

Ešte raz by som zdôraznila absolútnu potrebu konzistentnosti medzi internými a externými
procesmi, ako ste už spomenuli, pani Redingová. V tomto smere predstavuje podpis
readmisných dohôd EÚ skutočne náročnú úlohu.

Slepo podporujeme tieto dohody, hoci o skutočných podmienkach ich uplatňovania sa
rozhoduje v spoločných výboroch, z ktorých je Parlament vylúčený.

Konrad Szymański,    v mene skupiny ECR. – (PL) Vážený pán predsedajúci, tým, že sa
Charta základných práv stala v Európe právne záväznou, máme do činenia s dvoma
systémami ochrany ľudských práv, ktoré si do istej miery navzájom konkurujú. Jeden
z týchto systémov sa zakladá na Charte základných práv a judikatúre Súdneho dvora, kým
druhý sa zakladá na Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd
a judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. Myslím si, že základnou úlohou, ktorú
identifikuje správa pani Gálovej, je zaistenie spojitosti medzi týmito systémami z hľadiska
obsahu aj inštitučných podmienok.

Chartu základných práv nemožno interpretovať tak, že to vyústi v predpoklad nových
kompetencií pre Európsku úniu. Článok 51 to vyjadruje veľmi jasne, no myslím si, že sa
oplatí pripomenúť každému, najmä poslancom tohto Parlamentu, že otázky týkajúce sa
manželského práva, trestného práva a právnej ochrany nenarodeného života sa nedajú
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regulovať na úrovni EÚ, a to ani priamo, ani činnosťou žiadneho súdu či tribunálu. Toto
politizovanie nástrojov ochrany ľudských práv môže viesť len k jednému – k poklesu
dôvery v medzinárodné súdnictvo.

Marie-Christine Vergiat,    v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) Vážený pán predsedajúci, aj
ja by som sa chcela poďakovať našej spravodajkyni za ochotu počúvať a za jej prácu, ako
aj všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli ku kvalite tejto správy.

Pre nás je táto správa dôležitá, lebo vyvodzuje závery z jedného z mála pozitívnych
výsledkov uplatňovania Lisabonskej zmluvy, ak sa uplatňuje účinne. Účinné dodržiavanie
základných práv v Európskej únii je skutočne dôležitou, ak nie dokonca kľúčovou otázkou
pre budúcnosť Európskej únie. Ale nebude stačiť iba vyjadrovať sa kvetnatou rečou.

Zmluva, Charta základných práv a čoskoro pristúpenie k Európskemu dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd nám v tejto oblasti poskytnú nové nástroje a Európskej
únii a jej členom umožnia pokročiť do ďalšieho štádia.

Mnohí vravia, že ľudské práva sú súčasťou základných hodnôt Európskej únie, no málokto
ich uznáva ako skutočne univerzálne a nedeliteľné. Nedeliteľnosť znamená, že všetky
ľudské práva zakotvené v charte, ale aj v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv
a základných slobôd a vo všetkých európskych a medzinárodných dohovoroch
vychádzajúcich zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv majú rovnakú hodnotu, nech ide
o ktorékoľvek právo.

Občianske a politické práva nie sú o nič dôležitejšie než hospodárske a sociálne práva.
Právo na dôstojný život je napríklad rovnako dôležité ako náboženská sloboda.

Univerzálnosť znamená, že ľudské práva sú rovnaké pre všetkých bez ohľadu na ich
národnosti, nezávisle od ich právneho postavenia. Vieme však, že právo na vzdelanie
a právo na rodinný život, tiež ich uvádzam ako príklady, sa neustále ignorujú v takmer
každom členskom štáte. Situácia v súvislosti s rómskymi občanmi je, žiaľ, pre to príznačná.
Takže áno, Komisia sa musí odhodlať začať konania o porušení práva a byť v nich rovnako
prísna, ako je prísna v hospodárskych záležitostiach.

Univerzálnosť tiež znamená, že ľudské práva majú rovnakú hodnotu na celom svete,
a preto musí Európska únia ľudským právam prisúdiť rovnakú dôležitosť, akú vo svojej
zahraničnej politike a v partnerských dohodách prisudzuje hospodárskym či diplomatickým
otázkam. Nie je to tak v prípade krajín ako Tunisko, Líbya a Kolumbia a mohla by som
spomenúť mnohé ďalšie. Takže áno, ide o zásadnú otázku, v stávke je vierohodnosť
Európskej únie a budúcnosť jej zahraničnej politiky.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, ako Maďarka a žena-politička
som hrdá na to, že to bola maďarská poslankyňa Kinga Gálová, ktorá so značným úsilím
vytvorila toto veľmi významné dielo na tému lepšieho presadzovania ľudských práv
a predniesla ho pred Európskou úniou. Za to by som sa jej chcela poďakovať.

Čo mi však v správe chýba, je dôraz na tradičné občianske a politické slobody. Sotva bude
tu v EÚ niekto v lepšej pozícii než my Maďari, ak chceme zdôrazniť, že v Európskej únii
problém nespočíva iba v diskriminácii menšín alebo integrácii Rómov, keď hovoríme
o ľudských právach, ale aj v slobode vyjadrovania, zhromažďovania a prejavu. Nič to
neilustruje lepšie než situácia v Maďarsku v rokoch 2002 až 2010. Výbor pre ľudské práva
v maďarskom parlamente nedávno prijal veľmi dôslednú a podrobnú správu, ktorá
pomocou rozhodnutí súdov, správ ombudsmana a iných prostriedkov názorne dokazuje,
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že maďarské socialistické vlády si v rokoch 2002 až 2010 udržiavali moc hrubým
a neustálym porušovaním ľudských práv. Moja otázka pre pani spravodajkyňu znie, či je
na jednej strane konečne možné túto konkrétnu maďarskú správu predstaviť Európskej
únii v dnešnej situácii a či ju Európska únia preskúma, pretože to by bolo skutočne
realistické znamenie, že v oblasti ľudských práv došlo k určitej zmene; a na druhej strane,
ak sme schopní hovoriť o zvýšenej možnosti presadzovania ľudských práv v Európskej
únii, ako by sme sa mohli lepšie vyhnúť incidentom podobným tomu, keď boli ľudia
v Maďarsku v roku 2006 podvedení, najmä ak podpredsedom Výboru pre občianske
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci je naďalej osoba, ktorá bola v danom čase členom
vlády, ktorá ľudí podviedla.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni,
o správe, ktorú tak kompetentne zostavila pani spravodajkyňa Gálová a ktorej silnou
stránkou je jednak presný, jednak podrobný opis situácie v oblasti uplatňovania základných
práv, sa dá vyjadriť iba priaznivo.

Chcel by som poukázať na niekoľko menších aspektov súvisiacich so samotným
uplatňovaním. Vďaka Charte základných práv, ktorá je dnes povinná, a lisabonskému
procesu, ktorý sa už nedá zastaviť, niet pochybností o tom, že táto podpora blaha
a jednotlivca vychádza zo súboru hodnôt, ktoré sú skutočne spoločné, ako sa to
v hmatateľnej forme preukazuje dosiahnutými reálnymi výsledkami.

Musíme mať preto na pamäti Lisabonskú zmluvu, Štokholmský program a základné zásady
ako solidaritu, integráciu a boj proti organizovanému zločinu a terorizmu. Musíme mať
na pamäti, že zásada subsidiarity, samozrejme, nemôže stáť v ceste dodržiavaniu základných
práv v Európe ľudu.

O niekoľko dní schválime novú dokumentáciu a nové nariadenie v súvislosti s legislatívnou
iniciatívou v prospech občanov proti obchodovaniu s ľuďmi. Tieto dokumenty sú navzájom
integrované a jednoznačne vytvárajú aktualizovaný právny referenčný rámec. Všetky
opatrenia majú presný cieľ: rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.

Na záver by som rád uviedol, pán predsedajúci, že právomoc realizovať kontroly
a uplatňovať skutočné sankcie sa musí v roku 2013 – Európskom roku občianstva adekvátne
vykonávať. Toto by istotne mohol byť dôležitý faktor pri skutočnom posúdení významnosti
opatrenia.

Michael Cashman (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, či už pred Lisabonom, alebo po
Lisabone, je toho veľmi málo, na čo môžeme byť hrdí. V Európe ešte stále môže byť človek
diskriminovaný len preto, lebo je žena. Aj dnes sme počuli, ako tu v Parlamente zaznelo:
žena si nemôže zvoliť, ako nakladať s vlastným telom. Ľudia tiež môžu byť diskriminovaní
na základe veku, postihnutia, náboženského vyznania, presvedčenia či sexuálnej orientácie.
Pri dodávkach tovarov a služieb stále nebadať žiadny pohyb v súvislosti so smernicou
Rady. Kto žije v partnerstve, občianskom partnerstve či manželstve s osobou rovnakého
pohlavia, môže byť členským štátom diskriminovaný podľa zásady koncepcie subsidiarity.
Na tomto základe sa dá presadzovať nerovnosť.

Máme Európu dvoch rýchlostí, v ktorej sú si niektorí ľudia rovní a iní nie. Sedíme tu a nič
nerobíme, hoci sme svedkami nárastu xenofóbie, rasizmu, antisemitizmu, homofóbie
a transfóbie – a áno, pozrite sa, čo sa deje s Rómami.

Nevzali sme si z druhej svetovej vojny žiadne ponaučenie? Nevzali sme si žiadne ponaučenie
z 30. rokov minulého storočia, keď sme sa odvrátili a boli nečinní, pretože prenasledovaní
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boli iní ako my? Nevidíme, že náboženstvo, slušné náboženstvo, sa používa ako
ospravedlnenie rastúcej diskriminácie predovšetkým homosexuálnych, bisexuálnych
a transsexuálnych mužov a žien? Nevidíme, že ukracovanie práv iných v konečnom
dôsledku ukráti naše vlastné práva? Nemáme byť na čo hrdí.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, je nanajvýš jasné, že
Lisabonská zmluva volí iný prístup k základným právam oproti tomu, na ktorý sme boli
predtým zvyknutí. V prvom rade, samozrejme, pre pristúpenie Európskej únie
k Európskemu súdu pre ľudské práva, čo spôsobilo zvláštnu situáciu, v ktorej si navzájom
konkurujú rôzne súdy. Stále nie je jasné, ako presne sa v tejto súvislosti budú veci vyvíjať.
Obávam sa, že pristúpením Európskej únie k Európskemu súdu pre ľudské práva sme
z právneho hľadiska možno vkročili na mínové pole. Mohla by sa k tomu vyjadriť pani
komisárka?

Moja druhá poznámka sa týka trvalého vplyvu Charty základných práv na európske právne
predpisy. Mám na pani komisárku konkrétnu otázku v súvislosti s rozsudkom vyneseným
9. novembra 2010 Súdnym dvorom Európskej únie. Ide o spojené veci Volkera a Hartmuta
Eiferta pod referenčnými číslami C 92/09 a C 93/09. Stručne povedané, v týchto prípadoch
išlo o právo na súkromie v protiklade s právom na verejný prístup k tokom európskeho
financovania.

V týchto rozsudkoch súd rozhodol, že právo na súkromie má prednosť pred všeobecným
záujmom európskej transparentnosti. Tento rozsudok ma veľmi prekvapil a veľmi rád by
som sa dozvedel postoj pani komisárky k tejto záležitosti v súvislosti s trvalým vplyvom
základných práv zaručených chartou na dnešné a budúce právne predpisy EÚ.

Milan Zver (PPE). -    (SL) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel
zablahoželať svojej kolegyni pani Gálovej k príprave dobrej správy. Je pravda, že v Európskej
únii nastala nová situácia, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Zdá sa mi, že sloboda sa
rozširuje a že to je dobrá vec. Správa je vskutku súčasná, moderná – hovorí dokonca o tretej
generácii ľudských práv a podobne.

No ochrana ľudských práv a slobôd zahŕňa aj nápravu krívd minulosti.

Možno sme v tejto správe poukázali na mnohé práva tretej generácie, ako sa nazývajú, ale
na niektoré otázky sme zabudli, napríklad na vrátenie majetku skonfiškovaného totalitnými
režimami pôvodným majiteľom či zariadenie dôstojného pohrebu mnohých ľudí, ktorých
v strednej a východnej Európe v roku 1945 brutálne zavraždili a dodnes ležia iba
v provizórnych hroboch.

Z tohto dôvodu my, súčasná generácia politikov s rozhodovacou právomocou,
zodpovedáme za nápravu krívd minulosti. Až potom budeme môcť s čistým svedomím
hovoriť o nových právach a slobodách tretej generácie, ako sa nazývajú, pre súčasnosť aj
budúcnosť.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, s Lisabonskou
zmluvou sa stala právne záväznou aj Charta základných práv a vytvorila sa možnosť začať
konanie vo veci porušenia predpisov, ak sa nedodržiava. V niektorých členských štátoch
sociálne napätie, ktoré vzniklo v dôsledku krízy, so sebou prinieslo obmedzenie
demokratických práv namiesto toho, aby sa podnikli kroky v tomto smere. Prinieslo so
sebou obmedzenie slobody médií, obmedzenie práva na štrajk, obchádzanie a oklieštenie
sociálneho dialógu, zvýšenie diskriminácie a otrasenie základov právneho štátu a právnej
istoty. Komisia má vo svojej úlohe ochrankyne zmlúv povinnosť všímať si takéto znamenia.
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Domnievame sa, že vytvorenie portfólia komisárky pre základné práva je dôležitým
krokom. Pani Redingovú vyzývame, aby pravidelne monitorovala členské štáty
a upozorňovala na prípady, keď sa porušujú základné práva a základné zásady demokracie,
aby sme zaistili, že nebudú povinné iba pre kandidátske krajiny pred vstupom do EÚ, ale
aj po ňom. Ak to nedokážeme, ešte viac to oslabí vierohodnosť EÚ.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Vážený pán predsedajúci, začala by som
blahoželaním Kinge Gálovej k jej správe.

V súčasnosti máme spoločenstvo hodnôt a zásad, ktoré sa odráža v komplexnom systéme
ochrany ľudských práv zahŕňajúcom Chartu základných práv, najpokrokovejší regionálny
kódex ľudských práv. Členské štáty musia pri zavádzaní právnych predpisov EÚ dodržiavať
ustanovenia charty. Ustanovenia charty môžu priamo uplatňovať vnútroštátne súdy, čo
im tiež dáva veľkú zodpovednosť.

Po druhé máme európsky dohovor a judikatúru Súdneho dvora v Štrasburgu. Poskytujú
záruku individuálnych práv v členských štátoch. Pristúpenie Európskej únie k dohovoru
zaistí, že Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa bude
uplatňovať aj na činnosť EÚ ako inštitúcie a činnosť členského štátu, ktorý vykonáva právne
predpisy EÚ. Rozhodne musíme pozorne sledovať reformu súdu v Štrasburgu a jej vplyv
na skracovanie konaní.

Po tretie majú členské štáty na vnútroštátnej úrovni povinnosť a príležitosť priamo
uplatňovať ustanovenia zaručujúce základné slobody a realizovať ich vo svojich vlastných
krajinách pomocou rozhodnutí svojich vlastných inštitúcií.

Právne aj inštitucionálne mechanizmy teda existujú. Kľúčovým slovom je realizácia, ktorá
musí byť v záujme obetí rýchla a účinná. Ďalším kľúčovým slovom je koordinácia medzi
inštitúciami, ktoré posudzujú porušovanie práv a rozhodujú o odškodnení.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Vážený pán predsedajúci, začlenenie Charty základných
práv do právnych predpisov EÚ nerozširuje rozsah kompetencií EÚ a je v súlade so zásadou
subsidiarity, pretože charta je neoddeliteľnou súčasťou politiky EÚ. Znova preto vyzývam
poľské orgány, aby splnili svoju povinnosť a prijali Chartu základných práv. To, že tak
Poľsko dosiaľ neurobilo, nemá vecné odôvodnenie. Je to politické rozhodnutie, ktoré
kompromituje našu krajinu a poškodzuje poľských občanov.

Prijatie charty je dôležité najmä v súvislosti s nadchádzajúcim poľským predsedníctvom.
Všetci Európania musia mať rovnaké práva bez ohľadu na to, kde žijú a do akej miery je
ich krajina v područí cirkvi. Toto, žiaľ, nechápe vždy dokonca ani poľský ústavný súd.
Podľa môjho názoru má osobitnú dôležitosť dodržiavanie práv žien, jedinej väčšiny, ktorá
je diskriminovaná. Znova preto vyzývam na prijatie európskej smernice zaoberajúcej sa
násilím voči ženám vrátane sexuálneho a reprodukčného násilia, ako ho praktizujú určité
členské štáty s plným schválením zo strany domácich právnych predpisov.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, na progresívnu časť správy už
poukázali mnohí kolegovia poslanci. Konečne tu máme správu, ktorá pokrýva rôzne
otázky súvisiace s ľudskými právami bez toho, že by uprednostňovala jednu oblasť na
úkor inej. Mimoriadne ma teší, že správa špeciálne vyzdvihuje nediskrimináciu a rovnaké
príležitosti. Správa vychádza z Charty základných práv. To je hlavná myšlienka môjho
vystúpenia. Dodržiavanie a vymáhanie charty môže byť úspešné len vtedy, keď európska
spoločnosť uzná, že všetky ľudské bytosti sú si rovné a že táto rovnosť sa dá dosiahnuť len
rovnakým zaobchádzaním. Ak je niekto v akomkoľvek ohľade bez vlastného zavinenia
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znevýhodňovaný, treba mu poskytnúť vhodnú a primeranú pomoc, aby sa mohol stať
osobou rovnakej hodnoty, občanom rovnakej hodnoty. Cesta vedúca k tomuto cieľu je
náročná a aby sme ju zvládli, bude potrebná rozvážna práca. Správa pani Gálovej je na
tejto ceste významným medzníkom. Som jej vďačný za jej vysoko prínosnú prácu.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Rada by som upozornila na jedno nebezpečenstvo.
Kombinácia rozličných foriem boja proti diskriminácii môže viesť k diskriminácii. Aj o tom
sa hovorilo na stretnutí OBSE, ktoré sa konalo minulý týždeň vo Viedni.

Je to paradox, ale ak sa antidiskriminačná politika stane ideológiou, ľudia začnú byť
diskriminovaní. Vidíme ako samotný pojem diskriminácie prekonal hranice svojej definície.
Ak má Európska únia na tomto poli nejaký vážny deficit, tak je to ten vrátiť slovu
„diskriminácia“ jeho pôvodný význam, lebo dnes to už nevedia ani aktivisti za ľudské práva
a niekedy ani naša vlastná agentúra Európskej únie pre základné práva. Prihováram sa
preto za demokratickú kontrolu tejto inštitúcie. V opačnom prípade zostane možno aj
finančne nákladnou príťažou reputácie nielen Európskej komisie, ale nepriamo celej
Európskej únie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, spravodajkyňa urobila
skvelú prácu. No aby som odcitoval obľúbené maďarské úslovie, ak ju nepremeníme na
prax, bude nám asi tak užitočná ako zdochnutému koňovi podkovy. V Európskej komisii
nevidím politickú vôľu presadzovať tieto práva a iniciovať voči členským štátom konania
o porušení práva. Veľmi verím pani Redingovej. Má viac odvahy než všetci muži-komisári
dokopy, pretože sa odvážila oponovať pánovi Sarkozymu, hoci pán Barroso sa ju dlhý čas
snažil odhovoriť, aby to nerobila. V nadchádzajúcom období si bude musieť poradiť
s náročnou úlohou, pretože maďarská vláda, ktorá sa ujme predsedníctva EÚ, sa dopúšťa
závažných porušení základných práv. Obmedzuje slobodu médií, ruší práva odborov vo
vzťahu k štátnym zamestnancom a zlyháva pri ochrane súkromného vlastníctva, keď si
privlastňuje súkromné dôchodkové úspory troch miliónov občanov. Táto vláda porušuje
základné práva a vy, pani Redingová, musíte mať odvahu iniciovať konanie vo veci
porušenia predpisov.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, navzdory Európskemu dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Charte základných práv, článkom 6 a 7
Zmluvy o Európskej únii a ústavám jednotlivých štátov sme každodenne svedkami
závažného porušovania ľudských práv v Európskej únii a v členských štátoch.

V našej krajine – Taliansku – je pri moci režim, v ktorom sa porušuje sloboda tlače, politické
strany sa zúčastňujú volieb po predložení sfalšovaných podpisov, štátne tajomstvo zakrýva
násilné útoky (vrátane útokov mafie), náš premiér – hoci dúfame, že už nie nadlho –
profituje z medzinárodnej spolupráce s režimami, aké vládnu v Rusku a Líbyi, ako to
potvrdil aj portál WikiLeaks. Európska únia nemôže pred týmto všetkým zatvárať oči.

Z týchto dôvodov podporujem správu obsahujúcu mnohé z pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov, ktoré som predložila a ktoré boli schválené vo Výbore pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci. Spomedzi nich by som upozornila na odseky 20 a 40, ktoré
vyzývajú na monitorovanie a sankcionovanie porušovania ľudských práv a na zmrazenie
vnútroštátnych legislatívnych návrhov s potenciálom porušovania ľudských práv predtým,
ako sa stanú zákonmi, a to až pokým ich EÚ neschváli.

Podporila som tiež podnet využiť články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii na riešenie otázok
porušovania ľudských práv a posilnenie mandátu Agentúry pre základné práva.
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Správa obsahuje početné pozitívne zmienky o menšinách, právach, homosexuálnych,
bisexuálnych a transsexuálnych mužoch a ženách, prisťahovalcoch a žiadateľoch o azyl,
o slobode tlače a sociálnych právach. Z týchto dôvodov by som chcela kolegov poslancov
vyzvať, aby za ňu hlasovali.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, všetci si uvedomujeme,
že v krajinách Európskej únie naďalej existujú mnohé druhy diskriminácie ovplyvňujúce
rôzne časti populácie a kultúrne menšiny. Nemôžeme však zabudnúť, že voči ženám
existuje všeobecná diskriminácia: diskrimináciu žien naďalej vo väčšej či menšej miere
cítiť v mnohých rozličných oblastiach členských štátov EÚ. Ženy majú stále ťažkosti pri
hľadaní zamestnania a služobnom postupe v rámci kariéry, naďalej sa stávajú obeťou
nízkych miezd a iných foriem diskriminácie, ktorá ich vždy ovplyvňuje. Rozdiely
v odmeňovaní mužov a žien v EÚ sú na úrovni 18 %. Preto potrebujeme naliehavé opatrenia,
aby sme mohli bojovať s týmito diskriminačnými situáciami.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pristúpenie EÚ k Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd tiež skrýva riziko, že Európsky súd pre
ľudské práva bude môcť vynášať rozsudky o ktoromkoľvek právnom akte EÚ. Sudcovia
Európskeho súdneho dvora nás už varovali pred týmto krokom.

Veľmi pochybujem o tom, že Európsky súd pre ľudské práva bude vždy vynášať neutrálne
a primerané rozsudky. Jeho predseda sám priznal, že prípady prednesené žiadateľmi o azyl
bude skúmať podrobnejšie než iné prípady. Prednostné zaobchádzanie s niektorými
sťažovateľmi nie je správaním vhodným pre neutrálneho sudcu. Európsky súd pre ľudské
práva sa v súčasnosti snaží pozastaviť platnosť Dublinského dohovoru a znemožniť
vyhostenia z Rakúska do Grécka. Prečo? Je Grécko nebezpečné? Naozaj sa chceme podriadiť
súdu, ktorý chce zakázať kríž v školských triedach? Kríž je symbolom kresťanstva, jedného
zo základov Európy a našich základných hodnôt.

Ak je zrejmé, že Európsky súd pre ľudské práva také ľudské práva nedodržiava, nevidím
spôsob, ako by sme ho tu mohli uznať ako schválený a náležitý rozhodovací orgán.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, Európska únia v záujme
presadzovania základných práv vždy bola ochotná kritizovať krajiny mimo svojich hraníc.
No v prípade svojich vlastných členských štátov je po ich pristúpení často bezmocná. Takto
by sme nemali ďalej pokračovať, pretože dnes to nie sú iba hospodárske zásady, ktoré nás
spájajú. Správa pani Gálovej zhŕňa najnaliehavejšie a najdôležitejšie kroky pri rozvoji
vnútornej ochrany základných práv. Potrebujeme účinný systém ochrany práv a vďaka
Lisabonskej zmluve sa nám ho teraz podarí založiť. Porušovanie základných práv občanov
nesmie zostať bez následkov. Musíme byť schopní na úrovni členského štátu i Európskej
únie brať na zodpovednosť tých, ktorí sa dopúšťajú porušovania práv.

Môžem iba súhlasiť s pani Redingovou v tom, že Komisia by mala uplatňovať svoje právo
iniciovať konanie o porušení práva vo všetkých odôvodnených prípadoch. Rozšírenie
súboru dostupných konaní o konanie s blokujúcim účinkom môže poslúžiť ako účinný
nástroj pri ochrane práv proti opatreniam členských štátov porušujúcim základné práva.
Áno, musíme chrániť zdravotne postihnutých ľudí, odstrániť diskrimináciu a v neposlednom
rade chrániť aj európsku jazykovú rozmanitosť.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Vážený pán predsedajúci, otázkou ľudských práv sa
treba zaoberať na európskej úrovni a samotné členské štáty takisto musia prevziať
zodpovednosť za zaručenie základných práv svojich občanov. Na európskej úrovni je
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napríklad veľmi dôležité založiť stratégiu Európskej únie v oblasti práv dieťaťa, pretože
nie všetky členské štáty sú schopné zaručiť ochranu práv dieťaťa na vnútroštátnej úrovni.
Preto je nevyhnutné vytvoriť praktické opatrenia na boj proti zneužívaniu detí, sexuálnemu
vykorisťovaniu a detskej pornografii.

Zdravotne postihnutí ľudia, ktorí naďalej trpia diskrimináciou vo svojom spoločenskom,
profesionálnom a kultúrnom živote, sú ďalšou prioritou. Musíme preto založiť konkrétny
systém právnych predpisov EÚ o právach zdravotne postihnutých ľudí a vyvinúť stratégiu
EÚ pre túto oblasť.

Zdôraznila by som, že boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, zostáva
obrovským problémom a jedným z najhorších prípadov porušovania ľudských práv.

Je tiež veľmi dôležité bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, najmä vo vzťahu
k starším ľuďom, ktorí počas recesie utrpeli najviac.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – (FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som
sa poďakovať všetkým členom výboru, ktorí s pani spravodajkyňou Gálovou spolupracovali
na týchto oblastiach, ako aj všetkým poslancom, ktorí dnes vystúpili tu v Parlamente, čím
preukázali, že základné práva sú veľmi dôležité. Môžem len podporiť, čo už povedali viacerí
poslanci, a to, že je najvyšší čas, aby sme sa zamerali na základné práva vo vnútri Európskej
únie, aby sme boli vierohodní a mohli hovoriť aj o základných právach mimo Európskej
únie. Túto otázku sme trochu zanedbávali, ale v budúcnosti to tak nebude.

Myslím si, že výročná správa Komisie o uplatňovaní charty, ktorá do detailu rozvedie
všetky postrehy, ktoré ste tu všetci predniesli o konkrétnych druhoch diskriminácie, nám
skutočne každoročne umožní prediskutovať si, čo nefunguje, a vynasnažiť sa to napraviť.

Ako napraviť? Je tu predstava o „mechanizme zmrazenia“, ako ho nazvala spravodajkyňa,
systéme prevencie, ktorý by umožnil zasahovať v súvislosti s opatrením prijatým členským
štátom až do okamihu jeho zavedenia. Požiadala som svojich odborníkov o analýzu
takéhoto mechanizmu a inštitučné otázky, ktoré vyvoláva, sú veľmi zložité. Nateraz – hoci
budeme musieť pokračovať v analýze, aby sme zistili, čo sa naozaj deje – sa mi zdá, že
nemáme právny základ na to, aby sme mohli konať týmto spôsobom a že by bola potrebná
zmena v zmluve na aktivovanie takéhoto mechanizmu prevencie. Je to zaujímavý nápad.
Naďalej budeme hľadať mechanizmus, ktorý by sa dal použiť bez zmeny zmluvy tak, aby
dokázal reagovať na najliehavejšie problémy.

Napriek tomu by som rada upozornila na skutočnosť, že chartu nemožno uplatňovať
v absolútnom vyjadrení, čo je častá mylná predstava. Charta sa dá uplatniť iba vtedy, keď
členské štáty zavádzajú európske predpisy, napríklad keď sa európska smernica, o ktorej
sa rozhodlo medzi Radou a Parlamentom, následne začlení medzi európske právne predpisy.
V takej situácii sa skutočne uplatňuje charta, no nie v absolútnom vyjadrení. V absolútnom
vyjadrení, čiže pre všetky ostatné prípady, súdna právomoc zostáva vnútroštátnym súdom.

Keď sa Európska únia stane členom Dohovoru Rady Európy, objaví sa ďalšia dimenzia,
ktorú potom budeme musieť naplniť, a týka sa spôsobu, ktorým riadime našu politiku
v oblasti práv. Zdá sa mi, že práve toto má najvyššiu dôležitosť, ktorá presahuje všetky
konkrétne otázky, ktoré tu zazneli (a odpoviem individuálne poslancom, ktorí ich položili)
– myslím si, že hlavnou otázkou je tá základná.

Mimo EÚ, v našich členských štátoch, vo vnútri vlád si dôležitosť charty ešte plne
neuvedomili. Čaká nás preto ešte práca na zvyšovaní povedomia tak, aby táto kultúra práv,
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táto politika hodnôt existovala v celej Európe, aby sa vždy, keď sa prijme nejaký zákon,
keď sa uplatňuje nejaký zákon, ľudia všade mohli sami seba spýtať, či je v súlade
s hodnotami, ku ktorým sa hlásime. To znamená, že v našom konaní sa ako vedúci politickí
predstavitelia musíme samých seba takmer systematicky pýtať, či je naša činnosť v súlade
so základnými právami, ku ktorým sa hlásime.

Zdá sa mi, že toto je ten najdôležitejší prvok. Dokonca vám môžem povedať, že Komisia
má dnes prijať rozhodnutie, či sa má zrušiť doložka vykonateľnosti, alebo inými slovami,
že predložíme návrh, aby boli súdne rozhodnutia platné všade v Európe. Toto rozhodnutie
má zásadnú dôležitosť a pri návrhu týchto nových právnych predpisov sme sa po prvý raz
zamerali na dodržiavanie základných práv. Nerealizovali sme len hospodársku analýzu
a neskúmali sme len vplyv na trh – skúmali sme aj vplyv na hodnoty.

Ako vidíte, postupne sa približujeme tejto novej politike a myslím si, že v súhre medzi
nami – Komisiou, Radou a Parlamentom – by sme mali zabezpečiť, aby sa táto výročná
správa o uplatňovaní charty, ktorú predložím v mene Komisie a ktorú Parlament skritizuje
alebo schváli, stala veľkým okamihom pravdy a príležitosťou zblízka sa pozrieť na tieto
záležitosti. Ide tiež o to, aby sme vonkajšiemu svetu, našim voličom skutočne ukázali, že
charta je živou entitou. Charta nie je iba textom – máme ju nato, aby sme ju uplatňovali
v praxi. Ak sa nebude uplatňovať v praxi, zvolení zástupcovia občanov to povedia nahlas
a jasne.

Toto sa musíme pokúsiť zaviesť v priebehu dvoch či troch rokov pred ďalšími voľbami.
Myslím si, že tento cieľ môžeme dosiahnuť postupne, pričom prvý raz sa v tomto smere
budeme môcť prejaviť na jar založením novej tradície tohto Parlamentu tak, aby už nikto
nikdy nemohol povedať, keď sa budete v stredy alebo štvrtky zaoberať ľudskými právami
mimo Únie: „Neupratali ste si ani vo svojom vlastnom dome.“ Urobme to spoločne!

Kinga Gál,    spravodajkyňa. − (HU) Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám, dámy a páni,
za povzbudivé slová a slová podpory. Poďakovať by som chcela predovšetkým
pani Redingovej za otvorenosť a spoluprácu, do ktorej sme zapojení už dlhší čas, a za jasné
a konkrétne odpovede a posolstvá. Myslím si, že zretele tieňových spravodajcov a kolegov
poslancov sú v konečnom dôsledku v tejto správe zahrnuté a že sme dosiahli prijateľné
kompromisy. Nemôžem preto prijať opravné listy, ktoré boli teraz opätovne predložené
plenárnemu zasadnutiu, lebo si myslím, že táto správa je prijateľná taká, aká je. Chcela by
som podotknúť, že v systéme ochrany všeobecných základných práv by sme v žiadnom
prípade nemali vyliať so špinavou vodou aj dieťa, a preto by sme mali vždy pamätať na
konkrétne fakty a snažiť sa pretvoriť očakávania, o ktorých tu dnes diskutujeme, na niečo
hmatateľné.

Preto ma teší, že na zajtrajšom plenárnom zasadnutí tieto konkrétne fakty uvidíme v téme
boja proti obchodovaniu s ľuďmi, kde v oblasti ochrany obetí poskytneme osobitnú
ochranu obetiam v detskom veku. O tom sa tiež teraz bude diskutovať v súvislosti s prijatím
občianskej iniciatívy, v ktorej dôsledku budeme skutočne môcť hovoriť o Európe občanov,
pretože európski občania získajú možnosť ovplyvňovať legislatívne postupy. Zároveň
však považujem za symbolické, že zajtra budeme diskutovať a prijmeme správu o situácii
v oblasti ľudských práv vo svete. Skutočnosť, že maďarské predsedníctvo si takisto určuje
priority v podobnom duchu a že kladie dôraz na posilnenie EÚ, ktorá bude blízka svojim
občanom, je vítaná. Rada by som však kolegom poslancom pripomenula, že by sme sa
mali vyhnúť uplatňovaniu dvojitého metra najmä tu v tomto Parlamente. Hovorím to
svojim kolegom poslancom, ktorí boli možno celé roky (tu sa obraciam na svojich kolegov,
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maďarských socialistických poslancov) zapojení do najzávažnejšieho porušovania ľudských
práv, ale teraz kritizujú iných na základe nepodložených obvinení len preto, aby znova
získali dôveru voličov, ktorú možno stratili práve vinou porušovania ľudských práv.
Ďakujem všetkým za spoluprácu a pomoc.

Michael Cashman (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, musím odmietnuť urážku, ktorú
vyslovila pani Gálová na adresu socialistov, že podkopávajú ľudské práva. Nie je možné
takto niekoho napádať bez toho, aby sme ho absolútne konkretizovali a priniesli úplne
zásadné, konkrétne dôkazy.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – Rád by som vyjadril svoju úprimnú vďačnosť pani
spravodajkyni Kinge Gálovej za snahu otvoriť problém porušovania ľudských práv
v Európskej únii. Ako môžeme karhať či poučovať niekoho mimo EÚ, ak sa v našom
vlastnom Spoločenstve pravidelne porušujú zákony? Lotyšsko, člen EÚ, zatiaľ neuplatnilo
uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2004, v ktorom Parlament navrhuje, aby
lotyšské orgány zvážili možnosť dovoliť neobčanom, ktorí sú dlhodobými obyvateľmi,
zúčastňovať sa v miestnych voľbách do samospráv. Tristotridsaťpäťtisíc stálych obyvateľov
(15 %) Lotyšska nemôže využívať svoje základné práva, ale nikoho to neznepokojuje.
Európsky parlament je schopný diskutovať o prípadoch porušovania ľudských práv, ku
ktorým dochádza všade inde, len nie o prípadoch, ktoré sa dejú na našom vlastnom území.
Hlasoval som za iniciatívu Kingy Gálovej. Ponúkam jej svoju plnú podporu a vďačnosť
335 000 ľudí.

Kristiina Ojuland (ALDE),    písomne. – Rada by som využila túto príležitosť na
poďakovanie spravodajkyni za to, že vniesla svetlo do takejto dôležitej problematiky.
Lisabonská zmluva novo definovala kompetencie a zodpovednosti v mnohých oblastiach
a okrem iného urobila Chartu základných práv právne záväznou. Európsky parlament
pôsobí ako strážca základných práv a Lisabonská zmluva túto skutočnosť skonsolidovala.
Dôrazne podporujem predstavu o posilnení úlohy Európskeho parlamentu
v zmysle systematického prístupu k legislatívnym návrhom a pozmeňujúcim a doplňujúcim
návrhom. Keď kritizujeme porušovanie ľudských práv na celom svete, musíme rovnako
starostlivo skúmať to, čo sa deje vo vnútri hraníc Európskej únie. Nemáme dôvod byť
nadmieru spokojní, lebo v členských štátoch až príliš často badať signály rasizmu, xenofóbie,
sexizmu a iných foriem diskriminácie. Množstvo práce pred nami je naďalej obrovské, no
som si viac ako istá, že dôsledná práca pri presadzovaní základných práv v EÚ nám napokon
pomôže zvíťaziť.

Csaba Sógor (PPE),    písomne. – (HU) Európska únia ako spoločenstvo štátov ponúkajúcich
vysokú úroveň ochrany ľudských práv vždy smelo pozdvihne svoj hlas proti závažným
porušeniam, keď sa odohrávajú v iných častiach sveta. Európsky parlament zväčša
v chvályhodnej jednote odsudzuje praktiky preukazujúce úplné ignorovanie univerzálnych
základných zásad ľudských práv, nech sa odohrávajú kdekoľvek. Už menej často však
s podobnou rozhodnosťou reagujeme na porušenia vo vnútri hraníc EÚ, hoci toto by bol
najúčinnejší spôsob, ako vyslať posolstvo tým krajinám na celom svete, ktoré nedodržiavajú
ľudské práva. Spoločná činnosť EÚ by dosahovala najlepšie výsledky, keby sme aj v rámci
nášho vlastného územia s rovnakou rozhodnosťou a kategorickosťou prejavovali
nespokojnosť s uplatňovaním ľudských práv a základných slobôd. Len v máloktorých
prípadoch berieme sami seba na zodpovednosť v súvislosti s týmito ideálmi, ktoré sú
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nerozlučnou súčasťou európskeho ducha a dnes už rok záväzné vďaka Charte základných
slobôd. Aj v prípadoch, kedy to urobíme, pôsobíme pri absencii primeraných sankcií ako
bezmocní a nemohúci. To zasa nevyhnutne ovplyvňuje presvedčivosť a vierohodnosť našej
kritiky tretích krajín a snáh našej zahraničnej politiky o presadzovanie ľudských práv
a demokracie. Nemyslím si, že sa ich Európa v budúcnosti môže vzdať.

6. Európsky ochranný príkaz (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej
a pani Romerovej Lópezovej v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť o návrhu
smernice Európskeho parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze (00002/2010
– C7-0006/2010 – 2010/0802(COD)) (A7-0354/2010).

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    spravodajkyňa. – (ES) Vážený pán predsedajúci, dnešný
deň je dôležitý pre všetky obete, pretože dnes prijmeme európsky ochranný príkaz, ktorý
je významným krokom vpred z hľadiska ich práv. Na obete sa neprávom zabúda a je
paradoxné, že páchatelia majú často oveľa viac práv a že sa viac hovorí o právach páchateľov
ako o právach obetí.

Parlament si dnes uctí všetky obete a pripomenie tým, ktorí si myslia, že hranice ich pri
prenasledovaní obetí ochránia, že tento európsky ochranný príkaz bude oddnes chrániť
všetky obete v Európskej únii rovnako.

Na dosiahnutí tohto cieľa a pokroku v oblasti slobody a bezpečnosti, ako to bolo spomenuté
v Štokholmskom programe, sme začali pracovať pred viac ako rokom. Dnes môžeme
s určitou hrdosťou povedať, že náš cieľ sme dosiahli, hoci to nebolo ľahké, keďže mnohí
ľudia často tomuto príkazu nerozumeli a pochybovali o jeho účinnosti a zrozumiteľnosti.

Musím povedať, že po trojstranných rokovaniach s belgickým predsedníctvom a mnohých
rozhovoroch s Komisiou sme dospeli k textu, s ktorým boli spokojné takmer všetky
politické skupiny. Túto správu preto prijala v spoločnom hlasovaní Výboru pre občianske
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť drvivá
väčšina, pričom nikto nebol proti.

Dúfam, že Parlament dnes rozhodne rovnako ako uvedené výbory a tí z nás, ktorí
vypracovali túto správu prijatú drvivou väčšinou. Rade by to vyslalo jasný signál o tom,
čo Európania chcú. Nechcú nič viac ako žiť v priestore bezpečnosti a spravodlivosti, chcú
byť chránení a chcú, aby obeť, ktorá má vo svojom štáte príkaz na ochranu pred páchateľom,
nemusela začínať ďalšie súdne konanie, keď sa presťahuje do iného štátu.

Našou povinnosťou je uľahčiť Európanom, a najmä obetiam, ktoré sú najzraniteľnejšie,
prístup k spravodlivosti. Ochrana všetkých obetí bez výnimky bola mojím cieľom počas
celej prípravy tejto správy. Preto som chcela, aby zahŕňala obete terorizmu, obchodovania
s ľuďmi, organizovaného zločinu a zločinov v mene cti a aj osobitnú kapitolu o maloletých,
ktorí sú najzraniteľnejšími obeťami a na ktorých ochranu nikdy nemyslíme.

Hoci bude tento príkaz chrániť všetky obete, najväčší prospech z tohto nástroja súdnej
spolupráce budú mať ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, pretože páchatelia nebudú
môcť beztrestne cestovať po Európe a budú vedieť, že budú stíhaní rovnako ako v krajine,
kde napadli svoje partnerky.
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Parlament preto dnes musí vyslať Rade jasný signál o tom, čo chceme. Budeme preto
hlasovať s očami uprenými na obete, na tých, ktorí trpia, na tých, ktorí potrebujú našu
ochranu, na tých, ktorí sa boja a mali by žiť slobodne a s nádejou.

Nikdy sa nevzdáme tohto spravodlivého a potrebného cieľa, ktorý podporuje väčšina
Európanov, len preto, lebo niektorí ľudia majú strach a nikdy nemajú odvahu urobiť o krok
viac. Musíme byť statoční, členské štáty musia byť statočné a dúfam, že v dnešnom hlasovaní
bude väčšina za túto správu a že to presvedčí tých, ktorí stále pochybujú o tom, či tento
nástroj bude pre obete prínosom. Takisto dúfam, že v blízkej budúcnosti Komisia predloží
rozsiahle právne predpisy na podporu práv obetí, v čom ju plne podporujem, a som si istá,
že ju podporuje aj Parlament.

Opakujem, tento malý, ale významný krok v podobe európskeho ochranného príkazu
zlepší ochranu všetkých obetí, zabráni ďalším zločinom a zmierni dôsledky tých, ktoré už
boli spáchané.

Dnes sme povinní odstrániť prekážky, ktoré doteraz bránili skutočnej ochrane v celej
Európe. Dnešné hlasovanie nám dáva príležitosť zachrániť životy. To aj urobíme a na to
by sme mali byť naozaj hrdí.

Carmen Romero López,    spravodajkyňa. – (ES) Vážený pán predsedajúci, návrh smernice,
ktorý na dnešnom rokovaní predkladáme s cieľom ochrániť obete pred páchateľmi, ktorí
ich prenasledujú, až kým ich nezabijú, nech sa skrývajú kdekoľvek, je jasným signálom,
ktorý Parlament musí vyslať európskej spoločnosti a Rade.

Nebudeme naďalej bezbranní proti zločinom, ktoré sa v európskych krajinách stále
opakovane páchajú každý deň a ktoré ostávajú skryté v tieňoch domovov. Tieto zločiny
sú aj v tieňoch štatistiky, akoby mal v spolužití prednosť zákon prežitia najsilnejšieho, ale
snažíme sa uplatňovať Chartu základných práv, ktorú sme prijali v Lisabonskej zmluve.

Neuvedomili si tí, ktorí pripravovali kapitolu I tejto charty, že telesnú integritu a dôstojnosť
nemusia ohrozovať len verejné inštitúcie a štát, ale že hrozba sa môže skrývať aj za maskou
citov? V prípade 25 % európskych žien, na ktorých sa v súčasnosti pácha určitá forma
násilia, sú trýznitelia súkromné osoby a obrana proti útokom týmto ženám neumožňuje
byť občanmi.

Podľa mimovládnych organizácií umiera v Európskej únii každý rok viac ako 2 500 žien
bez toho, aby sme sa pýtali, či sa týmto zločinom dá predchádzať alebo vyhnúť. Európske
ženy preto vítajú iniciatívu členských štátov a španielskeho predsedníctva rokovať
o európskom ochrannom príkaze v Parlamente.

Vytvárame európsky priestor bezpečnosti; európsky zatykač znamená, že žiadna naša
krajina nemôže byť útočiskom zločincov. Vytvorme atmosféru vzájomnej dôvery.
Prostredníctvom ochranného príkazu vytvárame priestor spravodlivosti a slobody, pretože
obete týchto zločinov môže prijať akákoľvek krajina bez toho, aby museli podstúpiť ďalšie
konania, ako povedala moja kolegyňa spravodajkyňa pani Jiménezová-Becerrilová.

Dámy a páni, hovoríme o „súkromnom terorizme“, ako sa teraz nazýva tento opakovaný
zločin – útoky skryté v súkromí domovov. Hovoríme tiež o preventívnych opatreniach
z iného zdroja. Nie všetky krajiny majú alebo budú mať rovnakú právnu tradíciu. Čím viac
budeme napredovať, tým bude potrebnejší nástroj, ktorý dokáže zohľadniť našu
rozmanitosť. Právne služby Rady, ako aj Parlamentu prijali toto stanovisko. V čom spočíva
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odpor? Dámy a páni, nespočíva v komplexnosti nášho právneho systému, ktorý bude ďalej
platiť.

Právo nie je nástroj na vytváranie konfliktov, ale na ich riešenie. To je stanoviskom
konzervatívnych vlád, ktoré podporili túto iniciatívu na základe rozumného úsudku. Ak
sme hovorili o zárukách a základných právach počas diskusií o terorizme, ako sme mohli
plniť medzinárodné dohody, ak nie preto, že sme hovorili o bezpečnosti? Nie je 2 500 žien
ročne pre Európu bezpečnostným problémom?

Nie je to prvýkrát v dejinách, keď pred právom stojí veľká úloha. Preto nás mrzí stanovisko
Komisie počas tohto procesu, pretože nemôžeme hovoriť o právnom základe, keď hovoríme
o politickej vôli. Neodvolávajme sa na právo, len keď nám to vyhovuje.

Tento text je výsledkom dohody. Zlepšenia v súvislosti s právom na informácie, preklad
a procesné záruky, ktoré sme doň začlenili, zohľadnili to, že ide o nástroj uznávania,
a Parlament rozhodol, že je prioritou, aby členské štáty otvorene predložili existujúce
údaje.

Nezabudli sme ani na právo obetí na psychologickú a právnu pomoc. Budeme ďalej bojovať
za tieto veci a dúfajme, že sa zahrnú do ďalšieho balíka týkajúceho sa obetí.

Chceli by sme poďakovať belgickému predsedníctvu za vykonanú prácu, ako aj všetkým
tieňovým spravodajcom a nášmu tímu. Dnešným hlasovaním chceme Rade vyslať signál,
že tu ide o vôľu Parlamentu. Teraz je na Rade, aby prevzala svoju zodpovednosť. Nepodarí
sa nám vyriešiť prevenciu, ak sa niektoré členské štáty domnievajú, že nemáme problém,
pretože nemáme údaje.

Teraz sa musí Rada rozhodnúť, či sa Európa naozaj zapojí do boja proti násiliu a do ochrany
základných práv.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ochrana občanov,
v praxi prevažne žien, ktoré sú vystavené násiliu alebo im násilie hrozí, je prioritou
v programe všetkých inštitúcií, ktoré sa v súčasnosti touto témou zaoberajú.

To, že je táto ochrana v programe, je dôležité, pretože máme spoločný cieľ: poskytnúť
ochranu obetiam za čo najlepších podmienok vo všetkých štátoch EÚ. Preto tiež od začiatku
podporujem cieľ tejto ochrany a preto pripravujem ambiciózny balík o právach obetí,
ktorý sa má prijať na jar 2011.

Som si plne vedomá práce spravodajkýň pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani
Romerovej Lópezovej, ako aj Výboru pre práva žien a Výboru pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré prispeli veľkou pridanou hodnotou k prebiehajúcej
práci s cieľom zlepšiť ochranu obetí. Skúmam niektoré z vašich predložených návrhov.
Napríklad to, že obete nemusia znášať náklady, že im budú poskytnuté prekladateľské
a tlmočnícke služby alebo že sa zrýchlia postupy uznávania. Som pripravená pracovať na
účinnom a právne spoľahlivom mechanizme, ktorý obetiam pomôže využívať
občianskoprávne ochranné opatrenia v celej Európskej únii.

Pracovali sme na procesných právach obvinených osôb. Preto je logické pracovať aj na
právach osôb, ktoré sú obeťami, pretože veľmi často hovoríme o obvinených v súdnom
konaní, ale zabúdame na ich obete, ktoré sa musia znova stať stredobodom pozornosti.

Preto bude budúci balík Komisie týkajúci sa obetí založený na vynikajúcej práci španielskeho
a belgického predsedníctva, Rady a, samozrejme, Európskeho parlamentu a bude ju rozvíjať.
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Všetka táto práca je veľmi dôležitá. Balík týkajúci sa obetí bude zostavený tak, aby bol po
predložení komplexný a úplný, aby priniesol skutočnú zmenu všetkým obetiam – či už
ide o ženy, deti alebo mužov, aj keď väčšinou ide o ženy a deti – a aby nám umožnil rýchlo
prísť s konkrétnymi opatreniami, ktoré budú použiteľné a nevytvoria právnu neistotu.
Ďakujem vám za túto prácu. Vezmeme ju do úvahy pri príprave balíka týkajúceho sa obetí.

Monica Luisa Macovei,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (RO) Vážený pán predsedajúci,
približne 8 000 rumunských žien v Španielsku, ktoré sú obeťami, využilo tento rok
ochranné príkazy platné v Španielsku. Ich platnosť sa musí rozšíriť aj do Rumunska
a ostatných členských štátov, do ktorých cestujú.

Podľa neoficiálnych odhadov využíva ochranné príkazy platné v štáte, ktorý ich vydal,
približne 100 000 Európaniek. Návrh smernice mení obmedzenú, územnú pôsobnosť
týchto ochranných opatrení. Nástroj, ktorý zavádzame, zabezpečí, že ochranný príkaz
vydaný v jednom členskom štáte sa uzná v členskom štáte, do ktorého obeť cestuje, takže
priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa stane realitou a obete násilia alebo iné
obete budú môcť žiť a cestovať bez obáv.

Parlament chce rozšíriť ochranu obetí. Preto po tejto smernici od Komisie žiadame
a očakávame, že ďalším krokom bude rozšírenie ochrany obetí v tomto spoločnom priestore
spravodlivosti a bezpečnosti. Preto s netrpezlivosťou a záujmom očakávame balík na jar
2011.

Na záver by som chcela zopakovať, že Poslanecký klub Európskej ľudovej strany
(kresťanských demokratov) podporuje ochranu obetí, tento návrh smernice a rozšírenú
ochranu obetí.

Silvia Costa,    v mene skupiny S&D. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
prostredníctvom tohto návrhu smernice – za ktorý by som chcela srdečne poďakovať
obidvom spravodajkyniam, s ktorými som spolupracovala ako tieňová spravodajkyňa –
Parlament podporuje a rozširuje návrh Rady, ktorého cieľom bolo chrániť vo všetkých 27
členských štátoch ľudí, ktorí sú obeťami rôznych foriem prenasledovania alebo závažných
a opakovaných hrozieb od známych a predtým identifikovaných osôb – často bývalých
priateľov, manželov alebo partnerov –, ktorí ohrozujú ich telesnú a sexuálnu integritu,
dôstojnosť a osobnú slobodu.

V skutočnosti počet útokov a vrážd, najmä tých páchaných na ženách, rastie. Polícia a súdy
ich podnety často neberú dosť vážne a ochranné príkazy a opatrenia proti páchateľovi sú
v súčasnosti platné len v krajine, ktorá ich vydala. Pani komisárka Redingová, opatrenie,
ktoré schvaľujeme, možno nie je dokonalé, ale vypĺňa dieru v právnych predpisoch.

Veď pri vytváraní európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sme vždy
konali na základe skúsenosti a občas sme v prípade potreby presadili určité veci. Naozaj
sme presvedčení, že táto iniciatíva je dôležitá, pretože umožní všetkým občanom Európskej
únie – mužom aj ženám – a všetkým obyvateľom Európskej únie voľne cestovať cez hranice
a zobrať si so sebou ľudské práva a práva na ochranu a bezpečnosť, ako je to uvedené
v článku 3 Lisabonskej zmluvy, ktorá mala byť podľa Skupiny progresívnej aliancie
socialistov a demokratov v Európskom parlamente právnym základom, aby štruktúra
tohto návrhu bola koherentnejšia.

Ustanovením európskeho ochranného príkazu sa zaručuje, že o chránenú osobu bude
postarané aj v iných členských štátoch prostredníctvom rýchleho a bezplatného postupu.
Každý členský štát musí určiť príslušný orgán, ktorý bude informovať obete o ich právach,
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viesť kampane, zhromažďovať štatistické údaje a informovať osobu hneď po vydaní jej
vnútroštátneho ochranného príkazu. Tento príkaz okrem toho výrazne podporuje
vytvorenie európskeho právneho priestoru a uplatňovanie slobody pohybu a navyše sa
pri ňom po prvýkrát uplatňuje riadny legislatívny postup so spolurozhodovaním Rady
a Parlamentu.

Dúfam, že Rada potvrdí tento záväzok, a dúfam, že Komisia – hoci venuje osobitnú
pozornosť budúcemu balíku opatrení, ktorý sa týka bezpečnosti obetí – nepremárni túto
jedinečnú príležitosť okamžite reagovať na túto mimoriadne vážnu situáciu, ktorú
potvrdzujú európske a vnútroštátne štatistické údaje. Okrem iného by to mohlo viesť
k významnému právnemu zbližovaniu členských štátov.

Preto by som navrhovala, aby sme bezodkladne konali a osobitne sa zaviazali k tomuto
druhu ochrany obetí.

Izaskun Bilbao Barandica,    v mene skupiny ALDE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, chcela
by som, aby bol európsky ochranný príkaz účinný najmä pri predchádzaní násiliu
páchanému na ženách a aby slúžil ako užitočný úvod k návrhu, ktorý pripravuje Komisia
s cieľom vytvoriť podobný nástroj pre všetky druhy zločinu.

Mrzí ma, že vypracovanie tohto textu bolo také náročné a zložité napriek tomu, že sa všetci
stotožňujeme s jeho hlavným cieľom.

Bola by som tiež rada, keby tento príkaz zahŕňal dve veci. Po prvé, európsky register
ochranných príkazov so zodpovedajúcimi zárukami ochrany osobných údajov s cieľom
obmedziť byrokraciu pre chránené osoby a dosiahnuť okamžité uplatnenie príkazov.
Okrem toho by to príslušným orgánom znížilo procesné náklady a v konečnom dôsledku
zabezpečilo štandardizované, neustále aktualizované štatistické údaje.

Po druhé, som presvedčená, že by sme sa mali snažiť preskúmať možnosti spolupráce
s tretími krajinami v tejto oblasti, najmä ak nás zaujímajú štatistické údaje o pôvode obetí
a ich prípadných zmenách pobytu.

Vznikajúca Európska služba pre vonkajšiu činnosť tak prišla o príležitosť verejne sa
predstaviť s takouto úlohou, ktorej Európania rozumejú a ktorá rieši skutočné, aktuálne
problémy všetkých Európanov.

Chcela by som poďakovať obidvom spravodajkyniam za všetku ich prácu a dúfam, že pani
komisárka Redingová zaujme k tejto iniciatíve citlivý postoj.

Raül Romeva i Rueda,    v mene skupiny Verts/ALE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, myslím
si, že my v Parlamente musíme byť veľmi zodpovední a konať na základe mandátu, ktorý
nám bol zverený a ktorý nám hovorí, že aj na európskej úrovni musíme chrániť ženy, ktoré
sú obeťami násilia, a zastaviť vrahov.

Ako už bolo povedané, ide tu o boj proti istému druhu sociálneho terorizmu, konkrétne
šovinistickému násiliu. Preto sa nesmieme zamotať do štatistiky ani do právnych detailov.
Hovoríme o spravodlivosti, základných právach, živote a smrti a ochrane tých, ktorých
musíme chrániť pred útočníkmi. Najdôležitejšie je však to, že nebudeme musieť ľutovať
2 500 žien, ktoré sú každoročne obeťami právnej letargie, do ktorej sme všetci upadli.

Všetci si uvedomujeme právne problémy a to, že ide o inovačný postup v rámci
polisabonskej medziinštitucionálnej dynamiky. Tieto problémy by však v žiadnom prípade
nemali byť zámienkou, aby sme nenapredovali. Ochrana práv žien, ktoré boli alebo by
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mohli byť obeťami násilia a vrážd, a predchádzanie takýmto činom nemôžu byť podriadené
niekoľkým právnym problémom. Musíme prejaviť politickú vôľu, ktorú si vyžadujú
naliehavosť a význam tejto otázky.

Samozrejme, je dôležité robiť veci dobre, ale predovšetkým je nutné ich urobiť a to je podľa
mňa základným posolstvom, ktoré Rade a Komisii pretlmočíme prostredníctvom tohto
textu, ktorý, dúfam, prijmeme. Musíme pochopiť, že v žiadnom prípade nemôžeme
paralyzovať iniciatívy pre technické problémy, ktoré sme nedokázali vyriešiť.

Túto príležitosť by som chcel využiť na poďakovanie obidvom spravodajkyniam
a španielskemu a belgickému predsedníctvu za prácu, ktorú vykonali s cieľom ďalej
napredovať, pracovať a bojovať proti pliage, ktorou je, opakujem, šovinistické násilie.

Timothy Kirkhope,    v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, pozorne som
sledoval trojstranné rokovania a chcel by som poďakovať kolegom, najmä tým
z poslaneckého klubu PPE a zo skupiny S&D, za prácu, ktorú robia.

Ako právnik v Spojenom kráľovstve som v praxi roky poskytoval právne poradenstvo
a právnu podporu ľuďom, ktorí boli obeťami domáceho zneužívania, prenasledovania
alebo obťažovania zo strany príbuzného alebo bývalého partnera. Na vlastné oči som videl
utrpenie, ktoré môže spôsobiť fyzické, psychologické a sexuálne zneužívanie, a zraniteľnosť
obetí.

Plne podporujem zámery a ciele tohto návrhu. Musím však vyjadriť aj obavy v súvislosti
s právnym základom a záberom. Podľa mňa je jasné, že tento návrh má len trestnoprávny
základ, keďže sa odvoláva na článok 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Niektoré
trestné činy, na ktoré by sa mal tento návrh vzťahovať, sú svojou podstatou a zo zákona
občianskoprávnymi vecami, ale očividne chýba odvolanie sa na článok 81.

Hoci nenamietam proti právnej spolupráci v EÚ, som pevne presvedčený, že musíme
zabezpečiť, aby boli právne predpisy vypracované na úrovni EÚ dobré a spoľahlivé z právnej
stránky a aby sa mohli účinne vykonávať na úrovni členských štátov bez ohrozenia
fungujúcich právnych systémov členských štátov.

Paul Nuttall,    v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, podporujem ochranu obetí.
Keď som sa však po prvýkrát stretol s európskym ochranným príkazom, zdalo sa mi, že
znie desivo, podobne ako európsky zatykač, ktorý je podľa mňa jedným z najrušivejších
a najdiktátorskejších právnych predpisov, ktoré boli kedy Britom vnútené.

Návrh európskeho ochranného príkazu, ktorý nám tu vnucujú, je vraj o ochrane žien.
Hovorili nám, že európsky zatykač pomôže v boji proti terorizmu – a všetci vieme, že
neostalo iba pri tom. Hovorme jasne a čestne: skrytým cieľom je vytvoriť základy pre
paneurópsky systém spravodlivosti, ktorý nepochybne podkope britské právo. Ak by bol
potrebný dôkaz, stačí sa pozrieť na európsky zatykač.

Tieto príkazy by sa podľa mňa v Spojenom kráľovstve uplatňovali mimoriadne ťažko,
pretože sa nakoniec dostaneme do situácie, keď tento príkaz vydá v cudzej krajine
zahraničný sudca, ktorý nevie nič o podmienkach v britskom meste alebo o našom spôsobe
života. V Anglicku máme príslovie: nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Prvýkrát to bol
európsky zatykač. Navrhujem, aby sme sa vyhli európskemu ochrannému príkazu.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na navrhované
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy je nepochybné, že uvedená smernica je jednou z prvých
iniciatív zameraných na dosiahnutie týchto dôležitých cieľov. Nemali by sme zaručiť iba
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to, že obete násilia budú v bezpečí pred ďalšou ujmou vo svojej krajine, ale aj to, že budú
môcť využiť takéto ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Preto som presvedčený, že
by sme mali podporiť stanovisko pani spravodajkyne.

Treba tiež pripomenúť, že táto iniciatíva má naschvál široký záber. Hoci sa väčšina vydaných
ochranných príkazov týka žien, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, táto
iniciatíva sa môže vzťahovať na všetky obete násilia – deti, mužov a ženy – za predpokladu,
že páchateľ bol identifikovaný. V tejto súvislosti Štokholmský program uvádza, že obete
zločinov vrátane terorizmu, ktoré sú najzraniteľnejšie a ktoré sa nachádzajú v mimoriadne
nepriaznivých situáciách, napríklad osoby vystavené opakovanému násiliu v blízkych
vzťahoch, obete rodovo motivovaného násilia alebo osoby, ktoré sú obeťami iných druhov
zločinov v členskom štáte, ktorého nie sú príslušníkmi ani obyvateľmi, potrebujú osobitnú
podporu a právnu ochranu.

Vzhľadom na to by mal európsky ochranný príkaz platiť pre obete všetkých zločinov
vrátane obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených
manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu a iných podobných zločinov. Túto iniciatívu
preto treba podporiť a pani spravodajkyňa má moju plnú podporu.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, európsky ochranný príkaz
v súčasnosti využíva stotisíc ľudí. Jedným z nich je Rasja, ktorá by sa chcela s deťmi
presťahovať do Španielska. Ak sa príkaz vydaný proti jej prenasledovateľovi v Holandsku
nepresunie spolu s ňou do Španielska, tak sa tam spolu s deťmi stane ľahkým cieľom, ak
španielske úrady neuznajú alebo nebudú uplatňovať tento príkaz. Našťastie ho však
Španielsko uznáva.

Táto ochrana sa vzťahuje aj na tých, ktorí sú prenasledovaní, pretože využili svoje právo
na slobodu prejavu. Musia mať možnosť hovoriť v iných európskych štátoch s vedomím,
že tí, ktorí sa im vyhrážali, nesedia v publiku. Európsky ochranný príkaz to umožňuje. Ide
o výbornú iniciatívu a holandská vláda ju podporuje. Žiaľ, s novou koalíciou sa postavenie
ľudí, ktorí využívali túto ochranu, zmenilo o 180 stupňov. Ženy, muži a deti, čo musia
každý deň žiť v strachu, sa ocitli v krutej, bezvýchodiskovej situácii. Jednoducho nie je
prijateľné, aby bezpečnosť jednotlivca končila na hraniciach.

V záujme stotisíc ľudí teraz hovorím áno európskemu ochrannému príkazu. Očakávam,
že všetky vlády vrátane tej našej urobia všetko pre zvýšenie bezpečnosti, ochrany a slobody
svojich občanov, aby mohli všetci ľudia žiť slobodne a v bezpečí.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy
a páni, v prvom rade chcem, samozrejme, poďakovať obidvom spravodajkyniam, ktoré
po náročných trojstranných rokovaniach navrhujú kompromisnú dohodu, ktorú vám ako
tieňová spravodajkyňa Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a našej
skupiny, prirodzene, odporúčam prijať.

Po druhé, hoci ma mrzí, a dnes to povedali aj iní, že určité body, ako napríklad preklad
dokumentov obetí, neboli zahrnuté do hlavného textu tejto dohody alebo že zjednodušujúce
prvky neboli dostatočne podrobne opísané – a rátam s tým, že sa to doladí v balíku
týkajúcom sa obetí –, chcem zdôrazniť, že v konečnom dôsledku to všetko dnes znie
rozumne – ako logické pokračovanie čoraz väčšej integrácie európskeho priestoru slobody
a spravodlivosti a v podstate vytvorenie zodpovedajúceho právneho systému.

To svedčí o určitej dávke politickej odvahy a u drvivej väčšiny z nás aj o vôli ísť nad rámec
politickej pretvárky s cieľom vytvoriť prehľadný nástroj na spoluprácu v trestných veciach.
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Ako už zdôraznila pani Redingová, tento nástroj je do určitej miery skutočnou politikou
v oblasti práv v Európe. Tým chcem povedať, že ide o skutočnú politiku pre ľudí, najmä
ženy, ktorých fyzická integrita môže byť ohrozená, politiku v súlade so slobodou pohybu,
ktorá platí už dlho, a preto ide o politiku v oblasti práv.

PREDSEDÁ: ROBERTA ANGELILLI
podpredsedníčka

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy
a páni, dovoľte mi najprv povedať, že neprítomnosť Rady už odvčera považujem za
poľutovaniahodnú, keďže Rada býva prítomná na rokovaniach o všetkých témach,
o ktorých odvčera diskutujeme, konkrétne tých, ktoré sa týkajú občianskych slobôd,
spravodlivosti a vnútorných vecí. Ľutujeme, že Rada tu nie je a nepočúva Parlament. Je to
naozaj hanba.

Chcela by som zablahoželať obidvom spravodajkyniam, ktoré na tomto texte veľmi usilovne
pracovali, k tomuto historickému pokroku pre všetky obete. V prvom rade ide o obete
domáceho násilia. Vedeli ste, že 45 % európskych žien je obeťou domáceho násilia?
A obeťami sú aj muži, pretože by sme nemali zabúdať na mužov, na ktorých páchajú násilie
ženy. Potom sú tu obete terorizmu vrátane detí, ktoré sú, samozrejme, mimoriadne
zraniteľné.

Text, ktorý nám bol dnes predstavený, je mimoriadne dôležitý a opäť by som k nemu chcela
zablahoželať. Pani komisárka, napäto očakávame balík týkajúci sa obetí, ktorý nám
predstavíte na budúci rok a ktorý doplní text, o ktorom budeme zajtra hlasovať.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – Vážená pani predsedajúca, domáce násilie, mrzačenie
pohlavných orgánov, zločiny v mene cti, nútené manželstvá a obchodovanie s ľuďmi sú
len niektorými príkladmi násilia páchaného na 45 % žien v celej Európe.

Ženy a maloletí potrebujú lepšiu ochranu. Európsky ochranný príkaz je dobrým krokom
vpred k dosiahnutiu tohto cieľa a je v úplnom súlade s víziou Štokholmského programu
pre zjednotenú Európu, teda pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti slúžiaci
občanom.

Ochranné príkazy proti páchateľovi vydané v jednom európskom štáte sa teda budú
uplatňovať vo všetkých ostatných 26 členských štátoch EÚ. Iniciatíva španielskeho
predsedníctva, ktorú dnes všetci vítame, zdôrazňuje ochranu obetí a prevenciu a podporuje
jednotnosť postupov právneho poriadku. Umožňuje obetiam prelomiť mlčanie a hľadať
ochranu za geografickými hranicami Európy.

Dúfam, že Komisia plne podporí túto správu dvoch spravodajkýň vo svojom ambicióznom
balíku o právach obetí.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, táto smernica
o európskom ochrannom príkaze na ochranu obetí je nepochybne ďalším znakom
významného posunu v skutočných zárukách, predovšetkým pre ženy, ale nielen pre ne,
ako už bolo povedané.

Usmernenia pre toto opatrenie už boli vypracované – najprv v Lisabonskej zmluve a potom
v Štokholmskom programe. Chcel by som zablahoželať hlavne obidvom spravodajkyniam
pani Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani Romerovej Lópezovej k ich usilovnej práci
a k vyriešeniu mnohých problémov, s ktorými sa stretli v Rade, pri príprave pôdy pre tento
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mimoriadne dôležitý návrh, pre priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, ktorý bude
skutočne slúžiť občanom.

Tento návrh bojuje proti domácemu násiliu rozhodne a odhodlane, obsahuje pomerne
veľa opatrení a jeho záber sa zdá byť úplne konzistentný. Tieto hotové, včasné a účinné
preventívne opatrenia v nás vzbudzujú presvedčenie, že tento návrh by sa mohol účinne
využívať aj na ochranu rodín obetí. So záujmom očakávame štruktúrovanejší balík ohlásený
pani komisárkou Redingovou, ktorý sa bude týkať ochrany obetí násilia a ktorý bude
hotový v nasledujúcich týždňoch.

Pani predsedajúca, na záver by som chcel vyhlásiť, aká dôležitá je úzka spolupráca medzi
členskými štátmi, ako aj veľká citlivosť pri uplatňovaní tohto opatrenia v praxi. Rovnako
kľúčové je nezabúdať na význam psychologickej podpory obetí. Som si istý, že Komisia
to náležite zohľadní v záverečnej fáze legislatívneho procesu.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (FI) Vážená pani predsedajúca, európsky ochranný príkaz
je dôležitý krok smerom k ochrane obetí v celej Európe. Teraz vysielame Rade a Komisii
silný signál, že Európsky parlament chce tento ochranný príkaz a že by mal čoskoro
nadobudnúť účinnosť. Teraz by sa mali snažiť prekonať opozíciu v Rade proti tomuto
príkazu, ako aj všetky právne dôvody, ktoré proti nemu uvádza Komisia.

Je dôležité, aby sa táto smernica uplatňovala na rozsiahlom území. Nesmie obsahovať len
príkazy týkajúce sa trestných činov, ale rôzne iné druhy ochranných príkazov. Nemalo by
v nej ísť o žiadne právne puntičkárstvo. Tento ochranný príkaz by mal tiež byť dostatočne
flexibilný na to, aby zohľadnil rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Je dôležité, aby sa Parlament nezameriaval iba na obete rodovo motivovaného násilia, ale
aj na ostatné obete násilia. Smernica musí presne stanovovať práva obete a postupy
podávania žalôb. To sú niektoré z vecí, na ktoré som sa snažila upozorniť v stanovisku
Parlamentu. Je tiež dôležité, aby krajina, v ktorej sa žiada o ochranný príkaz, informovala
svojich občanov o týchto postupoch.

Práca sa však po nadobudnutí účinnosti ochranného príkazu nekončí. Orgány musia byť
dobre vyškolené a nemôžeme byť úplne spokojní s informačnou kampaňou, ktorá je
obmedzená len na rámec tej súčasnej.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Vážená pani predsedajúca, ustanovenia
v správe, o ktorej dnes diskutujeme, ma napĺňajú veľkým nadšením. Záruka, že ochrana
poskytovaná obetiam jedného členského štátu bude platiť aj v každom inom členskom
štáte Európskej únie, do ktorého sú tieto obete nútené ísť pre strach z opakovaného násilia,
je pre ne príležitosťou viesť normálny život. Európsky ochranný príkaz bude znamenať,
že ochranné opatrenia prijaté v jednom členskom štáte EÚ budú môcť uznávať, uplatňovať
a presadzovať súdy v inom členskom štáte.

Okrem toho je ďalším míľnikom rozšírenie pôsobnosti smernice aj na obete akéhokoľvek
druhu násilia, takže sa nebude týkať len obetí rodovo motivovaného násilia. Všetky obete
si zasluhujú rešpekt a očakávajú, že páchatelia, ktorí spôsobili ich utrpenie, budú spravodlivo
potrestaní. Zdá sa mi, že len ochranný mechanizmus, ktorý nasleduje obeť, môže byť úplne
účinný, môže zabrániť opakovaniu rovnakého zločinu a ponúknuť obeti skutočnú ochranu.
Veľmi ma teší, že Poľsko bolo jednou z krajín, ktoré prišli s touto iniciatívou.
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Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Ak má byť Európska únia skutočným priestorom
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, treba prekonať rozdiely, ktoré v tejto oblasti
jednotlivé členské štáty medzi sebou majú.

Obete násilia musia byť chránené proti páchateľom trestnej činnosti nielen vo svojej krajine,
ale musia mať k dispozícii ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Hoci je návrh široký,
primárne sa v ňom jedná o ženy, obete rodového násilia. Je dobré, že sa pri tejto príležitosti
riešia aj situácie iných potenciálnych obetí, či už sú to obete obchodovania s ľuďmi,
nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu, situácia svedkov či situácia obetí
terorizmu a organizovaného zločinu. Osobne veľmi oceňujem snahu zabezpečiť čo najlepšiu
možnú ochranu obetí okrem iného aj zaistením potrebnej právnej istoty. Obete by mali
mať možnosť opierať sa o jasné pravidlá a byť vždy informované o opatreniach, ktoré majú
k dispozícii v štáte pôvodu a v štátoch, do ktorých majú záujem sa presťahovať alebo do
ktorých sa už presťahovali.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, veľmi oceňujem
prácu, ktorú vykonali dve spravodajkyne. Problémom tohto návrhu smernice je však to,
že je založený na najčastejšej forme obťažovania, keď je osoba obeťou násilia páchaného
inou osobou, a preto sa musí chrániť pred opakovaním tohto fyzického alebo psychického
zneužívania. Samozrejme, táto téma má zásadný význam pre státisíce žien v Európskej
únii, a preto plne podporujem jej obsah.

Tieto opatrenia však, žiaľ, neberú do úvahy obete organizovaného zločinu, ktoré vo väčšine
prípadov netreba chrániť pred identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou, ale pred
organizáciami, proti ktorým určite nie je možné uplatniť ochranný príkaz. Preto si myslím,
že Európsky parlament by mal túto smernicu považovať za prvý krok vykonávania
Štokholmského programu, ktorý výslovne hovorí o opatreniach na ochranu obetí trestnej
činnosti, a zdá sa mi, že pani Jiménezová a pani komisárka Redingová majú rovnaký názor.

Vyzývam Európsku komisiu, aby zabezpečila, že balík opatrení na ochranu obetí plánovaný
na rok 2011 bude chrániť aj obete organizovaného zločinu a obete, ktoré utrpeli ujmu
počas výkonu služby na európskej úrovni.

Cornelia Ernst (GUE/NGL).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, európsky ochranný príkaz
je krok správnym smerom. Jeho princípom musí byť to, že potvrdeným obetiam násilia
sa poskytne rovnaká úroveň ochrany vo všetkých členských štátoch. Najlepším riešením
by bola harmonizácia zákonov členských štátov v tejto oblasti, ale nebolo možné ju
dosiahnuť. Pozitívnym aspektom tohto ochranného príkazu je to, že by mal čo najviac
pomáhať každej obeti násilia a že jeho záber je široký: sexuálne násilie, obťažovanie
a predovšetkým zneužívanie maloletých, čo považujem za veľmi, veľmi dôležité. Preto
vysiela pozitívny signál obetiam násilia a najmä ženám. Je tu však jedna chybička krásy.
Dôvodov na neuznanie článku 9 je priveľa a aj to môže byť do určitej miery spôsob, ako
by sa členské štáty mohli vyhnúť dodržiavaniu smernice. Preto musíme o rok veľmi
starostlivo posúdiť, ako môžeme v tejto rozprave pokračovať, pretože všetky obete vo
všetkých krajinách potrebujú rovnakú ochranu.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Chcel by som podporiť myšlienku obsiahnutú v prípravnom
európskom ochrannom príkaze.

Ochrana ohrozených osôb na úrovni jednotlivých členských štátoch sa totiž javí v mnohých
prípadoch ako nedostatočná. Vďaka otvorenosti európskeho priestoru dnes už mladí ľudia
často uzatvárajú medzinárodné manželstvá a medzinárodné manželské zväzky. Nie všetky
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takéto zväzky však majú dlhé trvanie a potom sa často deti stávajú rukojemníkmi sporov
svojich rodičov. Znepriatelení rodičia často odmietajú rešpektovať rozhodnutia súdov
z iných štátov o zverení dieťaťa do výchovy jednému z nich a jednoducho berú spravodlivosť
do vlastných rúk – unášajú deti bývalým partnerom do svojej krajiny a zneužívajú
rozdielnosti v právnych systémoch jednotlivých členských štátov na elimináciu platných
rozhodnutí súdov. Obeťami tejto európskej právnej anarchie sa tak stávajú často malé,
nevinné deti. Dúfam, že európsky ochranný príkaz vyrieši aj tento problém.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, hoci v posledných rokoch boli
prijaté opatrenia na ochranu obetí, mnohí postihnutí ľudia často cítia, že ostali v kaši.
Právnici a sudcovia počúvajú počas svojho vzdelávania veľmi veľa o právach obžalovaných,
ale učia sa veľmi málo o zaobchádzaní s obeťami. Toto nie je jediná oblasť, kde je potrebná
väčšia informovanosť. Je potrebná aj v medicínskom vzdelávaní, aby sa páchanie násilia
dalo ľahšie potvrdiť. Pre detské obete má zásadný význam otázka zákonného obmedzenia
občianskoprávnych nárokov na odškodné v prípade sexuálneho zneužívania. S deťmi
môžu pracovať len ľudia s čistým registrom trestov. Ak sa napríklad v Lichtenštajnsku
teraz vedú súdne konania vo veci nútených manželstiev, a to aj bez súhlasu obete, a je
možné podať žalobu vo veci mrzačenia pohlavných orgánov vykonaného na maloletej
osobe, tak to jasne ukazuje potenciálne nebezpečenstvo toľko velebeného multikulturálneho
obohatenia. Podľa mňa je dôležité vziať tento vývoj v EÚ do úvahy, rovnako ako jeho
význam v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Vážená pani predsedajúca, ako právnička som sa vyše
desať rokov zaoberala prípadmi obetí násilia páchaného na ženách a deťoch, či už išlo
o domáce násilie, znásilňovanie, alebo obchodovanie so ženami. Mala som tiež príležitosť
osobne sa presvedčiť, že ochranný príkaz, ktorý je témou dnešnej rozpravy, je jedným
z dôležitých a nezastupiteľných nástrojov na ochranu obetí, ale určite nie je jediný. Sú
potrebné komplexné opatrenia, napríklad právne poradenstvo, psychologická podpora
a podpora detí, ktorých sa to týka, a je veľmi dôležité počúvať obete, ktoré sú – a mrzí ma,
že to hovorím – najväčšími odborníkmi, pokiaľ ide o ich potreby.

Mám dve otázky pre pani Redingovú a spravodajkyne. Po prvé, chcela by som vedieť, do
akej miery do tejto práce zapájajú obete násilia páchaného na ženách, aby im umožnili
podeliť sa o ich skúsenosti. Po druhé, chcela by som vedieť, ako dobre sú pani Redingová
a spravodajkyne oboznámené s dohovorom o násilí páchanom na ženách, ktorý v súčasnosti
pripravuje dvojička Európskej únie, Rada Európy, a do akej miery sa podieľame na príprave
tejto práce.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, bezpečnosť žien, ktoré
sú obeťami, by nás naozaj mala všetkých zaujímať. Bez ohľadu na to, kde sa obete
nachádzajú, tu nejde len o otázku, či sa im poskytuje fyzická ochrana pred páchateľmi, ale
aj o to, či sa berie do úvahy ich ľudská dôstojnosť. Tento európsky ochranný príkaz by sa
mal vzťahovať na všetky obete násilia bez ohľadu na ich vek a pohlavie.

Antonija Parvanovová (ALDE).   – Vážená pani predsedajúca, aj ja by som chcela
poďakovať pani spravodajkyni. Ochrana života, fyzickej a psychologickej integrity, ako
aj sexuálnej integrity a slobody sú prioritnými cieľmi, pokiaľ ide o ochranu obetí. Vďaka
našej politickej podpore európskeho ochranného príkazu tento problém patrične
zviditeľňujeme, poskytujeme celoeurópsky, komplexný balík osobitných ochranných
opatrení, ktoré sú účinné v celej Únii, a poskytujeme právnu ochranu a pomoc obetiam
trestných činov, najmä násilných trestných činov.
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Právo na ochranu pred násilím je základným ľudským právom bez ohľadu na etnickú
príslušnosť, právne postavenie alebo postavenie prisťahovalca, a preto je morálnou
povinnosťou nás všetkých dodržiavať toto právo v rámci štátnych hraníc a aj za nimi. Som
presvedčená, že tento nový prístup k ochrane zraniteľných obetí je veľmi silným politickým
signálom s cieľom posilniť slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť v Európskej únii.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    spravodajkyňa. – (ES) Vážená pani predsedajúca, myslím
si, že počas tejto rozpravy sme sa jasne presvedčili, že všetci súhlasíme s podporou cieľa
tejto správy.

Túto smernicu, ktorá obetiam poskytuje lepšiu ochranu, podporili rôzne politické skupiny.
Preto sa pýtam: aké prekážky nám bránia prijať tento dokument? Opakujem: aké sú obavy
z uskutočnenia niečoho takého zásadného a jednoduchého ako rovnaká ochrana obetí
v celej Európe?

S nádejou, že Parlament prijme túto správu väčšinou hlasov, by som sa chcela obrátiť na
Radu a Komisiu, aby som im pripomenula, že sme pri rokovaniach prekonali právne
prekážky, a vítam to, že Komisia oceňuje našu prácu, tak ako my oceňujeme prácu, ktorú
vykoná v budúcnosti.

Preto by sme k sebe nemali byť odmietaví, ale skôr by sme si mali pomáhať tým, že dnes
prijmeme špecifickejší nástroj a zajtra prijmeme rozsiahlejší balík opatrení na pomoc
obetiam, ktorý predstaví Komisia, ktorej sľubujem spoluprácu.

Buďme teda odvážni a zodpovední a pomôžme všetkým tým, ktorí majú právo žiť
v bezpečnejšej Európe. Opakujem, pomôžme všetkým – mužom, ženám aj deťom.
Pomôžme tým, ktorí očakávajú, že dnes im zabezpečíme lepší život, život, ktorý im vráti
slobodu, bezpečnosť a predovšetkým dôstojnosť.

Carmen Romero López,    spravodajkyňa. – (ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka,
vieme, že balík pripravovaný pre obete neobsahuje žiadne právne opatrenia. Práve to
kritizovala európska ženská loby v Parlamente. Hovorí sa o osvedčených postupoch
a koordinácii, ale čaká nás ešte dlhá cesta.

Chcela by som tiež povedať, že pôvod násilia, s ktorým sa stretávame, nie je exotický – je
to naše vlastné násilie. Rade a členským štátom by som chcela povedať, že násilie
pochádzajúce z iných kultúr si tiež vyžaduje právny nástroj. Nie je možné bojovať proti
mrzačeniu pohlavných orgánov, zločinom v mene cti a všetkému obťažovaniu, ktoré
podstupujú ženy z iných kultúr, bez takéhoto nástroja.

Preto je také dôležité zahrnúť doň aj tieto ženy a Parlament sa prostredníctvom všetkých
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tieňových spravodajcov snažil zabezpečiť, aby sa
do tohto právneho nástroja zahrnuli aj všetky tieto obete.

Preto je také dôležité pracovať na tejto veci spoločne a preto nás mrzí, že Parlament
a Komisia sa v priebehu tohto postupu nedohodli na rovnakom texte. Aj keby sa Parlament
a Komisia dohodli na rovnakom texte, museli by sme ďalej bojovať.

Pani komisárka, obetiam násilia veľmi nepomôže názor, že odloženie tejto iniciatívy o dva,
tri či štyri roky by pre ne bolo lepšie, pretože to tak nie je.

Počas predošlého vystúpenia ste povedali, že sme nedocenili význam Charty základných
slobôd. Jej význam sme docenili. Problém je to, že ju treba uplatňovať. Problémom je to,
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že musíme prijať opatrenia, a niekedy, keď musíme prijať opatrenia, ide o právne opatrenia,
ktorým niekedy stoja v ceste prekážky. Najväčšou prekážkou je politická vôľa.

Preto je také dôležité, aby sme sa všetci zhodli na takejto iniciatíve a teraz ja na ťahu Rada.
Teraz je na členských štátoch, aby rozhodli, či tento nástroj naozaj bude pre obete účinný
a potrebný. Sme presvedčení, že to tak bude, a preto tento nástroj obhajujeme a preto sme
tu. Obhajujeme aj jeho naliehavosť.

Preto sme chceli, aby zaň Parlament hlasoval drvivou väčšinou. Krajiny, ktoré sa ešte
nerozhodli alebo sa rozhodli, že sú proti tejto iniciatíve, potom pochopia, že je to jediný
postup použiteľný teraz aj v budúcnosti. Ide o zložitý a komplexný nástroj, ale otvára cestu
a bude chrániť obete a občianstvo žien.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, nemala som
v úmysle znova vystúpiť, ale musím uviesť na pravú mieru to, čo bolo povedané. Opatrenia,
ktoré budú súčasťou balíka týkajúceho sa obetí, zahŕňajú centrálnu komunikáciu,
lisabonizáciu rámcového rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní z roku 2001,
návrh opatrení občianskoprávnej ochrany a v prípade potreby návrh opatrení trestnoprávnej
ochrany. To predložíme v Parlamente v máji budúceho roka.

Nemôžeme sa do toho len tak pustiť a dať naše nápady na papier. Všetky naše návrhy musí
sprevádzať dôkladné posúdenie ich vplyvu. Musíme to brať veľmi vážne a naším cieľom
musia byť spoľahlivé štúdie so skutočnou pridanou hodnotou. To v súčasnosti robíme.
Dokončujeme posúdenie vplyvu, aby sme stanovili podrobnosti akýchkoľvek krokov,
pokiaľ ide o legislatívne a praktické opatrenia, s cieľom dosiahnuť právnu istotu a rýchle
a účinné ochranné opatrenia.

Vzhľadom na to by som tiež chcela Parlament informovať, že doteraz nám národné
parlamenty poslali štyri stanoviská k ochrannému príkazu. Pozitívne stanoviská prišli
z talianskeho, gréckeho a portugalského parlamentu a negatívne stanovisko prišlo
z nemeckého Bundesratu. Tvrdilo sa v ňom, že smernica zachádza nad rámec pôsobnosti
článku 82, pretože sa vzťahuje na opatrenia, ktoré nie sú trestnoprávne, a prevenciu
kriminality. Príkaz bol odmietnutý na základe subsidiarity. Sme uprostred veľmi
komplikovaného problému. Tým, že pred predložením právnych a iných návrhov vykonám
serióznu analýzu, sa pokúsim navrhnúť opatrenia, ktoré budú dostatočne spoľahlivé a ktoré
nepostihnú obete druhýkrát, pokiaľ ide o ochranné opatrenia.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) V Rumunsku sa odhaduje, že prípady domáceho
násilia postihujú každoročne 1 200 000 ľudí, ale len 1 % obetí násilia sa to odváži ohlásiť
orgánom. Časté napätie v domácnosti, hádky a bitky robia z rodinných príslušníkov
traumatizované obete, ktoré sú nútené akceptovať túto situáciu ako pravidlo. Násilie
ovplyvňuje normálny, harmonický vývoj dieťaťa. Štúdie dokazujú, že vzor násilného
správania sa prenáša z generácie na generáciu v 75 % prípadov. Štokholmský syndróm sa
musí riešiť, ale nie nedôraznými reformami, ako sa to deje v Rumunsku. Na boj proti
tomuto javu sú potrebné aktívne opatrenia spolu so zmenou a doplnením príslušného
legislatívneho rámca a naštartovaním dialógu a spolupráce medzi všetkými štátnymi
inštitúciami s pôsobnosťou v tejto oblasti a občianskou spoločnosťou. V tejto súvislosti
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musí byť európsky ochranný príkaz silným nástrojom schopným poskytnúť bezpečnejšie
útočisko pre obete násilia aj za hranicami členských štátov. To tiež bude zahŕňať ochranu
proti násilným činom spáchaným skupinami osôb a bude to platiť pre všetky obete trestných
činov, ako sú obete obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných orgánov,
nútených manželstiev, zločinov v mene cti, incestu, rodovo motivovaného násilia, ako aj
svedkovia a obete terorizmu a organizovaného zločinu.

7. Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je správa pani Bauerovej a pani Hedhovej
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu
a o ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV
(KOM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD)) (A7-0348/2010).

Edit Bauer,    spoluspravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som chcela
vyjadriť vďaku svojej spoluspravodajkyni pani Hedhovej, Rade, Komisii a všetkým, ktorí
sa podieľali na tejto náročnej práci.

Aktuálna situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi je znepokojujúca. Odhadovaný objem
v rámci Európy je niekoľko státisícov obetí, takže je to druhé najväčšie zločinecké
podnikanie s odhadovanými ziskami 32 miliónov USD. V obchodovaní s ľuďmi sa objavili
nové trendy. Máme viac obetí v oblasti nútenej práce. Máme viac obetí pochádzajúcich
z členských štátov a okrem toho je medzi obeťami viac detí. Odhadovaný celosvetový
podiel detských obetí je medzi 40 a 50 %. Nedávna správa organizácie OBSE vyzvala
krajiny, aby zmenili svoje vnímanie obchodovania s ľuďmi ako okrajového fenoménu,
a nabádala ich, aby ho uznali za moderné otroctvo v rozsiahlom meradle.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vyžaduje holistický prístup, hoci máme len obmedzené
množstvo nástrojov. Našou úlohou je novelizovať právne predpisy. Lisabonská zmluva
nám dala nový právny základ – článok 83. To nám dáva prostriedky na dosiahnutie
spoločného prístupu s cieľom vytvoriť odrádzajúcejšie prostredie pre obchodníkov s ľuďmi
a zároveň posilniť ochranu obetí.

Návrh, ktorý je konsolidovaným textom, na ktorom sme sa dohodli s Radou a Komisiou,
rozširuje definíciu obchodovania s ľuďmi a zohľadňuje to, že jeho formy a trendy sa menia.
Návrh umožňuje uložiť vyššie tresty, definuje minimálne a maximálne tresty a posilňuje
možnosti zadržania a konfiškácie ziskov a majetku z obchodovania s ľuďmi. Návrh otvára
otázku viktimizácie obetí a oprávňuje súdy neukladať tresty za trestnú činnosť obetí
spáchanú pod nátlakom.

Obetiam by sa pred trestným konaním, počas neho a na dostatočnú dobu po ňom mala
poskytnúť pomoc a podpora, pričom táto pomoc a podpora nebudú podmienené ochotou
obetí spolupracovať pri trestných vyšetrovaniach, stíhaniach a súdnych procesoch. Návrh
obsahuje osobitné ustanovenie na posilnenie ochrany detí počas vyšetrovania a na pomoc
týmto deťom.

Návrh smernice tiež obsahuje ustanovenie o európskom koordinátorovi pre boj proti
obchodovaniu s ľuďmi, ktorý by v budúcnosti mohol prispieť ku komplexnejšej,
koherentnejšej a koordinovanejšej politike boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
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Anna Hedh,    spoluspravodajkyňa. – (SV) V roku 2010 sa ľudia v Európe nakupujú
a predávajú ako otroci. Deje sa to napriek tomu, že otroctvo bolo zakázané pred viac ako
250 rokmi. Sú nútení k prostitúcii, nútenej práci alebo žobraniu. Zrazu zisťujú, že majú
vlastníka, pričom dosť často absurdne veria, že mu niečo dlhujú. Obchodovanie s ľuďmi
je jedným z najzávažnejších zločinov na svete a, bohužiaľ, jeho rozsah neustále rastie.
Predstavuje vážne porušovanie ľudských práv, ktoré tu v EÚ ostro bránime a každý deň
bojujeme za ich dodržiavanie.

Chcela by som teda začať poďakovaním pani Malmströmovej za takú rýchlu prípravu
legislatívneho návrhu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu. Chcela
by som tiež poďakovať svojej kolegyni poslankyni z Výboru pre práva žien a rodovú
rovnosť pani Bauerovej za vynikajúcu spoluprácu a všetkým tieňovým spravodajcom,
ktorí na tejto smernici pracovali. A nakoniec, veľká vďaka patrí všetkým ostatným členom
personálu, ktorí odviedli fantastickú prácu.

Obchodovanie s ľuďmi je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúcim cezhraničným trestným
činom. Podľa správy OSN „Obchodovanie s ľuďmi“ za rok 2009 je obchodovanie s ľuďmi
činnosťou, ktorá prináša zločineckým sieťam druhé najvyššie príjmy po obchodovaní so
zbraňami. Je úplne evidentné, že žiadna krajina nedokáže sama vyriešiť problém
obchodovania s ľuďmi. K obchodovaniu s ľuďmi dochádza vo všetkých krajinách Európy
a obchodníci s ľuďmi dennodenne prevážajú svoje obete cez hranice jednotlivých štátov.

Musíme preto pracovať spoločne a naše právne predpisy v tejto oblasti musia byť čo
najharmonizovanejšie. Preto je dobrým krokom aj návrh na vytvorenie pozície koordinátora
EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude kontrolovať a koordinovať prácu EÚ
spolu s vnútroštátnymi koordinátormi.

S cieľom vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi musíme zaviesť tresty, ktoré budú odrážať
závažnosť tohto trestného činu a skutočne postihnú tých, ktorí na obchodovaní s ľuďmi
zarábajú. Myslím si, že sme dosiahli istý pokrok s návrhmi na tresty obsiahnutými
v legislatívnom návrhu. Bolo tiež navrhnuté, aby členské štáty právne istým spôsobom
zadržiavali majetok obchodníkov s ľuďmi získaný touto trestnou činnosťou.

Nestačí však len trestať páchateľov. Musí sa zlepšiť aj ochrana obetí obchodovania s ľuďmi.
Bez ochrany obetí nikdy nebudeme schopní stíhať obchodníkov s ľuďmi. Obete musia
dostať potrebnú pomoc a predovšetkým je dôležité vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom
sa budú môcť rozhodnúť pre spoluprácu s políciou.

Súčasťou návrhu je aj pasáž týkajúca sa posilnenej ochrany detí, ktoré sa stali obeťami
obchodovania s ľuďmi, čo ma veľmi teší. Keďže 79 % obetí obchodovania s ľuďmi sú ženy
a sexuálne vykorisťovanie je zďaleka najbežnejším typom obchodovania s ľuďmi, je
rozhodujúce pozerať sa na právne predpisy z rodového hľadiska a analyzovať všetky
navrhované opatrenia z pohľadu pohlavia.

Napokon, ak chceme niekedy vyriešiť tento problém, musíme niečo urobiť
s nerovnomerným rozdelením moci medzi mužmi a ženami. Nerovnosť medzi mužmi
a ženami prispieva k zraniteľnosti, ktorá vedie k obchodovaniu s ľuďmi.

Ak chceme skutočne vyriešiť problém obchodovania s ľuďmi, všetky členské štáty musia
vyvinúť veľké úsilie na prevenciu. V zásade je to otázka zníženia dopytu po službách
poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi v našich krajinách. Ak dokážeme obmedziť
dopyt, potom klesne aj prístup k službám. Znamená to, že sa musíme zaoberať tými, vďaka
ktorým je obchodovanie s ľuďmi výnosné. Preto sme navrhli, aby bolo pre všetky členské

29Diskusie Európskeho parlamentuSK14-12-2010



štáty povinné trestne stíhať tých, ktorí vedome využívajú služby obetí obchodovania
s ľuďmi. Podľa súčasných právnych predpisov EÚ je vykorisťovanie obetí obchodovania
s ľuďmi zamestnávateľmi trestným činom. Rovnaká zásada by mala platiť aj pre
jednotlivcov, ktorí vykorisťujú obete.

Bohužiaľ, nepodarilo sa nám dosiahnuť prijatie tohto návrhu. Členské štáty teda nebudú
nútené trestne stíhať týchto ľudí, ale budú musieť podávať správy o opatreniach, ktoré
prijali s cieľom obmedziť dopyt po službách poskytovaných obeťami obchodovania
s ľuďmi.

Podarilo sa nám však dosiahnuť, aby sa táto otázka dostala na program, a na úrovni EÚ
sme získali podporu pre náš návrh od príslušných výborov v Parlamente, ako aj od
odborníkov, polície a dobrovoľníckych organizácií. Myslím si, že s dohodou, o ktorej dnes
budeme hlasovať, sme prešli dobrý kus cesty. Prejavme teraz jednotu a skoncujme
s obchodovaním s ľuďmi v Európe, ktoré predstavuje modernú formu otroctva.

Nesmieme sa vzdať, pretože právo ľudí rozhodovať o svojom živote a svojom tele je ľudské
právo, ktoré sa nedá kupovať a predávať za peniaze ako šnúrky do topánok či banány.

Cecilia Malmström,    členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi na úvod
pripomenúť, že text, ktorý dnes v hlasovaní o niekoľko minút, dúfam, prijmeme, má
skutočne historický význam.

Toto je prvý nástroj trestného práva EÚ po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.
Myslím si, že so súčasnou dohodou môžeme byť spokojní.

Je to vyvážený kompromis medzi inštitúciami. Som si, samozrejme, vedomá toho, že
Parlament zastúpený spravodajkyňami i Komisia by uprednostnili o niečo odlišné znenie
niektorých odsekov. Celkovo je to však dobrý výsledok, ktorý je plne v súlade s cieľmi
Parlamentu, Rady a Komisie, a to bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, tomuto strašnému
modernému otroctvu, tomuto strašnému zločinu, ktorý nie je hodný Európy v roku 2010
a ktorý je závažným porušením základných práv toľkých občanov.

S niektorými z týchto obetí som sa stretla: s deťmi, mužmi a mnohými ženami v podnikaní
stojacom na sexuálnom otroctve. Ich príbehy sú, samozrejme, strašné. Dnes po prijatí tejto
smernice budeme mať lepší nástroj na to, aby sme im dokázali pomôcť. To je naozaj dobrý
vianočný darček.

Chcela by som naozaj poďakovať Parlamentu a najmä dvom spravodajkyniam pani
Bauerovej a pani Hedhovej, tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným, ktorí umožnili
dosiahnuť dohodu.

Existuje viacero príkladov, keď Európsky parlament pomohol zlepšiť túto smernicu.
Spomenula by som osobitné ustanovenie týkajúce sa postavenia a práv maloletých osôb
bez sprievodu, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, v článku 14. Bolo začlenené na
vašu žiadosť a súhlasíme, že sa tým smernica zlepšila. Sú tu aj ďalšie prípady.

Chcela by som spomenúť jeden bod, pri ktorom ľutujem, že Rada nepodporila návrh
Komisie, hoci vy ste ho podporili. Nepodarilo sa však dosiahnuť dohodu s Radou v súvislosti
s extrateritoriálnou súdnou právomocou v prípade trestných činov spáchaných v zahraničí
osobami s obvyklým pobytom v EÚ.

Stále som presvedčená, že ustanovenie zaručujúce, aby všetky osoby, ktoré s nami žijú
v Európe a ktoré sa dopustia trestného činu obchodovania s ľuďmi v iných krajinách, mohli
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byť stíhané v EÚ, by pridalo značnú hodnotu. Nebolo to však možné. K tejto otázke sa
opäť vrátime, keď sa budeme zaoberať smernicou o vykorisťovaní detí a detskej pornografii.
Extrateritoriálna súdna právomoc v prípade osôb s obvyklým pobytom bude ešte
dôležitejšia, keď budeme diskutovať o možnostiach postavenia pedofilných sexuálnych
turistov žijúcich v Európe pred súd.

Domnievam sa, že v rozhovoroch s Radou by sme spoločne mali aj naďalej trvať na tom,
aby sa takéto ustanovenie začlenilo do smernice. Ako som povedala, všetci spoločne sme
vykonali veľmi dobrú prácu. Dnes tu máme veľmi dôležitý nástroj na boj proti
obchodovaniu s ľuďmi, na ochranu obetí a na zaistenie toho, aby sme vyslali odkaz, že
toto je veľmi závažný trestný čin. Podľa toho by mal byť aj trestaný a teraz je rovnakým
spôsobom definovaný vo všetkých členských štátoch. Ešte raz vám ďakujem za váš
príspevok.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (ES) Vážená
pani predsedajúca, pani komisárka, obchodovanie s ľuďmi je v EÚ krutou realitou.

Sexuálne vykorisťovanie je hlavným cieľom mafií, ktoré obchodujú s ľuďmi, nasledujú
nútená práca, služby v domácnosti, nútené manželstvá, vykorisťovanie detí na žobranie,
nelegálna adopcia a odoberanie orgánov, ktoré sú ďalšími negatívnymi javmi a aspektmi
tohto problému.

Nové právomoci, ktoré článok 63 Lisabonskej zmluvy dáva Parlamentu, sa musia použiť
s cieľom posilniť právne predpisy EÚ v tejto oblasti. Okrem mnohých iných otázok to
zahŕňa aj požiadavku na klasifikáciu trestných činov, ktoré ešte stále nie sú zahrnuté do
niektorých európskych trestných právnych predpisov.

Musíme posilniť naše právne predpisy na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi z dvoch
pohľadov: prevencie a ochrany a tiež integrácie do spoločnosti a na trhu práce. Musíme
zaviesť konkrétne opatrenia na ochranu maloletých osôb, trestné stíhanie obchodníkov
s ľuďmi a prostredníkov, odradenie od dopytu v tejto oblasti a skonfiškovanie zisku z tejto
trestnej činnosti, zaviesť trestnú zodpovednosť všetkých právnických osôb, ktoré sa
podieľajú na ktorejkoľvek fáze obchodovania s ľuďmi, zintenzívniť kontrolu
zamestnávateľov a zaviesť tresty za vykorisťovanie zamestnancov a nelegálne najímanie
nedovolených prisťahovalcov, posilniť úlohu Európskej agentúry pre riadenie operačnej
spolupráce na vonkajších hraniciach a imigračných styčných dôstojníkov pri odhaľovaní
kanálov využívaných obchodníkmi s ľuďmi a ich modus operandi a nakoniec posilniť úlohu
spoločných vyšetrovacích tímov Európskeho policajného úradu (Europolu) v boji s mafiami.

Na záver by som chcel dodať, že osoba koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu
s ľuďmi by mohla výrazne prispieť k dosiahnutiu cieľov, o ktorých som hovoril, ale jeho
právomoci a možnosti musia byť jasne definované s cieľom vyhnúť sa duplicitnej činnosti
či zasahovaniu do funkcií zverených Europolu.

Monika Flašíková Beňová,    za skupinu S&D. – (SK) Úvodom mi dovoľte vysloviť uznanie
pani kolegyni Bauer a pani kolegyni Hedh za komplexné spracovanie tejto mimoriadne
dôležitej problematiky.

Obchodovanie s ľuďmi je v dnešnej civilizovanej spoločnosti odsúdeniahodným
fenoménom. Po obchode so zbraňami a drogami je z ekonomického hľadiska tretím
najlukratívnejším nelegálnym obchodom na svete. Táto tzv. moderná forma otroctva je
závažným zločinom hrubo zasahujúcim do základných ľudských práv. Lisabonskou
zmluvou sa posilnila činnosť Európskej únie v rôznych trestnoprávnych oblastiach vrátane
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boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Európsky parlament tu ako spoluzákonodarca zohráva
dôležitú úlohu. Prax však ukazuje, že aktuálny právny rámec nie je dostatočne účinný
a v záujme ochrany ľudských práv je potrebné urobiť ešte viac. Je potrebné prijať preventívne
opatrenia zamerané voči samotnému obchodovaniu s ľuďmi. Najväčšiu pozornosť je nutné
venovať najmä deťom a ženám ako najohrozenejším skupinám. Musíme urobiť všetko
preto, aby sme prispeli k dôstojnejším životným podmienkam potenciálnych obetí tohto
zločinu, občanov žijúcich často na periférii spoločnosti.

Antonija Parvanovová,    v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, napriek
stúpajúcemu úsiliu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi tento komplikovaný problém aj
naďalej prekvitá a rozširuje sa po celej Európe. To je dôvodom zintenzívnenia činnosti
a prijatia primeraných opatrení na ochranu osôb pred praktikami obchodovania s ľuďmi
na rôzne účely, na trestné stíhanie obchodníkov s ľuďmi a na zavedenie účinných
nápravných opatrení pre obete na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ.

Súčasný právny rámec bude účinne riešiť zložité nadnárodné problémy a koordinovať
spoločné úsilie na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ pri riešení tohto závažného
porušovania ľudských práv a špeciálnej formy násilia na ženách. Prostredníctvom tohto
právneho nástroja sa spoločne zaväzujeme zaistiť, aby boli práva žien v celej Európe
pozdvihnuté na prioritnú úroveň, pričom berieme do úvahy, že tento širší fenomén má
nepochybne neúmerný dosah na ženy a dievčatá.

Chcela by som upozorniť aj na inú dôležitú otázku, ktorá by sa, ako navrhujem, mala stať
súčasťou tohto právneho predpisu. Týka sa sociálno-ekonomických aspektov tohto
rozšíreného problému európskych krajín či regiónov, v ktorých sú sociálna a hospodárska
nerovnosť najdôležitejšími príčinami obchodovania s ľuďmi. Vďaka spoločnému úsiliu
sme dosiahli pozitívny výsledok, pokiaľ ide o ustanovenie týkajúce sa praktík, ako je
napríklad nelegálna adopcia.

Na záver by som chcela jasne zdôrazniť, že hlavnú zodpovednosť za boj proti obchodovaniu
s ľuďmi nesú aj naďalej členské štáty. Mali by prijímať konkrétne opatrenia na predchádzanie
obchodovaniu s ľuďmi a jeho potláčanie a na ochranu ľudských práv obetí obchodovania
s ľuďmi a mali by zohrávať dôležitejšiu úlohu pri riešení tohto významného problému.

Judith Sargentini,    v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Vážená pani predsedajúca, dovoľte
mi začať poďakovaním spoluspravodajkyniam pani Hedhovej a pani Bauerovej za ich
usilovnú prácu.

Táto smernica sa týka trestného stíhania, prevencie a ochrany v oblasti obchodovania
s ľuďmi. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia by bola rada videla o čosi
dôkladnejšiu prácu, najmä pokiaľ ide o ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Hovorím
teraz konkrétne o práve na pobyt osoby v krajine potom, ako sa stala obeťou obchodovania
s ľuďmi a prípadne bola zachránená. Ako zaistíme, aby si obete mohli naozaj vybudovať
nový život?

Túto otázku teda táto smernica dostatočne nevyriešila. Hovoríme tu len o istej forme
dočasného povolenia na pobyt, po ktorého uplynutí neviete, či vás pošlú naspäť na miesto,
kde ste sa pôvodne stali obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo nie. Preto dúfame
v prepracovanie smernice, aby sme mohli prísť s nejakým riešením. Dúfame, že vďaka
tomu začneme skutočne pomáhať obetiam.

Ďalší aspekt, o ktorom sa v tomto Parlamente vášnivo diskutuje, je otázka, či sa majú trestať
tí, ktorí využívajú služby obetí obchodovania s ľuďmi, alebo nie. Väčšina poslancov Skupiny
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zelených/Európskej slobodnej aliancie však zostáva názor, že potrestanie takýchto ľudí
len dostane obete obchodovania s ľuďmi do ešte väčšieho nešťastia, pretože ich činnosť
sa tak stane úplne nelegálnou.

Teší ma tiež, že podľa tejto smernice si členské štáty zachovajú slobodu voľby v tejto otázke,
chcela by som však všetkým členským štátom, ktoré sa týmito problémami zaoberajú,
položiť nasledujúcu otázku: ako sa potom máme postarať o obeť?

Andrea Češková,    v mene skupiny ECR. – (CS) Vážená pani predsedajúca, zlepšenie
právnych opatrení na boj proti obchodovaniu s ľuďmi považujem spolu s európskym
ochranným príkazom za mimoriadne dôležité, pretože predstavujú ďalší krok smerom
k ochrane najmä žien a detí pred násilím. Veľká časť textu je venovaná ochrane detských
obetí a pomoci týmto obetiam, ktoré sú najzraniteľnejšou zložkou obyvateľstva. Som
rada, že sa dosiahol kompromis s Radou a že tento text je dostatočne dôrazný, pričom
zároveň umožňuje zachovať kľúčové ustanovenia hmotného trestného práva. Podľa môjho
názoru by právne opatrenie na európskej úrovni trestajúce klientov, ktorí využívajú služby
obetí obchodovania s ľuďmi, bolo veľmi problematické. Chcem teda vyjadriť vďaku za
túto smernicu, ktorá si zaslúži našu plnú podporu.

Cornelia Ernst,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážená pani predsedajúca, najskôr by
som rada poďakovala obom spravodajkyniam. Urobili obrovský kus práce a výsledkom
je rozhodne pokrok. Dalo by sa povedať, že návrh smernice je mimoriadne dôležitý pre
státisíce obetí obchodovania s ľuďmi a mal by ukončiť ich bezprávne postavenie. Zachádza
až tak ďaleko, že hovorí, že súčasťou opatrení by mala byť nielen ochrana, ale aj prevencia
a predovšetkým odškodnenie.

V oblasti obchodovania s ľuďmi má široký rozsah uplatnenia. Myslíme si, že je to správne,
hoci máme, samozrejme, problém s otázkou žobrania – čo otvorene priznávam – a tiež
v mnohých aspektoch týkajúcich sa nelegálnej migrácie.

Je pravda, že v smernici sa často hovorí o pohlaví a – to je pre mňa najdôležitejším bodom
– že v prípade maloletých osôb bez sprievodu sa berie do úvahy aj dobro týchto detí. Chcela
by som tiež povedať, že z pohľadu Nemecka máme v tejto súvislosti čo doháňať a veľmi
ma teší, že tento aspekt týkajúci sa detí je významnou súčasťou tohto návrhu smernice.

Ďalší bod, ktorý si zaslúži vyzdvihnúť, je skutočnosť, že pri riešení tohto problému sa
zvláštna pozornosť musí venovať tehotným ženám a ľuďom trpiacim chorobou alebo
zdravotným postihnutím. Preventívne opatrenia, ako sú odborná príprava verejných
predstaviteľov a zavedenie funkcie koordinátorov v členských štátoch, predstavujú dôležité
kroky správnym smerom. Ak dnes budeme hlasovať za tento návrh, zaslúžime si
blahoželanie.

Dúfam tiež, že členské štáty budú brať túto tému vážnejšie, pretože v každom prípade
teraz budú musieť predkladať správy. Možno aj to nejako pomôže k dosiahnutiu nášho
cieľa.

Mara Bizzotto,    v mene skupiny EFD. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, podľa
odhadov medzinárodných organizácií a policajných zložiek je dnes obchodovanie s ľuďmi
celosvetovo druhým najväčším zdrojom ziskov organizovaného zločinu po obchodovaní
s drogami. Predpokladá sa, že približne 30 miliónov ľudí je obeťou obchodovania s orgánmi,
prostitúcie a nútenej práce.
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To znamená, že boj proti tomuto obrovskému zločineckému fenoménu je predovšetkým
bitkou za bezpečnosť našich občanov proti nelegálnemu prisťahovalectvu a proti zločinu,
ktorý vytvára ďalší zločin. Tvárou v tvár problému takýchto rozmerov musí Európa
oprávnene prijať drastické opatrenia proti tým, ktorí rôznymi spôsobmi vykorisťujú ľudí.

Boj proti tomuto fenoménu vyžaduje spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi
policajnými zložkami, ale najmä istotu v súvislosti s trestami pre obchodníkov s ľuďmi.
Musíme tiež pamätať na to, že mnohí ľudia sú vykorisťovaní, pretože nemajú slušné životné
podmienky vo svojich krajinách pôvodu. Žijú v chudobe a beznádeji a sú ochotní urobiť
všetko – dokonca opustiť vlastnú krajinu s prísľubom lepšieho života, ktorý, bohužiaľ,
nikdy nenájdu.

Popri predchádzaní tejto trestnej činnosti a ochrane obetí obchodovania s ľuďmi musí
Európa vyvinúť väčšie a cielenejšie úsilie na zaistenie toho, aby títo ľudia mali prijateľné
životné podmienky vo svojich vlastných krajinách. Základnou zásadou európskych
politických opatrení musí byť „pomôcť im v ich vlastných domovoch“, aby tak naše úsilie
nesmerovalo len k potláčaniu, ale aj k predchádzaniu.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Vážená pani predsedajúca, obchodovanie s ľuďmi
je celkom správne hanlivý výraz, pretože opisuje nechutnú praktiku. S ľuďmi a nepomerne
viac so ženami sa zaobchádza, akoby to boli komodity či dokonca dobytok, ktorý sa len
preváža, využíva a často zneužíva.

Tento výraz sa však používa vo veľmi úzkom zmysle. Veľmi malá časť legálnej hospodárskej
migrácie je skutočne dobrovoľná. Väčšina ľudí, ak by ostatné veci zostali rovnaké, by
uprednostnila zostať so svojimi ľuďmi vo svojich krajinách. Migrujú s cieľom
hospodárskeho obohatenia alebo z dôvodu hospodárskych síl, ktoré zničili zdroje ich
živobytia.

Migrácia je vedľajším produktom globálneho kapitalizmu, ktorý nevidí človeka ako ľudskú
bytosť, ale ako faktor produkcie, ktorý je nahraditeľný. Hospodárska migrácia je takou
istou formou obchodovania s ľuďmi ako nezákonná migrácia organizovaná zločineckými
sieťami. Obchodníkmi s ľuďmi sú vlády, ktoré svojvoľne uvoľňujú údajne slepé hospodárske
sily v službách globálneho kapitalizmu. Hospodárstva by mali byť na to, aby slúžili ľuďom.
Ľudia tu nie sú na to, aby slúžili hospodárskym silám.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni,
rodový rozmer tohto návrhu smernice umožňuje vytvorenie nástroja na ochranu
najzraniteľnejších ľudí. Skutočnosť, že obchodovanie s ľuďmi sa spomína aj na mnohých
miestach Lisabonskej zmluvy, potvrdzuje naliehavosť a závažnosť problému. Článok 5
ods. 3 Charty základných práv Európskej únie zakazuje túto činnosť a považuje ju za formu
otroctva a nútenej práce.

Spravodajkyne rozšírili rozsah ochrany s osobitným dôrazom na deti a ženy a na rizikové
situácie, v ktorých sa táto forma otroctva ľahšie vykonáva. Správa tiež správne
poznamenáva, že za obchodovaním s ľuďmi sa skrývajú aj nelegálne formy adopcie
a nútených manželstiev.

Cítim, že musím upozorniť na ťažkosti, ktoré majú pohraničné členské štáty EÚ pri boji
proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Predovšetkým Taliansko, naša krajina, musí každý
deň riešiť prípady obchodovania s ľuďmi, ktoré sa rozšírilo na našich cestách a v našom
priestore. Musíme komunikovať a tým zvyšovať informovanosť, aby sa zapojila aj občianska
spoločnosť. Predložená správa umožňuje dôslednú ochranu obetí s cieľom odstrániť tento
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fenomén. Chcela by som preto prejaviť podporu tomuto predloženému návrhu a tiež
zablahoželať obom spravodajkyniam.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ako tieňová
spravodajkyňa by som chcela poďakovať spravodajkyniam a povedať, že si myslím, že táto
smernica je mimoriadne dôležitá, pretože je to po prvýkrát, čo Európska únia prijíma
právne záväzné opatrenie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Päťdesiat rokov po dohovore OSN sú v našej civilizovanej Európe stále státisíce ľudí –
najmä žien a detí –, ktorí sú odsúdení na otroctvo. Po prvýkrát je EÚ vybavená jedným
nástrojom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, či už z dôvodu sexuálneho vykorisťovania,
alebo vykorisťovania pracovníkov vrátane núteného žobrania.

Naša skupina má tri priority: postihovať obchodníkov s ľuďmi jednotnými, prísnejšími
trestami vrátane konfiškácie majetku a jeho použitia na podporu obetí obchodovania
s ľuďmi, zaistiť vysokú úroveň ochrany a sociálnej rehabilitácie obetí s bezplatným právnym
zastupovaním a imunitou voči stíhaniu za trestné činy spáchané v postavení obete
obchodovania s ľuďmi a presadzovať kľúčovú úlohu sekulárnych i náboženských
mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú podpore obetí.

Dúfam však v revíziu smernice z roku 2004 o povolení na pobyt pre obete. Chcela by som
tiež zdôrazniť, že v návrhu zavádzame možnosť ochrany detí prostredníctvom posilnených
opatrení, a podporujem požiadavku pani komisárky Malmströmovej na ďalšie opatrenia
proti sexuálnej turistike a detskej pornografii.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, ako tieňová
spravodajkyňa Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu chcem aj ja vyjadriť
úprimnú vďaku obom spravodajkyniam. Ďakujem vám za spoluprácu. Myslím si, že sme
dnes dali dohromady dobrý dokument. Dnes môžeme rozhodnúť o niečom, čo môže
naozaj zastaviť obchodovanie s ľuďmi. Výzvou však bude docieliť, aby členské štáty
uplatňovali túto smernicu v praxi. Rozhodujúce je, aby príslušné orgány, ako sú polícia
a súdy, vedeli skutočne rozpoznať a stíhať tento trestný čin. To je rozhodujúce a tiež je
veľmi dôležité zvyšovať informovanosť verejnosti – ako už povedala pani Materová –, aby
ľudia vedeli o tom, že v EÚ dochádza k obchodovaniu s ľuďmi. Nedeje sa to len niekde
inde, teoreticky sa to môže stať aj pred mojimi dverami.

Ďalším dôležitým bodom, s ktorým najmä my liberáli z Nemecka máme problém – hoci
to bolo teraz vyriešené kladným spôsobom udelením právomocí členským štátom –, je
trestné stíhanie ľudí, ktorí využívajú takýto druh služieb, pretože ak niekomu hrozí stíhanie,
môže odmietnuť svedčiť v nasledujúcom súdnom procese. Ak niekto využije toto právo
odmietnuť poskytnúť dôkazy – napríklad muž, ktorý bol s prostitútkou ohrozenou
obchodovaním s ľuďmi –, stratia sa informácie, ktoré by sa ďalej mohli využiť na konečné
odhalenie tejto siete obchodníkov s ľuďmi. Preto je dobrou vecou, že toto zostáva
v pôsobnosti členských štátov, a chcela by som vám veľmi pekne poďakovať za spoluprácu.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Vážená pani predsedajúca, základ mnohých súčasných
udalostí bol položený už pred sto rokmi. Mám na mysli priemyselnú revolúciu, zrod
zastupiteľskej demokracie a zrušenie otroctva.

Súčasný boj proti obchodovaniu s ľuďmi je pokračovaním úsilia, ktoré kedysi začal William
Wilberforce. Žiaľ, obchodovanie s ľuďmi je jedným z najhorších skrytých problémov
v Európskej únii. Porušuje základné práva našich občanov a základy našej demokracie.
Z tohto dôvodu plne podporujem predloženú správu.
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Bohužiaľ, ako som pochopil, navrhovaná trestná sadzba pre páchateľov opakovaných
trestných činov zostane nízka. Aktuálny návrh nevyžaduje, aby boli obchodníci s ľuďmi,
ktorí boli viackrát zatknutí, postihovaní zvlášť prísnymi trestami. Považujem to za nešťastné.
Som za taký prístup, aby obchodník s ľuďmi, ktorý je zatknutý za druhý alebo tretí trestný
čin, dostal nepodmienečný doživotný trest.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Vážená pani predsedajúca, je dôležité, aby sa všetci
pridali k boju proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom odstrániť ho. O tomto druhu
moderného otroctva sa vie, že je pre zločinecké organizácie mimoriadne výnosný a že ho
uskutočňujú rôznymi spôsobmi, počínajúc sexuálnym vykorisťovaním a nútenou prácou
až po nelegálne obchodovanie s ľudskými orgánmi či dokonca prácu v domácnosti a iné
druhy nelegálnej práce.

Proti týmto praktikám – ktoré sa týkajú najmä žien a čoraz viac aj detí – sa teda musí účinne
bojovať prostredníctvom stíhania páchateľov týchto trestných činov a poskytovania
podpory obetiam, aby sa vymanili zo závislosti od zločineckých organizácií. Aj preto je
dôležité bojovať proti príčinám tejto situácie vytvorením podmienok na to, aby sa ľudia
dostali z chudoby, presadzovaním politík smerujúcich k spravodlivému prerozdeleniu
bohatstva, zaistením prístupu k základným verejným službám a podporou vytvárania
pracovných miest s právami a úrovňou miezd, ktoré umožňujú slušný život. Zároveň je
to cesta vpred, ktorú je tu v Európskej únii nevyhnutné podporovať.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, je dokázané, že
najúčinnejším spôsobom boja proti obchodovaniu s ľuďmi je ísť príkladom stanovením
prísnych trestov pre obchodníkov s ľuďmi. Dôrazne odporúčam, keďže tu v Parlamente
máme tendenciu stanovovať ciele a hovoriť „20 %“ alebo „30 %“, aby sme odporučili prijatie
štandardného európskeho právneho predpisu, ktorý by stanovoval minimálny trest odňatia
slobody pre obchodníkov s ľuďmi na 10 – 15 rokov a nedal by sa znížiť ani nahradiť
pokutou. Uvidíte, aké to bude účinné. Štandardný právny predpis EÚ a minimálny trest
odňatia slobody na 10 – 15 rokov. Myslím si, že to bude najúčinnejšie opatrenie, aké sme
kedy prijali. Nemôžeme tu prijímať opatrenia v oblasti zmeny klímy a znečistenia životného
prostredia bez toho, aby sme stanovili kvantifikovateľné ciele boja proti tomuto trestnému
činu.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni,
v prvom rade musím zablahoželať pani Bauerovej a pani Hedhovej k vynikajúcej práci,
ktorú vykonali na tejto správe. Obchodovanie s ľuďmi je hanbou našej spoločnosti
a vyžaduje dôraznú spoločnú reakciu od každého.

S organizovaným zločinom stojacim za sexuálnym vykorisťovaním, nútenou prácou,
obchodovaním s odobratými ľudskými orgánmi a inými hanebnými praktikami musíme
účinne bojovať, v prvom rade mu však musíme predchádzať. V stávke je obrana ľudských
práv a ochrana tých najzraniteľnejších osôb, najmä žien a detí. Skúsenosti ukázali, že platný
právny rámec nie je dostatočne účinný a že Európska únia musí pracovať usilovnejšie.

Rozhodujúca je užšia cezhraničná spolupráca vrátane účinnej výmeny informácií
a osvedčených postupov. Návrh správne zdôrazňuje prístup zameraný na obete. Politiky
v tejto oblasti by mali zahŕňať aspekty spojené so sociálnymi vecami a sociálnym
začlenením, napríklad sociálnu rehabilitáciu obetí.

Claude Moraes (S&D).   – Vážená pani predsedajúca, toto nie je pre Parlament obyčajný
deň. Mali by sme byť hrdí na historický krok, ktorý sme dnes urobili, a to pokiaľ ide
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o obchodovanie s ľuďmi i európsky ochranný príkaz. Po prvýkrát boli v boji proti jednému
z najzložitejších a najstrašnejších problémov, ktorým spoločne musíme čeliť, použité
trestné právo a všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii po nadobudnutí platnosti
Lisabonskej zmluvy.

V skupine S&D sme hrdí na prácu Anny Hedhovej a jej spoluspravodajkyne pani Bauerovej
a sme hrdí na všetky veci, ktoré po prvýkrát prináša táto správa. Po prvýkrát EÚ zadefinuje
prostredníctvom záväzného legislatívneho aktu vysokú úroveň trestov pre obchodníkov
s ľuďmi. Po prvýkrát sú tu pevné záruky týkajúce sa ochrany obetí, zvláštnej pozornosti
venovanej detským obetiam, možnosti trestne nestíhať obete, ktoré v dôsledku svojho
zotročenia porušili zákon, a uznania úlohy a podpory mimovládnych organizácií v tomto
procese.

A nakoniec, zložitosť tejto problematiky vo vzťahu k deťom a ženám – pretože sme sa
dostali do oblasti trestného práva – by nemala byť dôvodom na zastavenie tejto veľmi
dobrej správy. V našej skupine sme veľmi hrdí, že sa to udialo v tomto Parlamente. Pre celý
Parlament je dnešok dňom veľkej hrdosti.

Axel Voss (PPE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, s touto smernicou
robíme obrovský krok smerom k účinnému boju proti obchodovaniu s ľuďmi.
Spravodajkyne dosiahli dobrý výsledok v súvislosti s minimálnymi hranicami trestov,
súdnou právomocou, možnosťou trestne nestíhať obete a zákonným obmedzením –
možno nie všetko toto je presne to, čo sme chceli dosiahnuť, je to však napriek tomu veľmi
schodné riešenie. Čokoľvek iné by tiež do istej miery narušilo vnútroštátne trestné právo
v právnych systémoch členských štátov. V tejto súvislosti musíme byť zdržanlivejší. Som
tiež presvedčený, že by sme si urobili zlú službu, keby sme zákazníkov prostitútok urobili
trestne zodpovednými, pretože to je niečo, čo by sme inak trestne nestíhali.

Chcel by som sa však vrátiť k všeobecnej otázke trestného práva a trestného poriadku
v členských štátoch. Toto je veľmi citlivá oblasť vnútroštátnych právnych predpisov, ktorá
sa vyvíja už stovky rokov. V takýchto situáciách by sme sa teda mali správať veľmi opatrne.
Spomínam to aj v súvislosti s nastávajúcim európskym vyšetrovacím príkazom.

Dnes sme však vytvorili dobrý základ cezhraničnej spolupráce v trestných veciach. Som
rád, že sme dnes uskutočnili tento krok.

Britta Thomsen (S&D).   – (DA) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni,
ak vieme, že státisíce ľudí sa každý rok predávajú ako otroci do západnej Európy, máme
povinnosť konať. Veľmi ma preto teší, že sa úspešne dosiahla dohoda medzi Radou
a Parlamentom o tejto novej smernici o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti
nemu. Tento nový právny predpis je podstatne dôraznejší ako ten súčasný a je veľkým
víťazstvom v boji za zaistenie lepšej pomoci a ochrany pre obete. Zároveň sa pátranie po
bezohľadných ľuďoch, ktorí za tým stoja, stane ešte cielenejším a efektívnejším.

Som rada, že smernica zdôrazňuje skutočnosť, že obete by mali byť chránené pred
akoukoľvek formou trestného stíhania alebo trestu. Keď je niekto prinútený konať trestné
činy, potrestané by mali byť osoby, ktoré sú za to zodpovedné, nie obete. Európsky
parlament si tiež myslí, že je dôležité vždy ponúknuť pomoc obetiam v jazyku a vo formáte,
ktorým budú rozumieť. Okrem toho nesmieme zabúdať, že v oblasti predchádzania
obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu zohrávajú kľúčovú úlohu dobrovoľnícke
a neziskové organizácie. Dnešok by mohol byť dôležitým dňom pre slušnosť, pretože
Európsky parlament bude, dúfam, hlasovať za tento nový právny predpis, ktorý podá veľmi
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potrebnú pomocnú ruku obetiam a bude viesť k intenzívnemu pátraniu po ľuďoch stojacich
za týmito trestnými činmi.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Postih právnických osôb za trestné činy súvisiace
s obchodovaním s ľuďmi prispeje k zintenzívneniu boja proti tejto novodobej forme
otroctva.

Samozrejme, postih právnickej osoby nesmie vylučovať postih konkrétnych fyzických
osôb, ktoré sa na tomto čine akýmkoľvek spôsobom podieľali. Za účinné opatrenia voči
právnickým osobám považujem, vedľa ukladania peňažných trestov, aj vylúčenie z nároku
na verejné dávky alebo pomoc, pozastavenie výkonu obchodnej činnosti a predovšetkým
súdne rozhodnutie o zrušení právnickej osoby. Členské štáty musia zabezpečiť prijatím
právnych ustanovení, aby vnútroštátne orgány mohli rozhodnúť o nestíhaní alebo
o neuložení trestu obetiam obchodovania s ľuďmi, aby mohli pokračovať práve vo
vyšetrovaní aj v prípade, ak obeť stiahla svoju výpoveď. V neposlednom rade pripomínam,
že obete týchto ohavných činov sú často naďalej viktimizované a ocitajú sa vo veľmi
prekérnych podmienkach, čo je dôvodom pre špeciálnu ochranu a podporu. Zvláštna
pozornosť musí byť taktiež venovaná obetiam v detskom veku, pre ktoré treba hľadať aj
komplexnejšie a trvalé riešenia.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Vážená pani predsedajúca, všetky správy, o ktorých sa
dnes ráno diskutovalo, majú jedno spoločné – ochranu základných ľudských práv
v Európskej únii a spoločný európsky postup v tejto oblasti. Je takmer neuveriteľné, že
v 21. storočí sa v EÚ každoročne stanú obeťami obchodovania s ľuďmi státisíce ľudí,
väčšinou žien a detí. Je smutnou skutočnosťou, že v dnešnej dobe je tento problém veľmi
aktuálny, a štatistiky, bohužiaľ, nenasvedčujú tomu, že by bol na ústupe. Práve naopak.
Páchatelia tohto závažného trestného činu majú z obchodovania s ľuďmi astronomické
zisky odhadované až na 32 miliárd USD ročne. Ochrana ľudských práv a ľudskej dôstojnosti
musí byť jasnou prioritou našej práce, pričom rozhodujúci je spoločný prístup členských
štátov. Plne preto podporujem návrh smernice, ktorá zavádza ďalšie nástroje na boj proti
tomuto typu trestného činu a na účinnejšiu ochranu obetí v porovnaní s jestvujúcimi
právnymi opatreniami a ktorá sa pokúsi dosiahnuť koordinovanejší prístup na úrovni EÚ.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, veľmi ma teší, že
podľa konečnej verzie správy je v prípade trestných činov obchodovania s ľuďmi účasť
v zločineckých organizáciách priťažujúcou okolnosťou, ktorá zdvojnásobuje minimálne
tresty z päť na desať rokov odňatia slobody. Okrem toho článok 6a explicitne hovorí
o zhabaní a konfiškácii prostriedkov a príjmov z tohto typu trestnej činnosti.

Tento prístup – ktorý považujem za úplne správny a ktorý, dúfam, by sa mohol využiť aj
pri iných právnych predpisoch – sa pozerá faktom priamo do očí a uznáva, že obchodovanie
s ľuďmi na účely rôznych foriem vykorisťovania, ako sú napríklad prostitúcia, trestná
činnosť a obchodovanie s orgánmi, vykonávajú medzinárodné zločinecké organizácie.

Mám tiež radosť z ustanovení článku 7, ktorý usmerňuje členské štáty, aby trestne nestíhali
ľudí za podiel na trestnej činnosti, ktorú boli nútené vykonávať ako obete obchodovania
s ľuďmi. Často totiž tí, ktorí trpia násilím súvisiacim s obchodovaním s ľuďmi, trpia nielen
ublížením na zdraví, ale aj urážkou tým, že sú obvinení za niečo, čo boli nútení robiť,
pričom typickým príkladom je prostitúcia. Preto podporujem správu a chcela by som
poďakovať obom spravodajkyniam.
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Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, človek môže jedine podporiť
návrh smernice dvoch spravodajkýň, ktorá by sa mala rozšíriť na všetky členské štáty
s cieľom zakotviť silnejšiu a prísnu súdnu právomoc na účely trestného stíhania a prísneho
trestania páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi, ale aj na účely ochrany obetí,
pomoci obetiam a rehabilitácie obetí, ktorými sú v drvivej väčšine prípadov ženy a deti.

Ak však Európa chce byť efektívnejšia a dôveryhodnejšia v tomto boji, mala by ako dedič
histórie európskych štátov uznať obchod s otrokmi a otroctvo za zločiny proti ľudskosti,
ako to už urobili niektoré členské štáty, pričom chcem spomenúť najmä Francúzsko.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, pliaga, ktorou je obchodovanie
s ľuďmi, je fenoménom, ktorý získava mimoriadne hrozivé rozmery. Kým pôvodne sa
týkal predovšetkým žien a detí lákaných na prostitúciu, dnes sú obeťami ľudia každého
veku a oboch pohlaví, ktorí sa dostávajú do kruhu vykorisťovania, ktoré nemusí byť len
sexuálne, ale aj hospodárske. Siete organizovaného zločinu využívajú sociálnu zraniteľnosť,
rodinné problémy, domáce násilie a zdravotné postihnutie na nalákanie týchto ľudí na
prisťahovalectvo, pričom potom ich vykorisťujú použitím sily, zneužívania a hrozieb.

Sme za navrhovanú smernicu. Musíme zvýšiť tresty pre obchodníkov s ľuďmi a skonfiškovať
ich majetok. Okrem toho by všetky členské štáty mali vyvinúť spoločné úsilie na posilnenie
politík zameraných na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a na odbornú prípravu ľudí
v oblasti identifikácie obetí či potenciálnych obetí.

Krisztina Morvai (NI).   – Vážená pani predsedajúca, táto správa bola rozhodne veľkým
krokom na ceste boja proti obchodovaniu s ľuďmi vo všeobecnosti a konkrétne proti
obchodovaniu so ženami. Ďalším dôležitým krokom by malo byť skúmanie jednoznačného
vzťahu a spojenia medzi obchodovaním so ženami a prostitúciou.

Na jednej strane správne hovoríme o obchodovaní so ženami ako o brutálnom, strašnom
zločine, proti ktorému by sme mali bojovať. Na druhej strane hovoríme o prostitúcii ako
o „poskytovaní sexuálnych služieb“, teda ako o službe. O pasákoch a majiteľoch nevestincov
hovoríme ako o podnikateľoch a normalizujeme prostitúciu.

Chcem povedať, že klient, ktorý ide do nevestinca, alebo klient, ktorý požiada o službu
prostitútku, v podstate nemá ako vedieť, či je „normálnou“ prostitútkou – ak také niečo
vôbec existuje, pretože je ďalšou otázkou, či sa vôbec dá hovoriť o súhlase s prostitúciou
– alebo obeťou obchodovania so ženami.

Neexistuje teda žiaden spôsob, ako skutočne napadnúť obchodovanie s ľuďmi bez
napadnutia sexuálneho priemyslu.

Cecilia Malmström,    členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za túto
dôležitú rozpravu. Chcela by som vás informovať, že dnes Komisia vymenuje koordinátora
pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa ujme svojej funkcie budúci mesiac. Táto
osoba bude zlepšovať koordináciu a súdržnosť medzi inštitúciami a agentúrami EÚ
a členskými štátmi, bude pomáhať zaisťovať výmenu osvedčených postupov medzi rôznymi
členskými štátmi, rozvíjať existujúce a budúce politiky a bude kontaktnou osobou pre
tretie krajiny. To je veľmi dôležité. Tým, že spojí prevenciu, vymáhanie práva a ochranu
obetí, môže táto osoba zaistiť primerané využívanie a mobilizáciu vhodných metód boja
proti obchodovaniu s ľuďmi. Požiadam koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi,
aby nadviazal úzky kontakt s Európskym parlamentom a aby vás informoval o vývoji
v tejto oblasti.
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Otázka trestného stíhania si zaslúži rozpravu sama osebe, ale v článku 19 smernice sa píše,
že Komisia o niekoľko rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, „v ktorej
posúdi vplyv existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov stanovujúcich povinnosť
trestne stíhať osoby využívajúce služby, ktoré sú predmetom vykorisťovania súvisiaceho
s obchodovaním s ľuďmi, na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, a podľa potreby k nej
pripojí legislatívne návrhy“. K tejto otázke sa rozhodne ešte vrátime a nevylučujem možnosť,
že v tejto veci predložíme ďalšie návrhy.

Z týchto dôvodov si myslím, že dnes môžeme byť na túto smernicu hrdí. Je to veľmi dôležitý
nástroj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ochranu obetí. Dáva nám dôležitý nástroj,
ukázala svetu naše odhodlanie bojovať proti modernému otroctvu a posilní naše úsilie.

Chcela by som vyjadriť úprimnú vďaku obom spoluspravodajkyniam pani Bauerovej a pani
Hedhovej. Dnešná rozprava ukázala, aká dôležitá je vaša práca, pretože máte podporu
všetkých skupín. K tomu by som vám chcela zablahoželať.

Edit Bauer  , spravodajkyňa. – (HU) Vážená pani predsedajúca, predovšetkým chcem
poďakovať pani Malmströmovej za to, že nazvala túto správu historickým textom. Toto
vyhlásenie je pravdepodobne presné, pretože je to po prvýkrát, keď prijímame trestný
právny predpis vychádzajúci z Lisabonskej zmluvy. Dúfam však tiež, že je to veľký krok
vpred v snahe dosiahnuť to, aby ani jeden páchateľ, ani jediný páchateľ obchodovania
s ľuďmi nezostal nepotrestaný. V rozprave, ktorá tu prebehla, bolo zvlášť povzbudzujúce
vidieť prítomnosť politickej vôle. Ja sama som veľmi často videla – a sama som sa niekedy
s takým názorom stotožnila –, že je tu nedostatok politickej vôle dosiahnuť akýkoľvek
podstatný pokrok v tejto oblasti. Dnes som počula opak a chcem poďakovať kolegom
poslancom za prejavenie tejto politickej vôle vykonať obrovský krok vpred vo vzťahu
k obchodovaniu s ľuďmi.

Dostali sme dva návrhy na zmenu a doplnenie od skupiny EFD a chcela by som požiadať
kolegov poslancov, aby ich nepodporili, pretože chcú obmedziť tresty na minimum. Chcela
by som tiež poďakovať pani Tzavelovej za to, že žiadala presný opak, teda aby sme tresty
ešte sprísnili. Som presvedčená, že toto je dôležitý krok, dnešný krok však musí byť
nasledovaný celou škálou ďalších krokov. Máme veľa práce v oblasti boja proti dopytu.
Určite nemôžeme vyriešiť všetky problémy súvisiace s ponukou, môžeme však urobiť veľa
s dopytom a mám pocit, že v tejto oblasti čas ešte nedozrel a že je tu možno nedostatočná
vôľa urobiť krok vpred. Som presvedčená, že rozsah tohto právneho predpisu sa bude
musieť skôr či neskôr rozšíriť na páchateľov z tretích krajín žijúcich v EÚ s povolením na
pobyt, pretože som tiež presvedčená, že budeme musieť preskúmať smernicu o dočasných
povoleniach na pobyt s cieľom zaistiť legislatívnu dôslednosť v tejto oblasti. Srdečne vám
ďakujem za podporu.

Anna Hedh,    spravodajkyňa. – (SV) Vážená pani predsedajúca, chcela by som vyjadriť
vďaku za všetky skvelé príspevky a za podporu, ktorú sme pre tento právny predpis
zameraný na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi získali v Parlamente. Teraz dúfam, že
v budúcnosti budeme môcť tento právny predpis ešte zlepšiť a sprísniť naše spoločné
pravidlá EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi.

Nesmieme však zabudnúť nepretržite pracovať na riešení problémov, ktoré sú skutočnými
príčinami a podstatou obchodovania s ľuďmi, teda chudoby, sociálneho vylúčenia a dopytu.
Predovšetkým týmto problémom musíme venovať našu energiu, aby sme dokázali vyriešiť
problém obchodovania s ľuďmi.
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Ako som už povedala, nesmieme sa vzdať. Právo ľudí rozhodovať o svojom živote a svojom
tele je ľudským právom, ktoré sa nedá kúpiť ani predať za peniaze ako iné tradičné
komodity. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi v Európe a vo zvyšku sveta bude pokračovať.
Všetkým vám ďakujem za podporu.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o niekoľko minút.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Sergio Berlato (PPE),    písomne. – (IT) Obchodovanie s ľuďmi – v rôznych formách,
v ktorých môže existovať, vrátane sexuálneho vykorisťovania, nelegálneho obchodovania
s ľudskými orgánmi, nútenej práce či nelegálnych adopcií – predstavuje vážne porušenie
ľudských práv ustanovených v Charte základných práv Európskej únie.

Rozsah tohto problému je zarážajúci a skúsenosti ukázali, že súčasný právny rámec
Európskej únie v tejto otázke nie je dostatočne účinný. Spolupráca medzi Parlamentom,
Komisiou a Radou preto zohráva strategickú úlohu pri rozvoji európskej politiky na účinné
riešenie tohto problému.

Lisabonská zmluva posilnila právomoci Európskej únie v oblasti súdnej a policajnej
spolupráce medzi členskými štátmi v trestných veciach. Domnievam sa však, že tresty pre
obchodníkov s ľuďmi sa musia zvýšiť a že ešte viac sa musí skvalitniť pomoc poskytovaná
obetiam násilia.

Súhlasím s tým, že s cieľom odrádzať od dopytu by bolo dobrým nápadom, keby sa
Európska únia a členské štáty viac zapájali do informačných kampaní v krajinách pôvodu,
tranzitu a cieľových krajinách obchodovania s ľuďmi. A nakoniec, podporujem
vymenovanie európskeho koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude
riadiť prácu a politiku Európskej únie v tejto špecifickej oblasti.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Chcela by som zablahoželať obom
spravodajkyniam k vykonanej práci, pretože táto historická smernica je veľmi dôležitým
krokom v boji proti celej škále aktivít súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, pretože
stanovuje jasné sadzby trestov a sankcií. Hoci v tejto oblasti už boli prijaté mnohé právne
predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy a boli prijaté viacročné politické záväzky,
podľa výpočtov sa každoročne státisíce ľudí stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi v EÚ
a za jej hranicami. To dokazuje, že boj proti obchodovaniu s ľuďmi a najmä so ženami
a deťmi zostáva obrovským problémom a jedným z najhorších prípadov porušovania
ľudských práv. Chcela by som zdôrazniť, že vzhľadom na skutočnosť, že deti sú
zraniteľnejšie a čelia väčšiemu riziku toho, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi, by
sa tejto skupine obetí mala venovať zvláštna pozornosť. Vzhľadom na to, že obchodovanie
s ľuďmi je modernou formou otroctva a mimoriadne výnosným obchodom pre
organizovaný zločin, viac pozornosti sa musí venovať jeho prevencii, ochrane obetí
a sociálnym otázkam. Okrem toho sa musí vytvoriť nepriaznivé prostredie pre obchodníkov
s ľuďmi. Výška trestov a sankcií pre ľudí, ktorí zarábajú na obchodovaní s ľuďmi, by mala
odzrkadľovať závažnosť spáchaného trestného činu a pôsobiť ako účinný odstrašujúci
prostriedok pre takúto činnosť. Okrem trestov by členské štáty mali zaviesť aj také sankcie,
ako je zhabanie majetku, a prijať nevyhnutné opatrenia na zhabanie a konfiškáciu nástrojov
a ziskov z tejto trestnej činnosti, pretože potom by táto trestná činnosť nebola hospodársky
životaschopná.

41Diskusie Európskeho parlamentuSK14-12-2010



Nessa Childers (S&D),    písomne. – Dnešné hlasovanie o obchodovaní s ľuďmi prichádza
v kľúčovej chvíli prebiehajúceho boja proti tejto forme moderného otroctva. Ako upozornil
írsky režisér Ciarán O’Connor vo svojom minuloročnom filme s názvom Trafficked, ktorý
dokumentoval pretrvávajúci dosah obchodovania s ľuďmi v Írsku, je to zločin, ktorý je
čoraz rozvinutejší a bezohľadnejší, pretože úrady sa viac snažia potlačiť ho. Takéto opatrenia
sú kľúčové, pretože poskytujú úradom nástroje a spoločný cieľ, ktoré potrebujú na riešenie
tohto celoeurópskeho problému. Na vnútroštátnej úrovni musia právne predpisy tvrdo
trestať usvedčené osoby a policajné zložky musia dostať zdroje, aby nemohlo obchodovanie
s ľuďmi pokračovať práve pre nedostatok finančných prostriedkov či ľudskej sily. Toto je
však zločin bez hraníc, preto to popri vnútroštátnych právnych predpisoch budú v rovnakej
miere práve európske právne predpisy, čo skutočne ukončí otroctvo v Európe.

Giovanni Collino (PPE),    písomne. – (IT) Opatrenia Európskej únie v oblasti obchodovania
s ľuďmi sa nesmú obmedziť len na jeho pranierovanie, ale musíme si uvedomiť aj potrebu
presných opatrení ex-post, ktoré zaistia potrestanie tých, ktorí sú za tieto barbarské praktiky
zodpovední.

Tieto opatrenia zahŕňajú harmonizáciu trestov, ako aj koordináciu zásahov zo strany EÚ
s tými, ktoré už vykonávajú iné medzinárodné organizácie, napríklad OSN. Opatrenia
ex-post sa musia kombinovať s preventívnymi opatreniami, ktoré sú rovnako dôležité.
Predovšetkým sa musí rozvinúť úzka spolupráca medzi súdnymi orgánmi a orgánmi
finančnej polície s cieľom zaistiť zablokovanie hospodárskych systémov, ktoré sa týkajú
tejto trestnej činnosti, a prerušenie všetkých väzieb.

Okrem toho je čoraz dôležitejšie mať presné a spoľahlivé databázy, ktoré rozlišujú medzi
rôznymi špecifikami a predstavujú východiskový bod pre rôzne zásahy prispievajúce
k podchyteniu každého jednotlivého prípadu v jeho základoch. Prostredníctvom tohto
návrhu smernice chce Európska únia zaútočiť na celý dodávateľský reťazec neľudského
obchodu, ktorý pošliapava jej zásady a základné hodnoty.

Ioan Enciu (S&D),    písomne. – Fenomén organizovaného zločinu je niečo, proti čomu
musí Európska únia dôrazne bojovať. V situáciách obchodovania s ľuďmi musíme byť
považovaní za aktívnych, nie za reagujúcich. Je dôležité, aby sme skúmali nové vznikajúce
spôsoby obchodovania s ľuďmi s cieľom zachytávať a vopred potláčať vznikajúce spôsoby
obchodovania s ľuďmi. Ako poslanec skupiny S&D by som chcel zdôrazniť, že jedným
z našich kľúčových cieľov je boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. To je dôvod, prečo
som hlasoval za túto legislatívnu iniciatívu. Ako zákonodarcovia Európskej únie musíme
zaistiť dodržiavanie práva na ľudskú dôstojnosť, práva na integritu, zákazu mučenia
a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania či trestania a zákazu otroctva a nútenej
práce. Nemôžeme dovoliť, aby aj naďalej dochádzalo k obchodovaniu s deťmi a k následnej
dražbe detí. Obchodníci s ľuďmi využívajú na získavanie obetí aj internet. To je veľmi
znepokojivé, pretože mnoho detí má prístup k internetu.

Zita Gurmai (S&D),    písomne. – Obchodovanie s ľuďmi je zločinom proti ľudskej
dôstojnosti, ktorý ničí životy mnohých detí a žien na celom svete. Aktuálny návrh je
zlomovým, pretože dáva na prvé miesto obete a problém rieši komplexným spôsobom
na cezhraničnej úrovni. Tieto nové opatrenia umožnia rozpoznanie a trestné stíhanie
prípadov obchodovania s ľuďmi a povzbudia obete k spolupráci s orgánmi. Bude to záväzný
právny predpis a budú ho vykonávať jednotlivé štáty. Takýto typ právneho predpisu je
jediným, ktorý môže priniesť zmenu pre všetkých zraniteľných ľudí, ktorí by sa mohli stať
obeťou obchodovania s ľuďmi. Vyzývam tiež členské štáty, aby sa riadili návrhom v tomto
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texte a trestali tých, ktorí vedome prijímajú služby od obetí obchodovania s ľuďmi. Boj
proti dopytu je kľúčom v boji proti príčinám obchodovania s ľuďmi. Táto správa je
vynikajúcim návrhom z morálneho i odborného hľadiska a svojim cteným kolegyniam
pani Bauerovej a pani Hedhovej k tomu blahoželám. Zvlášť ma teší, že Rada, Výbor pre
práva žien a rodovú rovnosť a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
dokázali vytvoriť text, ktorý podporujú všetky zainteresované inštitúcie EÚ. Dúfam, že
bude čoskoro oficiálne prijatý a transponovaný do vnútroštátnych právnych predpisov.
Obete sa toho nevedia dočkať.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    písomne. – (FI) Smernica týkajúca sa obchodovania s ľuďmi
je dôležitým krokom vpred, pretože obchodovanie s ľuďmi je realitou, a to dokonca aj
v Európe. Najdôležitejšie je predchádzať obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom riešenia
problémov chudoby a nerovnosti a zvyšovaním informovanosti ľudí o tejto problematike.

Je mimoriadne dôležité uznať existenciu obchodovania s ľuďmi a pomôcť jeho obetiam.
Obeťami môžu byť ženy alebo muži, deti alebo dospelí. Obeťou obchodovania s ľuďmi
môže byť zamestnanec na stavbe. Situácia rómskeho žobráka môže zodpovedať kritériám
obchodovania s ľuďmi, ak je to organizovaná činnosť založená na donútení.

Bohužiaľ, obchodovanie s ľuďmi je často spojené so sexuálnymi praktikami, keď ženy
a dievčatá končia ako prostitútky alebo sú k tomu donútené. Je dôležité, aby obete
obchodovania s ľuďmi dostali možnosť ochrany a právneho poradenstva.

Lívia Járóka (PPE),    písomne. – V dôsledku škodlivých tendencií postihujúcich rómske
komunity – ako sú nízka úroveň vzdelania, veľká chudoba, marginalizácia a diskriminácia
– sú rómske ženy a deti mimoriadne zraniteľné, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Toto
moderné otroctvo má svoje prvotné príčiny v chudobe a vylúčení, preto musí byť
odstránenie neprijateľných životných podmienok, v ktorých mnohí Rómovia žijú, hlavným
strategickým cieľom. Okrem toho musia EÚ a orgány členských štátov prijať omnoho
prísnejšie opatrenia na boj proti tomuto fenoménu, najmä pokiaľ ide o skoncovanie
s organizovaným zločinom a ochranu rizikových skupín, konkrétne žien a maloletých
osôb menšinového pôvodu.

Cieľom tejto iniciatívy je prijať širšiu koncepciu toho, čo by sa malo považovať za
obchodovanie s ľuďmi, a domnievam sa, že vykorisťovanie na účely žobrania vrátane
zneužívania osoby závislej od obchodníka s ľuďmi na žobranie bez ohľadu na vzťah tejto
osoby s páchateľmi musí patriť do jej rozsahu. Tresty by mali byť prísnejšie v prípadoch,
keď je tento trestný čin spáchaný na osobách zraniteľných z hľadiska veku, pohlavia,
tehotenstva, zdravotného stavu či zdravotného postihnutia. Musí sa dostatočne prihliadať
na prípady, keď obeť trpela mučením, násilným podávaním drog alebo liekov, znásilnením
či inými vážnymi formami psychického, fyzického a sexuálneho násilia.

Debora Serracchiani (S&D),    písomne. – (IT) Každoročne sa v Európe predávajú státisíce
ľudí, akoby to boli veci. Dnes, našťastie, cítime stále rastúcu potrebu chrániť obete
obchodovania s ľuďmi pred používaním falošných dokladov, prostitúciou
a prisťahovalectvom.

Keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, nesmieme myslieť len na sexuálne vykorisťovanie,
nútenú prácu a nelegálne adopcie, ale aj na problém obchodovania s orgánmi, ktorý je
čoraz rozšírenejším trestným činom. Európska právna štruktúra nie je dostatočne účinná
a Európska únia a členské štáty musia urobiť viac. Potrebujeme stabilnú štruktúru
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koordinácie medzi inštitúciami a agentúrami EÚ, ako aj medzi členskými štátmi
a medzinárodnými partnermi.

Artur Zasada (PPE),    písomne. – (PL) V rámci dnešnej rozpravy by som sa chcel venovať
problému obchodovania s deťmi. Mali by sme sa čo najviac snažiť vytvárať a zlepšovať
právne a inštitucionálne systémy a systémy starostlivosti o deti vo všetkých členských
štátoch. Rozsah činností, ktoré zahŕňa pojem obchodovanie s ľuďmi, by sa mal preskúmať
a rozšíriť. To je jediný spôsob, akým dokážeme predchádzať problémom, ako sú: 1)
komerčná adopcia, inými slovami súkromná adopcia zahŕňajúca zrieknutie sa práv na
dieťa pred rodinnými súdmi, najčastejšie za peniaze; 2) tehotné ženy, ktoré opustia krajinu
a vrátia sa bez dieťaťa; 3) zmiznutie detí, ktorých rodičia zomreli v krajinách postihnutých
ozbrojenými konfliktmi.

Vzhľadom na to, že značné množstvo trestných činov sa teraz pácha prostredníctvom
internetu, stálo by za to vymenovať zvláštne medzidisciplinárne tímy, ktoré by sa
špecializovali na tento typ trestnej činnosti. Venovali by sa nielen sledovaniu zločineckého
prostredia, ale aj zhromažďovaniu dôkazov prostredníctvom monitorovania finančnej
situácie osôb podieľajúcich sa na obchodovaní s deťmi. Mali by sme vyškoliť verejných
činiteľov a poskytnúť im viac informácií o situácii detí v rodinách, v ktorých sa deti môžu
stať obeťami obchodovania s ľuďmi. Týka sa to predovšetkým pracovníkov služieb, ktorí
pracujú s rodinami poberajúcimi štátnu pomoc z dôvodu hmotnej núdze. Jediný spôsob,
ktorý by nám dal nejakú šancu zastaviť alebo aspoň obmedziť obchodovanie s ľuďmi
a najmä s deťmi, je prostredníctvom viacstranných a harmonizovaných opatrení prijatých
na úrovni 27 členských štátov.

(Rokovanie bolo na niekoľko minút prerušené.)

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

8. Oficiálne privítanie

Predsedajúci.   – S radosťou vás môžem informovať, že v Parlamente sa nachádza oficiálna
delegácia zložená z náboženských predstaviteľov najmä z kresťanského sveta na Blízkom
východe, z Iraku a z Libanonu.

(potlesk)

Sme si vedomí ťažkej situácie mnohých kresťanských komunít v tomto regióne, preto radi
vyjadríme svoju podporu. Srdečne vás teda vítam v Európskom parlamente.

9. Hlasovanie

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som využiť
týchto niekoľko sekúnd a vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím Rady odmietnuť správu pani
Estrelovej o materskej dovolenke.

Dnes vystupujem ako hovorkyňa miliónov európskych matiek a otcov, ktorí sú tak ako
ja veľmi sklamaní rozhodnutím Rady. Je to priznanie chýbajúcich hodnôt, s ktorým sa
nestotožňujem a ktoré z celej duše odsudzujem. Divím sa, do akej Európy to smerujeme.
Odmietnutie tohto návrhu je rozhodnutím, ktoré poškodzuje nielen rodiny dneška, ale
predovšetkým rodiny zajtrajška.
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Predsedajúci.   – Teraz pristúpime k hlasovaniu.

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

9.1. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Portugalsko – záplavy; Francúzsko – búrka
Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Böge) (hlasovanie)

9.2. Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EÚ (záplavy v Portugalsku,
búrka Xynthia vo Francúzsku) – Oživenie hospodárstva: Európska sieť využívania
veternej energie na mori (A7-0341/2010, László Surján) (hlasovanie)

9.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: SI/Mura,
Slovinsko (A7-0336/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Heidelberger
Druckmaschinen, Nemecko (A7-0337/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.5. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii:
automobilový sektor, Poľsko (A7-0359/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.6. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii:
Aragón – maloobchod, Španielsko (A7-0358/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.7. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii:
Comunidad Valenciana – textil/Španielsko (A7-0357/2010, Barbara Matera)
(hlasovanie)

9.8. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii:
Comunidad Valenciana – prírodný kameň, Španielsko (A7-0356/2010, Barbara
Matera) (hlasovanie)

9.9. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii:
Lear, Španielsko (A7-0351/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.10. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii:
H.Cegielski-Poznań, Poľsko (A7-0352/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

9.11. Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce
medzinárodnú ochranu (A7-0347/2010, Claude Moraes) (hlasovanie)

9.12. Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania
víz (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)

9.13. Zriadenie schopnosti rýchlej reakcie EÚ (A7-0332/2010, Iva Zanicchi)
(hlasovanie)

9.14. Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď.
(A7-0326/2010, Kay Swinburne) (hlasovanie)
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9.15. Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti
v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (A7-0349/2010, Ana
Gomes) (hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:

Ana Gomes,    spravodajkyňa. – (PT) Vážený pán predsedajúci, chemické, biologické,
rádiologické a jadrové (CBRN) riziká sú neodmysliteľnou súčasťou možných teroristických
útokov, priemyselných nehôd či prírodných katastrof. Incidenty tohto druhu, či už svojím
pôvodom náhodné, alebo súvisiace s trestnou činnosťou, nepoznajú hranice a môžu byť
ničivé pre ľudské životy, infraštruktúru, životné prostredie a verejné zdravie. Nedochádza
k nim len vo vzdialených oblastiach: len si spomeňme na nedávnu katastrofu spôsobenú
únikom toxického kalu z fabriky v Maďarsku a na sériu listových bômb odoslaných
z Jemenu rôznym príjemcom v Spojených štátoch a v Európe.

Je kľúčové, aby Európska únia urobila všetko pre rozvinutie nevyhnutnej spolupráce medzi
civilnými a vojenskými kapacitami a zdrojmi členských štátov s cieľom predchádzať
útokom či katastrofám v oblasti CBRN, odhaľovať ich a účinne na ne reagovať. Takáto
spolupráca vyžaduje osobitný európsky mechanizmus na riešenie kríz, ktorý by fungoval
v spolupráci s európskou jednotkou civilnej ochrany. V skutočnosti tento Parlament už
dlho vyzýva na vytvorenie takejto jednotky.

Akčný plán EÚ sa preto musí posilniť. Jestvujúci plán, ktorý Rada schválila v roku 2009,
je slabý a v praxi sa neuplatňuje vo všetkých členských štátoch. Stačí, aby zlyhal len jeden
článok, a celá reťaz zásahu sa pretrhne. Je dôležité, aby Komisia dostala silnejšiu
monitorovaciu, riadiacu a koordinačnú úlohu, a tento plán sa musí naliehavo zrealizovať
vo všetkých členských štátoch.

Táto správa navrhuje lepšiu spoluprácu medzi civilnými a vojenskými zložkami, pokiaľ
ide o spojenie úsilia pri predchádzaní katastrofám v oblasti CBRN, ich odhaľovaní, príprave
a reakcii na ne. EÚ musí spojiť všetky členské štáty, aby mohli vzniknúť integrované
vnútroštátne systémy s cieľom realizácie plánu. Z tohto hľadiska je akčný plán v oblasti
CBRN bezpečnosti príležitosťou uviesť do praxe doložku Lisabonskej zmluvy o solidarite.

9.16. Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (A7-0280/2010, Ramona
Nicole Mănescu) (hlasovanie)

9.17. Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov (A7-0342/2010, Agustín
Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)

9.18. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu
(A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (hlasovanie)

Francesco Enrico Speroni (EFD).   –(IT) Vážený pán predsedajúci, je možné ešte raz na
obrazovke zobraziť zoznam pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov?

Predsedajúci.   – Áno, pán Speroni, už sa snažia zistiť, čo sa deje.

Vidíte ho však na svojej malej obrazovke? Áno? Nuž, aj to je niečo.

– Po hlasovaní o zmenenom a doplnenom návrhu:
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Neelie Kroes,    podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ako viete, len počúvam
a pozerám sa. Dostala som odkaz, že tu mám sedieť a odovzdať odkaz – ktorý je jasný –
kolégiu. Sľubujem vám, že odkaz odovzdám a, samozrejme, bude to objektívny odkaz,
pretože sa tu toho veľa odohralo. Môj kolega sa však k tomu vráti po diskusii v kolégiu.

Predsedajúci.   – Návrh sa teda pošle späť Komisii.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, v súlade s článkom 175 ods.
56 rokovacieho poriadku musíme vedieť, či Komisia sťahuje tento legislatívny návrh. Návrh
sa preto automaticky neposiela späť príslušnému výboru. Komisia sa musí teraz rozhodnúť,
či svoj návrh stiahne a predloží Parlamentu nový návrh.

Predsedajúci.   – Pán Cercas, zo slov pani komisárky som pochopil, že návrh sa vráti do
Komisie. Tak som to pochopil ja. Požiadame však pani komisárku, aby objasnila pozíciu
Komisie.

Pani komisárka, objasnite, prosím, pozíciu Komisie.

Véronique Mathieu,    spravodajkyňa. – (FR) Vážený pán predsedajúci, musím priznať, že
som prekvapená.

(hluk)

O tomto texte rokujeme už rok. Na úvod by som vám chcela povedať, že sme dosiahli
dohodu so Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu. V poslednej chvíli som
potom zistila, že boli vydané pokyny na hlasovanie, ktoré sú v absolútnom rozpore
s dohodami, ktoré sme uzavreli. Zistila som, že dohody, ktoré sme mali so skupinou ALDE,
neboli dodržané. Do pléna sme šli s dohodami, ktoré neboli rešpektované.

Po druhé, pán Cercas navrhuje, aby sme zmenili a doplnili – rada by som mala možnosť
hovoriť, inak to nemá význam –, Skupina socialistov a konkrétne pán Cercas navrhujú,
aby Komisia zmenila a doplnila svoj návrh.

Ale, pán Cercas, už o tom diskutujeme rok. Navrhujete viacero vecí. Celý rok sa nám
nedarilo dosiahnuť dohodu. Aký má teda zmysel začínať s tým celým odznova? Mohli by
sme diskutovať 10 rokov a vy, pán Cercas, by ste stále nesúhlasili. Skúsili sme všetko možné
a vy ste nikdy s nikým nesúhlasili.

Nechápem preto, ako by sme sa predložením ďalších návrhov mohli posunúť ďalej. Je to
naozaj škoda. Boli ste proti vstupu migrantov do Európskej únie. Skupina socialistov
odopiera týmto migrantom rovnaké zaobchádzanie, aké využívajú európski pracovníci.

(protesty)

To je všetko, čo chcem povedať, a je to naozaj škoda, pretože táto skupina súhlasila v tejto
otázke rovnakého zaobchádzania. Považujem túto situáciu za poľutovaniahodnú.

(potlesk)

Predsedajúci.   – Dámy a páni, prestaňte, prosím, na chvíľu vykrikovať. Uplatníme rokovací
poriadok.

Komisia nám musí povedať, či ponecháva svoj návrh alebo nie.

Dovoľte, prosím, pani komisárke, aby nám povedala – a dajme teraz bokom nejaké
objektívne odkazy –, či ponecháva svoj návrh alebo nie.
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Neelie Kroes,    podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, určite sa na mňa
nebudete hnevať, keď po tejto nie celkom jasnej diskusii zoberiem jej výsledok domov do
Bruselu. Určite ho budem prezentovať kolégiu. Komisia vás bude neskôr informovať
o výsledku svojich diskusií.

Predsedajúci.   – Pani komisárka nám teda niečo jasne povedala: že pre túto chvíľu
nesťahuje svoj návrh.

Toto povedala. Uvidíme, čo sa stane ďalej.

Pre túto chvíľu Komisia nesťahuje svoj návrh.

9.19. Európsky ochranný príkaz (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
(hlasovanie)

– Pred začiatkom hlasovania o zmenenom a doplnenom návrhu:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    spravodajkyňa. – (ES) Vážený pán predsedajúci, požiadala
som o slovo, aby som vám pripomenula význam dnešného hlasovania z hľadiska vyslania
jasného odkazu Rade zameraného na krajiny, ktoré sa ešte stále v tejto oblasti nezabezpečili.
Domnievam sa, že dnes máme príležitosť brániť obete a zaistiť, aby mohli žiť bez strachu
a v slobode. To je veľmi dôležité nielen pre ženy, ale aj pre mužov, deti, obete terorizmu,
obete organizovaného zločinu, obete obchodovania so ženami a obete vo všeobecnosti.

Carmen Romero López,    spravodajkyňa. – (ES) Vážený pán predsedajúci, sme tu dve
spravodajkyne. Chcem len pripomenúť liberálnym ministrom Európskej únie, že
momentálne je veľmi dôležité podporiť túto správu a podporiť tak základné práva žien.
Je to v rukách jedného liberálneho ministra, ale aj v rukách ďalších vlád, ktoré sa s tým
zatiaľ nestotožnili. Uvidíme, či teraz túto iniciatívu podporia.

9.20. Obchodovanie s ľuďmi (A7-0348/2010, Edit Bauer) (hlasovanie)

9.21. Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia
na pobyt (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)

9.22. Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť (A7-0309/2010, Petru Constantin
Luhan) (hlasovanie)

Predsedajúci.   – Týmto uzatváram toto hlasovanie.

10. Vysvetlenia hlasovania

Predsedajúci.   – Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania

Správa: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, nie po prvýkrát v tomto Parlamente
cítim, že som sa dostal do nejakej slučky v časopriestorovom kontinuu, do nejakej
deformácie či tunela, ktorý ma vrátil späť do 70. rokov 20. storočia. Nachádzame sa tu vo
svete štátnej kontroly priemyslu, cenových a príjmových politík, obmedzeného pracovného
času a subvencií neziskovým korporáciám.
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Nemôžem urobiť nič lepšie ako prečítať hlasovací zoznam toho, o čom sme dnes hlasovali:
dotácie podnikom SI/Mura v Slovinsku, Heidelberger Druckmaschinen AG v Nemecku,
automobilovému priemyslu v oblasti Wielkopolskie v Poľsku, maloobchodnému predaju
v Aragónsku v Španielsku, textilnému odvetviu v regióne Comunidad Valenciana
v Španielsku, výrobe produktov z prírodného kameňa v regióne Comunidad Valenciana
v Španielsku a podnikom Lear v Španielsku a H. Cegielski-Poznań v Poľsku. V 70. rokoch
sme zvykli hovoriť o vyberaní víťazov. Teraz tu vlastne vyberáme porazených. S peniazmi
EÚ vstupujeme tam, kde voľný trh nariadil prehru.

Prečo to robíme? Pretože EÚ je teraz mechanizmom na prerozdeľovanie bohatstva
uprednostňovaným skupinám klientov. Pán predsedajúci, rovnako ako ja dobre viete, že
je to nezmysel. V Katalánsku ste boli fantasticky úspešným lídrom konzervatívcov.
Rozumiete významu slobodného ľudu a slobodných trhov a rozumejú mu aj naši voliči.
Peniaze sa míňajú. Dostávame sa do bodu, keď, ako sa hovorí v skvelej metafore Georgea
Orwella, sa ľudia zbavia systému, ako sa kôň zbavuje múch.

Správa: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Vážený pán predsedajúci, Európsky
parlament dnes ukázal rozhodný postoj, keď urobil krok smerom k užšej spolupráci medzi
Európskou úniou a Zakaukazskom. Zakaukazsko a Gruzínsko sú regióny, ktoré majú pre
EÚ strategický význam. Naša krajina Litva mala s Gruzínskom vždy osobitný vzťah.
Podporovali sme ho v tých najťažších chvíľach, a to nielen na štátnej úrovni ako vláda.
Táto krajina mala u nás vždy silnú podporu verejnosti. Som presvedčená, že celá Európska
únia chce, aby sa Gruzínsko stalo súčasťou rodiny európskych národov. Táto krajina
vyvinula veľké úsilie, aby sa stala súčasťou Európy, a podľa toho ju musíme posudzovať.
Zjednodušenie udeľovania víz pomôže zaistiť mobilitu ľudí, ich spoluprácu a zároveň aj
hospodárske a kultúrne prepojenie. Veľmi rada by som privítala Gruzínsko a jeho občanov
s týmto rozhodnutím, ktoré dnes prijal Európsky parlament. EÚ im vysiela posolstvo, že
očakávame, že sa stanú členmi Európskej únie.

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

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Vážený pán predsedajúci, nesmieme dopustiť, aby
sa obrovské sumy peňazí, ktoré míňame na politiku súdržnosti, premárnili či len tak
rozhadzovali. Preto je dôležité zlepšiť spôsob, akým sa s peniazmi hospodári, a tiež zaistiť
ich efektívnejšie využívanie. Miestne orgány, ktoré najlepšie poznajú potreby svojho
regiónu, zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu. Pozornosť by sa mala venovať aj
cezhraničným oblastiam s cieľom umožniť ich integráciu. Ak tam má existovať dobrá
vertikálna a horizontálna spolupráca, musia sa zefektívniť postupy a viac peňazí sa musí
investovať do školenia odborníkov v orgánoch zodpovedných za vykonávanie
v jednotlivých členských štátoch. Musíme tiež podporiť modernizáciu a rozšírenie
informačného systému, ktorý zaistí jednoduchý a rovnocenný prístup všetkých prijímateľov
k informáciám.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, súhlasím s pani
spravodajkyňou, že by sme sa mali snažiť o viacúrovňové riadenie s cieľom väčšieho
zapojenia orgánov na regionálnej a miestnej úrovni do prípravy rozvojových politík
predovšetkým v oblasti cieľov konvergencie, a to tých, ktoré majú záujem dosiahnuť lepší
súlad s oblasťami členských štátov a súťažiť na globálnom trhu.
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Ak majú byť regionálne rozvojové politiky účinnejšie, musíme zapojiť tých, ktorí poznajú
svoje regióny a môžu pomôcť poháňať ich rozvoj. Toto je spojenie medzi viacúrovňovým
riadením a územnou súdržnosťou, ktoré zdôraznila pani spravodajkyňa.

Čo sa týka zjednodušenia právnych predpisov, čím menšia bude byrokratická záťaž, tým
viac sa zrýchlia a skvalitnia európske investície do regionálneho rozvoja. Väčšia pomoc
pre riadiace orgány zo strany Komisie by prispela k obmedzeniu chýb, ku ktorým došlo
v minulosti na prvej úrovni kontrol.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, regulovateľnosť a účinnosť
regionálnej politiky prispievajú k bezpečnosti hospodárskeho a sociálneho postavenia
občanov EÚ. Hlasoval som za projekt dobrého riadenia pripravený Parlamentom, pretože
súhlasím s tým, že kľúčom k pokroku našich krajín je užšia regionálna spolupráca. Preto
je žiaduce vyzvať členské štáty, aby lepšie využívali dostupné formy spolupráce naprieč
regionálnymi hranicami. Prioritné viacúrovňové riadenie je presne to, čo môže pomôcť
miestnym a regionálnym orgánom a súkromným a verejným sektorom navzájom sa nájsť.

Myšlienka týkajúca sa vykonávania, podľa ktorej by sa miestne a regionálne orgány mali
podieľať aj na vytváraní politík, si tiež zaslúži podporu. Veľký počet účastníkov zapojených
do vytvárania politík na úrovni Spoločenstva, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
vytvára príležitosti, ale aj riziká. Rámec stanovený EÚ musí zaistiť vhodnú rovnováhu
medzi týmito dvoma stránkami.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, najskôr chcem poďakovať
spravodajkyni pani M nescovej za vynikajúcu správu. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že je tu
potreba dobrého riadenia v regionálnej politike. Dobré riadenie podľa môjho názoru
zahŕňa hlavne zásady spravodlivosti a nestrannosti. Musíme sa na Európsku úniu pozrieť
ako na celok a nie si vyberať a poskytovať podporu len niektorým oblastiam. Celá Európa
sa musí rozvíjať rovnomerne a musíme tiež zaistiť, aby to bolo možné dosiahnuť a dosiahlo
sa to s použitím nástrojov regionálnej politiky.

Veľmi ma tiež zaujíma skutočnosť, že keď sa pozeráme na kritériá regionálnej politiky
a financovania, nemali by sme uvažovať len o HDP. Toto kritérium nie je ako také
udržateľné, pretože budeme skúmať aj vzdialené regióny EÚ, a z tohto dôvodu je dôležité
zahrnúť aj pojmy „riedko osídlené oblasti“ a „veľké vzdialenosti“.

Keď hovoríme o dobrom riadení, hovoríme predovšetkým o nestrannom, spravodlivom
riadení regionálnej politiky Európskej únie.

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

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, otázka prisťahovalectva je
v celej Európskej únii veľmi aktuálna. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme vytvorili
sieť styčných dôstojníkov. Musíme sa tiež pokúsiť konať takým spôsobom, aby sme boli
v týchto veciach v Európe objektívnejší.

Nedávno sa však objavili znepokojujúce príklady našich neúspechov v niektorých aspektoch
prisťahovaleckej politiky. Ľudia, ktorí prišli do Európy a usadili sa tu, neboli ochotní prijať
základné európske hodnoty. Ako Európania teda musíme zaistiť najmä zachovanie
a dodržiavanie týchto základných hodnôt, na ktorých stojí celá Európska únia. Patria medzi
ne demokracia, ľudské práva a sloboda názoru. Práve tieto hodnoty musíme zvlášť
presadzovať.
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Z tohto dôvodu je okrem vytvorenia siete styčných dôstojníkov tiež dôležité vypracovať
etické a hodnotové kódexy, ktoré budú referenčným bodom pri tvorbe prisťahovaleckej
politiky. Je dôležité, aby sa migranti, ktorí sa stanú obyvateľmi Európskej únie, mohli
integrovať a prijať základné európske hodnoty.

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

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Vážený pán predsedajúci, chcela by som hovoriť
o hlasovaní o európskom ochrannom príkaze, pretože osobne považujem tento nástroj
za mimoriadne dôležitý. Viem si dobre predstaviť pozíciu žien, ktorých sa príkaz najmä
týka a ktoré sa ocitli v situáciách, keď sú doslova prenasledované, pričom sa chcú
presťahovať a potrebujú ochranu. Z tohto dôvodu sa obávam, že text, o ktorom sme
hlasovali, nestojí na spoľahlivom právnom základe. Som však pevne presvedčená, že text
možno upraviť, a verím, že táto evidentne dobrá myšlienka doň bude v plnej miere
zapracovaná. V tejto chvíli som sa však z týchto dôvodov zdržala hlasovania.

Jens Rohde (ALDE).   – Vážený pán predsedajúci, chcem len povedať, že pri hlasovaní
o európskom ochrannom príkaze mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, ale hlasoval by
som za, pretože je to veľmi dôležitá otázka a bolo dôležité, aby Parlament dnes prijal
európsky ochranný príkaz.

Tento právny predpis je pre Európu dôležitý. Vzájomné uznávanie rozsudkov a justičných
rozhodnutí je základom v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. S cieľom predísť
trestnému činu alebo novému trestnému činu spáchanému proti chránenej osobe bol teraz
vytvorený právny základ na to, aby mohol vykonávajúci štát uznať rozhodnutie predtým
prijaté v inom členskom štáte.

Tento právny predpis je potrebný z hľadiska predchádzania násiliu na ženách a iných
obetiach násilia. Je to kľúčový a dôležitý krok umožňujúci obetiam bývať alebo zostať tam,
kde v rámci EÚ chcú, čím sa stanú súčasťou uplatňovania slobody pohybu.

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

Diane Dodds (NI).   – Vážený pán predsedajúci, obchodovanie s ľuďmi je veľmi vážnym
problémom. Od roku 2008 bolo v mojom volebnom obvode v Severnom Írsku
zachránených pred vykorisťovaním 35 ľudí, pričom 25 z nich v roku 2009. Nikto však
zatiaľ nebol usvedčený z trestného činu obchodovania s ľuďmi. Je to moderná forma
otroctva, závažný trestný čin a porušenie základných ľudských práv človeka. Mnoho žien
unesených alebo zachránených v Severnom Írsku je z Ďalekého východu a dostali sa tam
prostredníctvom skupín organizovaného zločinu, ktoré majú obrovské zisky a vykorisťujú
týchto ľudí na pracovné alebo sexuálne účely.

Hoci má táto správa mnoho cenných aspektov a domnievam sa, že toto je oblasť, v ktorej
by sa mohla rozvinúť významná spolupráca medzi vnútroštátnymi policajnými zložkami,
pretože policajné zložky Severného Írska majú v tejto oblasti skutočne veľmi dobré
výsledky, zdržala som sa záverečného hlasovania, pretože som pevne presvedčená, že
stanovenie minimálnych sadzieb je výlučne vecou členských štátov.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, obchodovanie s ľuďmi je
v súčasnosti jedným z najväčších a najkľúčovejších problémov a jednou z najvážnejších
hrozieb, ktorým Európska únia čelí. Musíme si tento problém uvedomiť a priznať si, že
existuje, hoci sa často skrývame za predstavu, že sme ho už vyriešili. Žiaľ, nie je to tak.
Musíme zaistiť, aby sa základné práva každej osoby stali realitou.
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Na obchodovaní s ľuďmi nie je nič „ľudské“. Je to desivý obchod, pri ktorom ľudia
prichádzajú o jedinú šancu na život a o ľudskú dôstojnosť. Osobitnou rizikovou skupinou
sú ženy a deti. Najviditeľnejšími príkladmi tohto fenoménu sú prostitúcia a obchodovanie
s orgánmi.

Chcel by som vyzvať Európsku úniu, aby naozaj začala konať – nielen hovoriť, ale konať
– s cieľom úplne zastaviť obchodovanie s ľuďmi v Európskej únii a využila pri tom túto
správu ako referenčný bod. Musíme prijať primerané opatrenia a bojovať proti takémuto
obchodovaniu s využitím sankcií, ktoré by zaistili, aby každá osoba mala šancu zachovať
si ľudskú dôstojnosť a užívať si dobrý život.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Smernicu som podporila, lebo obchodovanie ľuďom berie
slobodu v tom najširšom zmysle slova.

Som rada, že nová smernica ukladá štátom povinnosti zlepšiť ich legislatívu s cieľom
účinne bojovať s týmto zločinom, ale chcem tiež upozorniť na to, že perzekúcii
obchodníkov musí predchádzať celospoločenské odsúdenie vykorisťovania. Každé
obchodovanie potrebuje aj kupujúceho a tými sú ľudia často z bohatých demokratických
krajín, môžu to byť naši susedia. Správa venuje pozornosť obetiam, ale musíme urobiť
viac, musíme mať otvorené oči, vnímať, čo sa deje okolo nás, aby sa ľudia, ktorí nevidia
východisko zo svojej chudoby, nikdy obeťami nestali.

Sústreďme sa na výchovu detí a mládeže, informujme rodičov aj učiteľov, hovorme o tom
v médiách, lebo najúčinnejšia prevencia je nedostatok dopytu.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, požiadala som o slovo, aby som
vysvetlila dôvody svojho hlasovania o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti
nemu.

Samozrejme, hlasovala som za správu pani Bauerovej, pretože boj proti obchodovaniu
s ľuďmi je a musí zostať jednou z našich priorít. Tento problém narástol do takých
rozmerov, že sa dá nazvať novou formou otroctva. Najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti
– ženy a deti – sú odvádzané do zahraničia a vykorisťované prostredníctvom tých
najohavnejších foriem prostitúcie, otroctva a pornografie.

Každý rok si tento fenomén vyžiada 1 milión obetí vo svete a 500 000 len v samotnej
Európe. Tí, ktorí tento fenomén využívajú, sa dopúšťajú trestného činu financovania
obchodovania s ľuďmi a využívania ľudí ako tovaru, ktorý sa nakupuje a predáva.

Ako sa zdôrazňuje v správe, musíme prijať opatrenia v krajinách, odkiaľ pochádzajú obete
obchodovania s ľuďmi, i v tých, do ktorých sú prevážané. Riešenie nájdeme len spoločným
úsilím, spoločným zlepšovaním informovanosti, podporou a pomocou obetiam
a predovšetkým bojom proti prvotným príčinám tohto fenoménu. Tým pomôžeme
krajinám, ktorých sa to týka, vytvoriť primerané právne predpisy na boj proti všetkým
formám otroctva.

Správa: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, teší ma, že sme dnes v Parlamente
hovorili nielen o dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení vydávania
víz, ale aj o dohode medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia
na pobyt.
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V tejto súvislosti je dôležité, aby sme sa nezaoberali len príjemnými vecami v živote, ale
aj vážnymi otázkami, a dúfam, že tento Parlament dostane – azda o rok – predbežnú správu
o tom, ako sa táto dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom vykonávala,
a predovšetkým o tom, ako to fungovalo. Chcel by som tiež, aby sa nabudúce Európsky
parlament viac podieľal na prvotných diskusiách.

Správa: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

Nirj Deva (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, chcem vysvetliť, prečo sme sa naša skupina
a ja zdržali hlasovania o spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ. Nárast počtu veľkých katastrof
mimo EÚ v uplynulých rokoch viedol k silnejúcim požiadavkám na zefektívnenie
schopnosti EÚ reagovať na katastrofy. Hoci môžem súhlasiť s mnohými skvelými
myšlienkami, ktoré správa obsahuje, nemôžem podporiť výzvu na vytvorenie novej
jednotky civilnej ochrany EÚ.

Hoci podporujem výzvy, aby EÚ koordinovala svoju reakciu na humanitárne katastrofy
so širším rozvojovým spoločenstvom, takéto opatrenia môžem podporiť len vtedy, keď
sa budú uskutočňovať v rámci už jestvujúcich mechanizmov, ako je mechanizmus civilnej
ochrany Spoločenstva. Hoci je nesmierne dôležité, aby EÚ účinne reagovala na humanitárne
katastrofy, je rovnako dôležité, aby sme neboli jediní, kto reaguje.

Okrem pozornosti venovanej zlepšovaniu reakcie EÚ sa musíme sústrediť aj na posilňovanie
spôsobilosti rozvojových krajín, regiónov a nižších územných celkov v postihnutej oblasti,
aby sme to robili spoločne ako medzinárodné spoločenstvo. V opačnom prípade budeme
robiť všetku ťažkú prácu a oni nebudú robiť nič.

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

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Vážený pán predsedajúci, mnohí občania EÚ si ešte
stále neuvedomujú význam politiky súdržnosti pre rozvoj nielen jednotlivých regiónov,
ale aj celých krajín. Jej hlavnou úlohou je vytvoriť rovnaké podmienky pre regióny
v Európskej únii. Jej výsledkom je to, že obyvatelia z menej privilegovaných regiónov
s náročnými poľnohospodárskymi podmienkami a zlým prístupom ku komunikáciám
využívajú rovnakú úroveň prístupu k sociálnym službám, službám vzdelávania, dopravy
a energetiky ako občania z oblastí, ktoré majú lepšie sociálne a hospodárske postavenie.
Význam myšlienky súdržnosti teda nemožno dostatočne doceniť.

Musíme preto podporiť všetky opatrenia zamerané na lepšie využívanie peňazí
poskytovaných zo štrukturálnych fondov a na efektívnejšie využitie ich integračnej úlohy,
a to o to viac, že účinky opatrení politiky súdržnosti najviac cítiť na miestnej úrovni, teda
v značnej miere aj vo vidieckych oblastiach. Z týchto dôvodov som hlasoval za túto správu.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pán predseda, ja hovorím k správe Luhan, ktorá je
posledným bodom dnešného rokovania.

Konkurencieschopnosť a súdržnosť sú prvkami, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a podporujú.
Konkurencieschopnosť Európskej únie ako celku však možno docieliť za predpokladu, že
hospodársky rast bude skutočne udržateľný. V praxi sa osvedčili mnohé investície
spolufinancované zo štrukturálnych fondov, medzi ktorými by som rád vyzdvihol
skvalitňovanie infraštruktúry, pretože vďaka nej boli do mnohých regiónov prilákané
zahraničné investície, čo prispelo k hospodárskemu rozvoju. Politika súdržnosti sa však
osvedčila aj v čase finančnej krízy ako účinný nástroj pri pružnom reagovaní na nové
sociálno-ekonomické výzvy.
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Stotožňujem sa taktiež s názorom spravodajcu, že hospodárska konkurencieschopnosť
regiónov EÚ je úzko spojená s primeranou úrovňou zamestnanosti, vzdelanými
a kvalifikovanými pracovnými silami, sociálnym zabezpečením a prístupom k verejným
službám, pretože podpora sociálnej súdržnosti je kľúčová pre celkovú regionálnu
konkurencieschopnosť aj v celosvetovom meradle.

Písomné vysvetlenia hlasovania

Správa: Reimer Böge (A7-0335/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za správu o mobilizácii Fondu
solidarity Európskej únie (záplavy na ostrove Madeira, Portugalsko, a búrka vo Francúzsku).
Portugalsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po nezvyčajnom a abnormálnom daždi
na ostrove Madeira vo februári 2010, ktorý spôsobil zosuvy pôdy a záplavy, ktoré vážne
poškodili verejnú a súkromnú infraštruktúru, podniky a poľnohospodárstvo. Portugalské
orgány oficiálne odhadli škody spôsobené záplavami na ostrove Madeira na
1,08 miliardy EUR. Fond solidarity prispeje sumou približne 31 miliónov EUR. Sám som
bol na ostrove Madeira a videl som, že tento fond musí byť vo svojej podpornej funkcii
pružnejší a štedrejší, a to najmä v prípade vzdialenejších a ostrovných regiónov, ktoré často
sužuje zlé počasie.

Jean-Pierre Audy (PPE)  , písomne. – (FR) Na základe správy vypracovanej mojím váženým
nemeckým kolegom pánom Bögem som hlasoval za návrh rozhodnutia Európskeho
parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie do výšky 67 miliónov EUR
na pomoc ostrovu Madeira (Portugalsko), ktorý postihli zosuvy pôdy a záplavy, ako aj
Francúzsku, ktoré zasiahli záplavy po búrke Xynthia vo februári 2010. Pripomínam, že
táto suma predstavuje 2,7 % odhadovaných priamych škôd vo výške 2,5 miliardy EUR.
Samozrejme, je to značná suma finančných prostriedkov, ale vzhľadom na to, že predstavuje
pomerne malý podiel celkových škôd (2,7 %), nemôžem si pomôcť a musím uvažovať
o tom, či by Európska únia nemala využiť tento fond na financovanie európskej jednotky
civilnej ochrany, ktorá by okamžite mohla prísť na pomoc obetiam katastrof a riešiť
mimoriadne naliehavé situácie, ktoré presahujú možnosti vnútroštátnych jednotiek. Táto
jednotka by nebola príliš drahá, pretože na začiatku by išlo o koordináciu jestvujúcich
vnútroštátnych jednotiek civilnej ochrany. Okrem toho by sa mohla využiť aj pri misiách
v zahraničí (napríklad na ostrove Haiti).

Regina Bastos (PPE),    písomne. – (PT) Vítam prijatie správy, na základe ktorej sa poskytne
Portugalsku 31 255 790 EUR z Fondu solidarity Európskej únie v súvislosti so záplavami,
ku ktorým došlo vo februári na ostrove Madeira. Prudké dažde, ktoré postihli ostrov
Madeira, spôsobili chaos a obrovské materiálne škody: zosuvy pôdy, zrútené mosty,
zatvorené diaľnice a domy a autá odnesené záplavami.

Katastrofa, ktorá zasiahla Madeiru, si vyžiadala životy 42 ľudí a 13 ľudí je nezvestných.
Dnes bol Európsky parlament tu v Štrasburgu svedkom skutočného prejavu európskej
solidarity, ktorá je jednou z najdôležitejších hodnôt európskeho projektu a zaslúži si
vyzdvihnutie.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože
súhlasím s tým, aby sa v súvislosti so všeobecným rozpočtom Európskej únie na finančný
rok 2010 zmobilizoval Fond solidarity Európskej únie a poskytla sa z neho suma
66 891 540 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch na vyhovenie
žiadosti Portugalska v súvislosti s reakciou na katastrofu spôsobenú zosuvmi pôdy
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a záplavami na ostrove Madeira a tiež žiadosti Francúzska v súvislosti s katastrofou
spôsobenou búrkou Xynthia.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Samozrejme, vítam mobilizáciu Fondu solidarity
na pomoc obetiam tragédie, ktorá postihla ostrov Madeira po abnormálnom daždi.
Blahoželám svojmu kolegovi poslancovi pánovi Teixeirovi k odbornému a nepretržitému
úsiliu o zvyšovanie informovanosti v európskych inštitúciách a k vytvoreniu základu pre
potrebnú podporu. Opakujem svoje pevné presvedčenie, že je nutné zjednodušiť postupy
tak, aby bolo možné Fond solidarity v budúcnosti zmobilizovať rýchlejšie. Núdzová pomoc,
ktorá príde príliš neskoro, narúša obraz efektívnosti Únie a oslabuje pocit európskej
solidarity.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Portugalsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity
po nezvyčajnom a abnormálnom daždi na ostrove Madeira vo februári 2010, ktorý spôsobil
zosuvy pôdy a záplavy, ktoré vážne poškodili verejnú a súkromnú infraštruktúru, podniky
a poľnohospodárstvo. Portugalské orgány v spolupráci s regionálnou vládou ostrova
Madeira odhadli výšku celkových priamych škôd na 1,08 miliardy EUR, čo zodpovedá
0,68 % portugalského hrubého národného dôchodku. Záplavy spôsobili značné škody na
mnohých domoch, poľnohospodárskych podnikoch, cestách a vodovodných potrubiach.
Finančná pomoc uvoľnená prostredníctvom fondu umožní portugalským orgánom a najmä
regionálnej vláde ostrova Madeira získať späť časť výdavkov, ktoré im vznikli pri reakcii
na túto núdzovú situáciu. Hlasoval som celkovo za túto správu z dôvodu zmyslu pre
zodpovednosť a s odhodlaním zamedziť zbytočnému odkladu mobilizácie finančnej
pomoci pre regióny v Portugalsku a vo Francúzsku, ktoré postihli prírodné katastrofy.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Desať mesiacov po tom, ako búrka Xynthia
zasiahla francúzske pobrežie a zabila 53 osôb, zranila 80 osôb a spôsobila značné materiálne
škody, prijal Parlament rozpočtový pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom zmobilizovať
Fond solidarity EÚ do výšky 35,6 milióna EUR. Keď vynecháme proces obnovy, ku koľkým
ďalším tragédiám ešte musí dôjsť, kým konečne vytvoríme prístup Spoločenstva
k predchádzaniu prírodným katastrofám? K prírodným a človekom spôsobeným
katastrofám dochádza čoraz častejšie a z tohto dôvodu musíme zabezpečiť, aby boli
vnútroštátne opatrenia účinnejšie a lepšie koordinované a aby boli európske opatrenia
pružnejšie. Chcem tiež zdôrazniť, že od roku 2006 máme správu pána Barniera o vytvorení
jednotky rýchleho nasadenia na zvládnutie prírodných katastrof. Čo nám bráni v tom, aby
sme ju prijali? Čo nám bráni v tom, aby sme ju použili?

Christine De Veyrac (PPE),    písomne. – (FR) Hlasovala som dnes za túto správu, ktorá
znamená, že bude možné zmobilizovať Fond solidarity EÚ v súvislosti so škodami
spôsobenými silnými záplavami v Portugalsku a búrkou Xynthia v roku 2010. Potvrdzuje
to silné väzby medzi členskými štátmi Únie a zvýrazňuje význam pomoci regiónom
zasiahnutým prírodnými katastrofami. Teší ma, že z Fondu solidarity bolo uvoľnených
viac ako 35 miliónov EUR na opravu značných škôd spôsobených búrkou Xynthia
v niektorých pobrežných oblastiach, najmä v Charente-Maritime, Vendée a Côtes-d’Armor.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity na
poskytnutie celkovej sumy 66 891 540 EUR v prospech Portugalska a Francúzska:
31 255 790 EUR pre Portugalsko a 35 635 750 EUR pre Francúzsko. Portugalsko požiadalo
o pomoc po búrke na ostrove Madeira vo februári 2010, ktorá vážne poškodila verejnú
a súkromnú infraštruktúru, podniky a poľnohospodárske podniky. Francúzsko zase
požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po búrke Xynthia tiež vo februári 2010, ktorá
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zasiahla značnú časť krajiny, zabila 53 ľudí, zranila 80 ľudí a spôsobila tiež vážne
poškodenie priehrad a hrádzí, verejnej a súkromnej infraštruktúry, cestných a železničných
sietí, poľnohospodárskych a iných podnikov.

Hoci som úplne za túto mobilizáciu, a to nielen pre jej význam pre autonómnu oblasť
Madeira, musím vyjadriť sklamanie, že pomoc sa sprístupňuje až v decembri, 10 mesiacov
po katastrofách, ktoré zasiahli francúzske pobrežie a ostrov Madeira. Naliehavo musíme
nájsť rýchlejšie spôsoby naštartovania postupu mobilizácie Fondu solidarity a na to musíme
zamerať aj svoje úsilie.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Hlasovali sme, samozrejme, za túto správu,
ktorá navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity na pomoc pri odstraňovaní obrovských škôd,
ktoré vznikli na ostrove Madeira po búrke, ktorá zasiahla tento región vo februári 2010.
Chceli by sme tu však zopakovať niektoré pripomienky.

Podľa nariadenia o Fonde solidarity „v prípade veľkých katastrof by Spoločenstvo malo
prejaviť solidaritu s obyvateľstvom postihnutých oblastí poskytnutím finančnej pomoci,
ktorou by prispelo k rýchlemu obnoveniu normálnych životných podmienok v oblastiach
postihnutých katastrofou“. V nariadení sa tiež píše, že tento nástroj by mal umožniť
Spoločenstvu „rýchlo konať a čo najrýchlejšie poskytnúť účinnú pomoc pri mobilizovaní
tiesňových služieb zameraných na okamžité potreby ľudí a na krátkodobé opravy
poškodenej kľúčovej infraštruktúry“.

Pravidlá a postupy, ktoré sú súčasťou mobilizácie fondu, však už ukázali, že táto zásada
rýchlej pomoci postihnutému obyvateľstvu sa v praxi nedodržiava. V tomto prípade hlasuje
Parlament o mobilizácii fondu až 10 mesiacov po katastrofe. Preto sme tvrdili – a robíme
to teraz znova –, že pravidlá pre mobilizáciu tohto fondu sa musia upraviť, aby umožňovali
pružnejšiu a včasnú mobilizáciu a aby sa skrátilo časové obdobie medzi katastrofou
a sprístupnením finančných prostriedkov.

Estelle Grelier (S&D),    písomne. – (FR) Podľa môjho názoru je Fond solidarity EÚ podobne
ako Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii jedným z rozpočtových nástrojov,
ktoré sú najsilnejším praktickým vyjadrením hodnoty solidarity, ktorú sa my poslanci
Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente snažíme
presadzovať pri tvorbe politík Spoločenstva. Dňa 27. a 28. februára 2010 zabila búrka
Xynthia 53 ľudí a zranila približne 80 ľudí v oblastiach Vendée a Charente-Maritime. Pre
tento región a celý národ to bola skutočne traumatizujúca skúsenosť a jej psychologický
a hospodársky dosah cítiť aj po 10 mesiacoch. Už na plenárnom zasadnutí v marci 2010
začal Parlament konať a veľmi veľkou väčšinou prijal uznesenie vyzývajúce na použitie
fondu na pomoc obetiam.

Dnešné hlasovanie, ktoré potvrdilo uvoľnenie 35,6 milióna EUR pre tieto oblasti, ako aj
31,2 milióna EUR pre Portugalsko, ktoré postihli záplavy na ostrove Madeira spôsobené
touto búrkou, je príkladom tejto spoločnej túžby ukázať pravú solidaritu medzi európskymi
občanmi. Toto je Európa, akú chceme vybudovať, Európa blízka svojim občanom, ktorá
vie o problémoch, ktoré ich trápia, a je schopná spoločne ich riešiť.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Fondu solidarity
Európskej únie. V skutočnosti som presvedčený, že fond je cenným nástrojom, ktorý
Európskej únii umožňuje preukázať solidaritu s obyvateľmi v regiónoch postihnutých
prírodnými katastrofami prostredníctvom poskytnutia finančnej pomoci, čo podporuje
zaistenie rýchleho návratu do normálnych životných podmienok. Dnešné hlasovanie sa
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týkalo dvoch žiadostí o pomoc. Prvá bola zo strany Portugalska po abnormálnom daždi
na ostrove Madeira, ktorý spôsobil zosuvy pôdy a silné záplavy, ktoré vážne poškodili
verejnú a súkromnú infraštruktúru, podniky a poľnohospodárstvo.

Druhá žiadosť o mobilizáciu prišla od Francúzska po búrke Xynthia, ktorá spôsobila smrť
53 ľudí a záplavy rozsiahlych oblastí vrátane obývaných oblastí, ako aj poškodenie priehrad
a hrádzí, verejnej a súkromnej infraštruktúry, cestných a železničných sietí,
poľnohospodárstva a podnikov. Nakoniec chcem dodať, že fond bol zmobilizovaný do
výšky 31 255 790 EUR pre záplavy na ostrove Madeira a 35 635 750 EUR pre búrku
Xynthia, čo je celkovo 66 891 540 EUR.

David Martin (S&D),    písomne. – Vítam túto správu, ktorá poskytuje 31 miliónov EUR
Portugalsku a 35 miliónov EUR Francúzsku z Fondu solidarity EÚ. Toto je dôležité gesto
podpory v súvislosti s februárovými záplavami a zosuvmi pôdy v Portugalsku a so škodami
spôsobenými búrkou Xynthia na atlantickom pobreží Francúzska.

Véronique Mathieu (PPE),    písomne. – (FR) Hlasovala som za mobilizáciu Fondu solidarity
Európskej únie pre oblasti postihnuté záplavami v Portugalsku a francúzske regióny
zasiahnuté búrkou Xynthia vo februári 2010. Najhoršie postihnuté boli pobrežné regióny
Atlantického oceánu, kde búrka spôsobila záplavy rozsiahlych oblastí vrátane obývaných
oblastí a následné vážne straty na ľudských životoch a materiálne škody. Dnešné hlasovanie
je reakciou na žiadosť francúzskych orgánov, aby tieto regióny dostali okrem iných vecí
európsku finančnú pomoc určenú pre oblasti zasiahnuté „výnimočnou katastrofou, najmä
prírodnou, ktorá postihla väčšiu časť jeho obyvateľstva a má vážne a trvalé dôsledky pre
životné podmienky a hospodársku stabilitu regiónu”. Z odhadovanej výšky priamych škôd
spôsobených katastrofou 1 425,43 milióna EUR bude Francúzsku vyplatených
35 635 750 EUR. Mobilizácia Fondu solidarity je praktickým vyjadrením Európy blízkej
svojim občanom a to je to, čo očakávajú. Európske inštitúcie však ešte stále musia pracovať
na tom, aby ich operácie a postupy boli rýchlejšie, pretože si to vyžaduje naliehavosť
a rozsah prírodných javov.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Pomoc, ktorú Európska únia vyčlenila
pre Portugalsko a Francúzsko v súvislosti s búrkami vo februári 2010, je dobrou správou.
Je však poľutovaniahodné, že EÚ nekoná tak rýchlo aj na pomoc občanom trpiacim
následkami zmeny klímy, ako koná, keď treba zachrániť banky.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Európska únia je priestorom solidarity a Fond solidarity
EÚ je jeho súčasťou. Podpora z fondu je rozhodujúca pre pomoc oblastiam postihnutým
prírodnými katastrofami, ako sú záplavy na ostrove Madeira (Portugalsko) a búrka Xynthia
vo Francúzsku. Po tom, ako Komisia overila, že obe žiadosti spĺňajú kritériá oprávnenosti
podľa nariadenia (ES) č. 2012/2002, navrhla mobilizáciu Fondu solidarity vo výške
31 255 790 EUR pre Portugalsko (záplavy na ostrove Madeira) a 35 635 750 EUR pre
Francúzsko (búrka Xynthia). Celkovo teda ide o sumu 66 891 540 EUR, ktorá sa odpočíta
od stropu vo výške 1 miliardy EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových
prostriedkoch. Chcel by som však upozorniť na oneskorenie mobilizácie takéhoto typu
podpory. Musíme tento proces odbyrokratizovať a zjednodušiť, aby sme mohli na budúce
katastrofické situácie reagovať včas.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hoci som hlasoval za tento návrh poskytnúť
pomoc, myslím si, že toto opatrenie je len analgetikom a utišujúcim prostriedkom na
potlačenie dôsledkov kapitalistického modelu a nepredstavuje žiaden pokrok v boji proti
základným príčinám krízy. Súhlasím s mobilizáciou prostriedkov z Európskeho fondu na
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prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre občanov, ktorí boli prepustení v dôsledku
štrukturálnych zmien v komerčných modeloch alebo v priamom dôsledku súčasnej
hospodárskej a finančnej krízy. Domnievam sa, že suma viac ako 250 miliónov EUR, ktorá
sa žiada ako dodatočná pomoc a podpora pre viac ako 600 zamestnancov prepustených
v odvetví maloobchodu v Holandsku, môže pomôcť dosiahnuť hlavný cieľ, ktorým je
umožniť opätovný návrat týchto pracovníkov na trh práce. Hlasoval som za aj preto, lebo
som presvedčený, že táto pomoc dopĺňa pomoc pre prepustených zamestnancov, ktorá
je zakotvená vo všetkých vnútroštátnych právnych systémoch a kolektívnych zmluvách.
Táto mobilizácia finančných prostriedkov z fondu EGF nemôže teda za žiadnych okolností
nahradiť právnu zodpovednosť vlád a podnikov voči svojim zamestnancom, ktorí boli
prepustení, ani umožniť vyhýbanie sa takejto zodpovednosti.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Za takýchto okolností je pomoc kľúčová,
aby sa všetky členské štáty EÚ mohli cítiť súčasťou jednej rodiny. Bolo by omnoho lacnejšie,
keby sa finančné prostriedky Európskej únie poskytovali projektom, ktoré dokážu
zmierňovať dôsledky prírodných katastrof, napríklad na výstavbu priehrad a ochranných
štruktúr a na investície do verejnej informovanosti a varovných opatrení. Domnievam sa,
že by tiež bolo užitočné vytvoriť stavebné predpisy pre rizikovejšie regióny. Ak bude
Európska únia len poskytovať finančné prostriedky a nebude sa snažiť predchádzať
prírodným katastrofám, môže to mať v budúcnosti vážnejšie následky.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Portugalsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity
po tom, ako nezvyčajné dažde spôsobili zosuvy pôdy a silné záplavy na ostrove Madeira
vo februári 2010, čo viedlo k poškodeniu verejnej a súkromnej infraštruktúry, podnikov
a poľnohospodárstva. Portugalské orgány odhadujú celkové náklady priamych škôd na
1,08 miliardy EUR. Francúzsko požiadalo o pomoc z Fondu solidarity po tom, ako veľkú
časť krajiny zasiahla búrka Xynthia vo februári 2010, pričom najhoršie bol postihnutý
región atlantického pobrežia, najmä oblasti Charente-Maritime a Vendée. Búrka si vyžiadala
53 životov a takmer 80 ľudí utrpelo zranenia. Francúzske orgány odhadujú celkové náklady
priamych škôd spôsobených katastrofou vo vymedzenej zóne na 1 425,43 milióna EUR.

Po tom, ako Komisia overila, že obe žiadosti spĺňajú kritériá oprávnenosti podľa nariadenia
(ES) č. 2012/2002, navrhla mobilizáciu Fondu solidarity vo výške 31 255 790 EUR pre
Portugalsko (záplavy na ostrove Madeira) a 35 635 750 EUR pre Francúzsko (búrka
Xynthia), teda celkovo 66 891 540 EUR. Keďže boli splnené všetky podmienky pomoci,
hlasoval som za správu s cieľom prejaviť solidaritu s obeťami a postihnutými štátmi.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    písomne. – (FR) Podporila som hlasovanie Európskeho
parlamentu, ktorý dnes, v utorok 14. decembra 2010, schválil uvoľnenie 35,6 milióna EUR
pre Francúzsko, ktorého atlantické pobrežie bolo vo februári čiastočne zničené búrkou
Xynthia. Tieto peniaze sa použijú na financovanie obnovy infraštruktúry poškodenej pri
katastrofe. Ako poslankyňa za tie najviac postihnuté regióny vítam vyčlenenie týchto
finančných prostriedkov na odstránenie škôd spôsobených búrkou. Pre všetky postihnuté
francúzske oblasti je to ozajstnou úľavou. Táto mobilizácia dokazuje, že solidarita
v Európskej únii nie je iba prázdnym slovom.

Na záver chcem pripomenúť, že búrka Xynthia zasiahla vo februári 2010 veľkú časť
Francúzska, pričom najviac postihnuté boli oblasti Charente-Maritime a Vendée, kde
zomrelo 53 ľudí a 80 utrpelo zranenia. Materiálne škody sa odhadujú na
1 425,43 milióna EUR. Na odstránenie týchto škôd bola z Fondu solidarity EÚ uvoľnená
celková suma 35,6 milióna EUR.
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Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Podľa správy pána Bögeho bolo sprístupnených
66,9 milióna EUR na boj proti následkom vážnych prírodných katastrof vo Francúzsku
a v Portugalsku. Preto som hlasoval za túto správu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože
súhlasím s tým, aby sa v súvislosti so všeobecným rozpočtom Európskej únie na finančný
rok 2010 zmobilizoval Fond solidarity Európskej únie a poskytla sa z neho suma
66 891 540 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch na vyhovenie
žiadosti:

– Portugalska o mobilizáciu fondu v reakcii na katastrofu spôsobenú zosuvmi pôdy
a záplavami na ostrove Madeira a

– Francúzska o mobilizáciu fondu v súvislosti s katastrofou spôsobenou búrkou Xynthia.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Z celého srdca vítam prijatie tejto správy, ktorá
umožňuje vyčlenenie 31 255 790 EUR pre Portugalsko na odstránenie strašných škôd
spôsobených katastrofou, ktorá postihla ostrov Madeira vo februári 2010. V tejto súvislosti
chcem vyzdvihnúť veľké odhodlanie, ktoré ukázala portugalská delegácia zo strany Partido
Social Democrata, a najmä prácu pána Teixeiru, ktorá bola rozhodujúca pre dosiahnutie
tohto výsledku.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu
solidarity Európskej únie v prospech Portugalska a Francúzska podľa bodu 26
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom
finančnom hospodárení (IIA). Táto dohoda umožňuje mobilizáciu prostriedkov z Fondu
solidarity do ročného stropu 1 miliardy EUR. V roku 2010 zatiaľ Komisia predložila len
jeden návrh na mobilizáciu Fondu solidarity, a to návrh z 24. septembra 2010 na
mobilizáciu 13,02 milióna EUR v súvislosti so silnými záplavami v Írsku v novembri 2009
(KOM(2010)0534). Tento návrh a príslušný návrh opravného rozpočtu (NOR č. 8/2010)
sú stále v procese prijímania dvoma zložkami rozpočtového orgánu. Paralelne s návrhom
na mobilizáciu Fondu solidarity v prospech Portugalska a Francúzska Komisia predložila
návrh opravného rozpočtu (NOR č. 9/2010 z 13. októbra 2010) s cieľom začleniť príslušné
viazané a výdavkové rozpočtové prostriedky do rozpočtu na rok 2010, ako sa to uvádza
v bode 26 dohody IIA.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Fond solidarity bol zriadený s cieľom ukázať
solidaritu Európskej únie s ľuďmi z regiónov postihnutých prírodnými katastrofami. Vo
februári tohto roka zasiahla región Madeira, odkiaľ pochádzam, katastrofa spôsobená
zosuvmi pôdy a záplavami. Po tejto tragédii Portugalsko predložilo žiadosť o mobilizáciu
Fondu solidarity na odstránenie škôd, najmä na obnovu infraštruktúry a opätovné
vybudovanie postihnutých oblastí.

Žiadosť o mobilizáciu fondu predložili aj francúzske orgány po búrke Xynthia. Celkové
škody spôsobené oboma katastrofami boli vyčíslené na 66 891 540 EUR a táto suma bude
čoskoro zmobilizovaná ihneď po zmene opravného rozpočtu, ktorá je na jej sprístupnenie
potrebná. Následky februárovej katastrofy sa ukázali okamžite a došlo k rozsiahlemu
a ťažkému poškodeniu verejnej a súkromnej infraštruktúry, podnikov a úrody. No napriek
tomu, že následky tragédie, ktorá zničila tento región, boli také vážne, európska pomoc
nebola poskytnutá okamžite. Ubehlo už desať mesiacov. Keďže súhlasím s potrebou
urýchliť celý postup, hlasujem za mobilizáciu fondu pre postihnuté regióny a žiadam, aby
sa to uskutočnilo čo najrýchlejšie.
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Bernadette Vergnaud (S&D),    písomne. – (FR) Dnešné prijatie rozpočtového
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v pléne na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ do
výšky 35,6 milióna EUR na návrh Komisie je dobrou správou. Je to odpoveď na žiadosť
francúzskej vlády po búrke Xynthia, ktorá 27. a 28. februára 2010 zasiahla francúzske
pobrežie a nechala za sebou 53 mŕtvych a 80 zranených v oblastiach Vendée
a Charente-Maritime. Postup je nepochybne zdĺhavý a musí sa zlepšiť, ale teší ma, že sa
takýmto spôsobom ukázala európska solidarita tvárou v tvár tragédii, ktorá postihla obete.
Napísala som pánovi komisárovi Hahnovi na podporu žiadosti francúzskej vlády o pomoc
a on dodržal záväzok, ktorý mi dal počas svojej návštevy La Rochelle začiatkom marca.
Tento fond je viac ako len veľmi potrebnou finančnou pomocou – symbolizuje spoločné
hodnoty, ktoré máme na našom kontinente.

Správa: László Surján (A7-0341/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Vzhľadom na stanovisko Výboru pre regionálny
rozvoj a návrh na zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkov v riadku „Projekty
v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove – Európska sieť využívania veternej
energie na mori“ s cieľom pomôcť krajinám (Portugalsku a Francúzsku) postihnutým
veľkými prírodnými katastrofami prostredníctvom Fondu solidarity a tiež so zreteľom na
skutočnosť, že toto rozhodnutie stanovuje základné kritériá fungovania Fondu solidarity,
súhlasím s touto správou.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Všetci si spomíname na búrku Xynthia, ktorá
skoro pred rokom zničila pobrežie oblasti Vendée. Následne sa na miestach, kde voda
všetko zničila, musela začať obnova. Fond solidarity Európskej únie je ideálnym nástrojom
na podporu miestneho úsilia. Hlasovaním za tento text som pomohla uvoľniť
35 635 750 EUR vyčlenených nie na náhradu škôd, ktoré utrpeli súkromné osoby, ale na
opravu infraštruktúry. Fond solidarity bol zriadený po povodniach v Nemecku, Rakúsku,
Českej republike a Francúzsku v roku 2002 na pomoc európskym regiónom postihnutým
nepredvídateľnými katastrofami. Tento text tiež vyčleňuje príslušnú sumu pre oblasti
postihnuté nedávnymi záplavami v Portugalsku.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Samozrejme, vítam mobilizáciu Fondu solidarity
na pomoc obetiam tragédie, ktorá postihla ostrov Madeira po abnormálnom daždi.
Blahoželám svojmu kolegovi poslancovi pánovi Teixeirovi k odbornému a nepretržitému
úsiliu o zvyšovanie informovanosti v európskych inštitúciách a k vytvoreniu základu pre
potrebnú podporu. Opakujem svoje pevné presvedčenie, že je nutné zjednodušiť postupy
tak, aby bolo možné Fond solidarity v budúcnosti zmobilizovať rýchlejšie. Núdzová pomoc,
ktorá príde príliš neskoro, narúša obraz efektívnosti Únie a oslabuje pocit európskej
solidarity.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Jediným účelom návrhu opravného rozpočtu
č. 9/2010 je oficiálne začleniť úpravu rozpočtu súvisiacu s mobilizáciou Fondu solidarity
Európskej únie do rozpočtu na rok 2010. Už som hlasoval za paralelný návrh správy, ktorá
odporúča schválenie mobilizácie Fondu solidarity pre Portugalsko (záplavy na ostrove
Madeira) a Francúzsko (búrka Xynthia), takže s rovnakým pocitom zodpovednosti hlasujem
aj za túto správu o opravnom rozpočte na mobilizáciu 31 255 790 EUR pre Portugalsko
a 35 635 750 EUR pre Francúzsko. Celkovo sa teda od stropu fondu odpočíta 66 891
540 EUR.
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Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Napriek významu investičných projektov pre
energetickú infraštruktúru a najmä pre veternú energiu hlasujem za zníženie výdavkových
rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku 06 04 14 03, aby bolo možné tieto
finančné prostriedky vyčleniť vo forme výdavkových rozpočtových prostriedkov vo výške
66 891 540 EUR (riadok 13 06 01) potrebných na pokrytie potrieb v súvislosti
s mobilizáciou Fondu solidarity Európskej únie.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Pri hlasovaní o tomto návrhu opravného
rozpočtu, ktorý umožní mobilizáciu Fondu solidarity v prospech obyvateľov ostrovu
Madeira a regiónov Francúzska postihnutých búrkou Xynthia – ktorý sme, samozrejme,
podporili –, je dôležité upozorniť na niekoľko vecí okrem oneskorenia mobilizácie fondu,
o ktorom sme už hovorili.

Komisia sa domnieva, že boli splnené kritéria oprávnenosti mobilizácie, čo sa týka úrovne
škôd, a to najmä v prípade ostrova Madeira. Treba však poznamenať, že podpora Únie,
ktorá bola teraz sprístupnená, pokryje len 2,89 % celkových škôd spôsobených katastrofou.
Madeira patrí medzi najvzdialenejšie regióny, takže musí znášať súvisiace obmedzenia.
Snaží sa tiež dosiahnuť ciele konvergencie (napriek škodlivým zmenám v tejto oblasti od
posledného rozšírenia). Tieto osobitné okolnosti by sa preto mali vziať do úvahy a mala
by sa zvýšiť podpora pre tento región, či už z tohto fondu, alebo prostredníctvom iných
opatrení.

Z tohto dôvodu sme pri diskusii o pravidlách tohto fondu navrhli uvažovať o myšlienke
zvýšenia finančnej pomoci kohéznym krajinám a konvergenčným regiónom začlenením
nevyhnutného rozmeru súdržnosti do tejto otázky poskytovania podpory v prípade škôd
spôsobených prírodnými katastrofami. Znížili by sa tým aj rozdiely medzi rôznymi
regiónmi a členskými štátmi v Európskej únii.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písomne. – (FR) V čase, keď v Európe čelíme čoraz častejším
prírodným katastrofám, musí byť Európa schopná poskytnúť primeranú pomoc svojim
členským štátom, keď niektorý z nich zasiahne katastrofa takéhoto druhu. Po tom, ako
v marci zasiahla pobrežné oblasti Charente-Maritime a Vendée búrka Xynthia a vo februári
postihli ostrov Madeira v Portugalsku záplavy, je teda celkom prirodzené, že som súhlasila
s mobilizáciou európskeho Fondu solidarity s cieľom nahradiť škody spôsobené týmito
katastrofami. Toto hlasovanie podľa mňa ukazuje solidaritu, ktorá existuje medzi národmi
Európy a ktorá by mala existovať aj v mnohých ďalších oblastiach.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Tvárou v tvár prírodnej katastrofe –
a prírodným katastrofám tohto typu čelíme čoraz častejšie – je nevyhnutné, aby Európska
únia poskytla pomoc členským štátom a regiónom, ktoré bojujú s trvalými následkami
takýchto tragédií. Presne na tento účel bol vytvorený Fond solidarity EÚ.

Fond umožňuje poskytnúť finančnú pomoc obetiam v oblastiach postihnutých „veľkými
prírodnými katastrofami“, napríklad portugalskému ostrovu Madeira, ktorý bol zničený
záplavami, alebo francúzskym regiónom zničeným búrkou Xynthia. Keďže mám v hlave
stále čerstvé spomienky na tohtoročné záplavy v Poľsku a v iných častiach Európy, súhlasím
s návrhom na poskytnutie podpory krajinám, ktoré trpia, v rámci solidarity s tisícami
občanov regiónov postihnutých týmito ničivými kataklizmami.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorou sa schvaľuje presun
66 miliónov EUR z Európskej siete využívania veternej energie na mori do Fondu solidarity
EÚ na pomoc obetiam záplav v Portugalsku a búrok vo Francúzsku.
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Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Tento návrh opravného rozpočtu má zmysel, pretože
účelom finančných prostriedkov zmobilizovaných prostredníctvom Fondu solidarity je
odstrániť následky zosuvov pôdy a silných záplav, ku ktorým došlo na ostrove Madeira
v Portugalsku, a následky búrky Xynthia vo Francúzsku. Po overení, že obe žiadosti spĺňajú
kritériá oprávnenosti podľa nariadenia (ES) č. 2012/2002, Komisia navrhla mobilizáciu
Fondu solidarity do výšky 31 255 790 EUR pre Portugalsko (záplavy na ostrove Madeira)
a 35 635 750 EUR pre Francúzsko (búrka Xynthia). Celkovo sa teda od stropu fondu vo
výške 1 miliardy EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch odpočíta
66 891 540 EUR. Chcel by som však upozorniť na oneskorenie mobilizácie takéhoto typu
podpory. Musíme tento proces odbyrokratizovať a zjednodušiť, aby sme mohli na budúce
katastrofické situácie reagovať včas.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) V čase finančnej a hospodárskej krízy by sa
zvyšovanie rozpočtu malo z princípu odmietnuť. V tomto prípade však ide o jeho úpravu
z dôvodu škôd spôsobených búrkou Xynthia vo Francúzsku a Portugalsku. Vzájomná
pomoc a podpora v prípade prírodných katastrof je skutočnou známkou aktívnej európskej
solidarity, a preto ju treba privítať a podporiť. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Podľa správy je nutné zaistiť použitie
sprístupnených finančných prostriedkov pre Portugalsko a Francúzsko na pomoc pri
obnove infraštruktúry v oboch krajinách, pričom sa majú použiť ako „nástroj
refinancovania“. Preto som hlasoval za tento návrh. Postihnutým ľuďom treba pomôcť
a je nutné zlepšiť ich životné podmienky a hospodársku stabilitu regiónu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) Plne podporujem mobilizáciu
Fondu solidarity EÚ v reakcii na prírodné katastrofy vo Francúzsku a v Portugalsku. Fond
solidarity považujem za jeden z najdôležitejších spôsobov budovania európskej identity
a zmyslu pre spoločenstvo medzi občanmi EÚ. V roku 2010 bolo Poľsko jednou z krajín,
ktoré využili Fond solidarity, čo sa stretlo s kladným ohlasom v médiách. Chcem zdôrazniť
potrebu zvyšovať povedomie verejnosti o Fonde solidarity a o výsledkoch jeho využitia.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože
súhlasím s tým, aby sa v súvislosti so všeobecným rozpočtom Európskej únie na finančný
rok 2010 zmobilizoval Fond solidarity Európskej únie a poskytla sa z neho suma 66 891
540 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch na vyhovenie žiadosti:

– Portugalska o mobilizáciu fondu v reakcii na katastrofu spôsobenú zosuvmi pôdy
a záplavami na ostrove Madeira a

– Francúzska o mobilizáciu fondu v súvislosti s katastrofou spôsobenou búrkou Xynthia.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Vítam tento návrh opravného rozpočtu, ktorý
umožňuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na poskytnutie celkovej sumy 66
891 540 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch, z ktorých
31 255 790 EUR sa použije na vyhovenie žiadosti Portugalska o pomoc v súvislosti so
značnými škodami spôsobenými búrkou, ktorá zasiahla autonómnu oblasť Madeira vo
februári 2010.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Podľa článku 37 ods. 1 nariadenia
o rozpočtových pravidlách Komisia môže predložiť návrh opravného rozpočtu v prípade
„nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností“. Z tohto dôvodu
a v súvislosti s mobilizáciou Fondu solidarity EÚ Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu
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solidarity Európskej únie v prospech Portugalska a Francúzska na základe bodu 26
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom
finančnom hospodárení (IIA). Táto dohoda umožňuje mobilizáciu prostriedkov z Fondu
solidarity do ročného stropu 1 miliardy EUR. V tomto dokumente, ako aj v nariadení Rady
č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity EÚ (FSEÚ), sú uvedené aj podmienky
oprávnenosti využiť tento fond. Treba podotknúť, že cieľom fondu nie je náhrada
súkromných škôd, ale obnova infraštruktúry, pričom fond je nástrojom refinancovania.
V roku 2010 zatiaľ Komisia predložila len jeden návrh na mobilizáciu Fondu solidarity,
a to návrh z 24. septembra 2010 na mobilizáciu 13,02 milióna EUR v súvislosti so silnými
záplavami v Írsku v novembri 2009 (KOM(2010)0534).

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Cieľom tohto dokumentu Európskeho parlamentu
je schváliť pozíciu Rady v súvislosti s návrhom opravného rozpočtu č. 9/2010 s cieľom
zaviesť zmeny potrebné na mobilizáciu Fondu solidarity. Katastrofy, ku ktorým došlo na
ostrove Madeira a vo Francúzsku, považovala Komisia za „veľkú prírodnú katastrofu“, teda
za „výnimočnú regionálnu katastrofu“, takže obe žiadosti vnútroštátnych orgánov
o mobilizáciu fondu boli prijaté.

Podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia predložiť návrh opravného
rozpočtu v prípade „nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností“.
V tomto prípade Komisia navrhla mobilizáciu Fondu solidarity s cieľom poskytnúť
31 255 790 EUR Portugalsku a 35 635 750 EUR Francúzsku, čo je celkovo
66 891 540 EUR. Dnes v mene európskej solidarity schvaľujeme presun tejto sumy vo
výdavkových rozpočtových prostriedkoch z rozpočtového riadku 06 04 14 03 „Projekty
v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove – Európska sieť využívania veternej
energie na mori“ na účely opravy infraštruktúry a obnovy oblastí postihnutých katastrofami.

Vítam prijaté opatrenie, ale ľutujem pomalosť celého postupu mobilizácie fondu vzhľadom
na rozsah tragédie, ktorá zničila región, odkiaľ pochádzam, teda autonómnu oblasť Madeira.

Správa: Barbara Matera (A7-0336/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE)  , písomne. – (FR) Na základe správy svojej vynikajúcej talianskej
kolegyne Barbary Materovej som hlasoval za návrh rozhodnutia o mobilizácii Európskeho
fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vo výške 2,2 milióna EUR na pomoc Slovinsku,
ktoré sa musí vyrovnať s prepúšťaním v textilnom priemysle. Ide o zariadenie Mura,
European Fashion Design, ktoré prepustilo 2 554 pracovníkov. Považujem za zvláštne,
že 583 z celkového počtu 2 554 prepustených pracovníkov, čo predstavuje 22,8 %, má
dlhodobé zdravotné problémy alebo zdravotné postihnutie. Nie som si istý, či spĺňajú
kritériá EGF. Treba povedať, že 1 114 z 2 554 prepustených pracovníkov „nemá ukončené
základné školské vzdelanie“. Je oprávnené pýtať sa na úroveň vzdelania prijatých
pracovníkov a ich spôsobilosť, pokiaľ ide o súčasné priemyselné normy. Spochybňujem
nezávislosť štátnych úradníkov slovinského Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí,
ktorí musia prevziať úlohu certifikačného orgánu pri dohľade nad týmito výdavkami.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Podobne ako návrhy, ktoré pani Materová
predložila na poslednom plenárnom zasadnutí, aj jej uznesenia obhajujúce mobilizáciu
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v šiestich konkrétnych prípadoch sú
úplne opodstatnené. Tento fond poskytne pomoc zamestnancom postihnutým škodlivými
následkami globalizácie v Slovinsku, Nemecku, Poľsku a Španielsku. Vždy som mal pocit,
že využívanie tohto fondu je účinné, pretože prináša konkrétne výsledky a napĺňa špecifické
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a dokonale identifikovateľné potreby. Ako člen Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
som jednoducho musel hlasovať za prijatie týchto uznesení.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Slovinsko požiadalo
o pomoc pre 2 554 pracovníkov prepustených v závode Mura, European Fashion Design,
ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím
s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom. Takisto súhlasím s tým, že
návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie
o žiadosti, pričom by analyzoval kritériá oprávnenosti a vysvetlil dôvody, ktoré viedli k jej
prijatiu, v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo
a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu
je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo realizovať politiky na pomoc
takto postihnutým pracovníkom a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na rýchly
návrat na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako
je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhrada za zodpovednosť, ktorá bežne prináleží
podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom
na to, že Slovinsko požiadalo o pomoc pre 2 554 pracovníkov prepustených v závode
Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov v regióne Pomurje
na úrovni NUTS III, a že 7 % všetkých zamestnaných ľudí v regióne Pomurje pracovalo
pre spoločnosť Mura a príjmy v tomto regióne už boli pod úrovňou slovinského priemeru,
hlasujem celkovo za túto správu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa
globalizácii pre Slovinsko.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Počet prípadov, keď v uplynulých mesiacoch tento
Parlament schválil mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),
ktorý bol vytvorený na účely poskytovania dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí
pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode, podľa môjho
názoru do veľkej miery svedčí o kríze, ktorou Európa prechádza. EGF nie je odpoveďou
na krízu, je to však značná, významná pomoc. V tomto konkrétnom prípade je táto pomoc
určená na riešenie situácie 2 554 pracovníkov prepustených v slovinskom závode Mura,
European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov. Toto odvetvie mimoriadne
vážne zasiahli štrukturálne zmeny vo svetom obchode a je obeťou dovozu lacného textilu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálne dosahy svetovej
hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri pomoci
mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám prostredníctvom príspevku k ich
opätovnému sociálnemu začleneniu a odbornému rastu a zároveň pri rozvoji nových
kvalifikovaných pracovníkov, ktorí spĺňajú potreby podnikov a posilnia hospodárstvo.
V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Slovinsko, a to v spojitosti s 2
554 prepustenými pracovníkmi v spoločnosti Mura, European Fashion Design, ktorá
pôsobí v odvetví výroby odevov. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoje
úsilie pri vykonávaní opatrení, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého
zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa
žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Mesiac čo mesiac sa podávajú žiadosti
o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Máme tu teda teraz
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osem nových žiadostí od štyroch členských štátov: Slovinska, Nemecka, Poľska a Španielska.
Stovky spoločností sa zatvárajú v rôznych odvetviach počnúc výrobou automobilov, cez
maloobchod až po textilný priemysel. Celkovo bolo prepustených viac než 6 500
pracovníkov (presne 6 592). Ak pridáme tých, o ktorých sme tu hovorili pred mesiacom,
je to dohromady takmer 10 000.

Pri schvaľovaní tejto mobilizácie sa nemôžem vyhnúť zopakovaniu toho, že treba jasne
skoncovať s neoliberálnou politikou, ktorá vedie k evidentnej hospodárskej a sociálnej
katastrofe v mnohých krajinách Európskej únie. Paliatívne opatrenia sú naozaj potrebné,
treba však riešiť príčiny tejto katastrofy.

Je tu čoraz naliehavejšia potreba zrealizovať návrh, ktorý sme predložili počas rozpravy
o rozpočte na rok 2011, na vytvorenie európskeho programu pre zamestnanosť
a udržateľný rozvoj, na ktorý by sa vyčlenilo 1 % hrubého domáceho produktu EÚ doplnené
o finančné prostriedky z členských štátov. Cieľom by bolo dosiahnuť skutočnú
konvergenciu, podporu potenciálu jednotlivých krajín, udržateľné využívanie ich zdrojov,
investície do výroby a vytváranie pracovných miest so zaručenými právami.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Slovinska, pretože tento nástroj
považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku
hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu
pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo – po
zmene a doplnení z roku 2009 – v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im
opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týkalo žiadosti o pomoc pre 2 554 prepustených pracovníkov
v závode Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, v celkovej
výške 2 247 940 EUR financovaných z EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje,
že EGF je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou
a hospodárskou krízou.

David Martin (S&D),    písomne. – Vítam mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie
sa globalizácii na pomoc 2 554 pracovníkom prepusteným v slovinskom podniku Mura,
European Fashion Design. Dúfam, že 2,2 milióna EUR pomôže pracovníkom a regiónu
rýchlo prekonať štrukturálne zmeny, ktorým čelia.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Zdržím sa hlasovania z úcty
k slovinským pracovníkom spoločnosti Mura Group, ktorí boli obetovaní na oltár
globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej
Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať
skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však
nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.
Podporuje tie isté zásady, ktoré viedli investičné fondy vlastniace túto spoločnosť, a banky,
ktoré do nich investujú, k vytváraniu ziskov na ich úkor.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc
nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza
v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva
nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý
vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať
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pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri
zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. EGF v minulosti využili rôzne
krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc aj Slovinsku, ktoré požiadalo
o pomoc pre 2 554 prepustených pracovníkov v spoločnosti Mura, European Fashion
Design, ktorá pôsobí v odvetví výroby odevov.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Hlasoval som za tak ako aj v predchádzajúcich
prípadoch týkajúcich sa mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.
Musíme podporovať ľudí, ktorí prišli o prácu, a poskytnúť im príležitosť využiť svoj
potenciál v iných oblastiach. Je skutočne škoda, že napriek tomu, že som osobne oslovil
premiéra Lotyšskej republiky a upozornil som ho na možnosť čerpania Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii, Lotyšsko nevyužilo túto príležitosť, hoci 15 % jeho
obyvateľov je nezamestnaných. Zdá sa, že je nutné vyslať signál vedeniu Európskej komisie
o nečinnosti moci v Lotyšskej republike. Viac ako 100 000 ľudí z Lotyšska už opustilo
svoju rodnú krajinu. Zdá sa, že osud týchto ľudí vládu Lotyšskej republiky vôbec nezaujíma.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Slovinská odevná spoločnosť Mura, European
Fashion Design, musela medzi 21. októbrom 2009 a 20. februárom 2010 prepustiť 2 554
pracovníkov v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Slovinsko preto žiada
o 2 247 940 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom umožniť
prijatie opatrení na rýchly opätovný vstup postihnutých pracovníkov na trh práce. Hlasoval
som za túto správu, pretože mobilizácia finančných prostriedkov je plne odôvodnená.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Podľa správy pani Materovej musíme podporiť
opätovný vstup pracovníkov, ktorí boli v Slovinsku prepustení v dôsledku celosvetovej
hospodárskej a finančnej krízy, na trh práce. Myslím si, že je to pozitívna vec, a preto som
za ňu hlasoval.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Slovinsko
požiadalo o pomoc pre 2 554 pracovníkov prepustených v závode Mura, European Fashion
Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, hlasovala som za uznesenie, pretože
súhlasím s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc
z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou
z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v rámci všeobecného
posudzovania programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja výdavkových rozpočtových
prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
Tento návrh prišiel po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako
samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť
rozpočtové riadky vhodné na presuny.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Slovinsko, o pomoc
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 2 554 pracovníkov
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prepustených v období od 21. októbra 2009 do 20. februára 2010 v závode Mura, European
Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, spĺňa všetky právne stanovené
kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu
a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým
sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril
tak, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku
celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy „najmenej 500 prepustených pracovníkov
v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte“. Preto som hlasoval
za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne sa
vrátiť na trh práce.

Správa: Barbara Matera (A7-0337/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Nemecko požiadalo
o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger
Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských
zariadení, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie zmeneným
a doplneným Parlamentom. Súhlasím aj s tým, že by sa malo zabezpečiť, aby bol opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania podporený z prostriedkov
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), a opakujem, že pomoc z EGF
nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou
z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo
a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu
je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo realizovať politiky na pomoc
takto postihnutým pracovníkom a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na rýchly
návrat na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať individuálne. Rovnako
je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhrada za zodpovednosť, ktorá bežne prináleží
podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom
na to, že Nemecko požiadalo o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch
pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho
v odvetví výroby tlačiarenských zariadení, hlasujem celkovo za túto správu o mobilizácii
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Dnes schvaľujeme balík 8 308 555 EUR vo forme
pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prospech Nemecka na
riešenie situácie 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku
Heidelberger Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví
výroby tlačiarenských zariadení. Ako som vždy upozorňoval, hoci je takáto pomoc
mimoriadne dôležitá na odstránenie momentálnych symptómov, nie je to konečné riešenie
problémov európskych priemyselných odvetví, ktoré nesúvisia len s hospodárskou krízou,
ktorej čelíme, ale aj s tým, že Európa sa musí prispôsobiť meniacemu sa svetu, v ktorom
je rozhodujúcou konkurencieschopnosť.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálne dosahy svetovej
hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri pomoci
mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám prostredníctvom príspevku k ich
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opätovnému sociálnemu začleneniu a odbornému rastu a zároveň pri rozvoji nových
kvalifikovaných pracovníkov, ktorí spĺňajú potreby podnikov a posilnia hospodárstvo.
V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Nemecko, a to v spojitosti s 1 181
pracovníkmi prepustenými zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen
v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení. Preto
dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoje úsilie pri vykonávaní opatrení, aby
urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má
v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných
500 miliónov EUR.

Peter Jahr (PPE),    písomne. – (DE) Dnešné rozhodnutie zaručí, že pracovníci z podniku
Heidelberger Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku, ktorí sú ohrození
v dôsledku prepustenia, dostanú z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
pomoc vo výške približne 8 miliónov EUR. Tieto finančné prostriedky sa použijú na pomoc
týmto pracovníkom, aby si čo najrýchlejšie našli nové zamestnanie. Pre mňa je dôležité,
aby títo ľudia dostali tieto finančné prostriedky rýchlo a bez výrazných strát v dôsledku
byrokracie. Pomoc je potrebná teraz a nie o šesť mesiacov či o rok. Európska únia a členské
štáty sa tiež musia podujať robiť viac ako len jednoducho potláčať negatívne dôsledky
globalizácie. Globalizácia je proces, ktorého postup môžeme a vlastne musíme riadiť.

Wolf Klinz (ALDE),    písomne. – (DE) Skutočnosť, že som sa zdržal hlasovania, nesúvisí
len so skeptickým postojom nemeckej Slobodnej demokratickej strany k Európskemu
fondu pre prispôsobenie sa globalizácii, ale vychádza aj z možného konfliktu záujmov,
pretože som akcionárom spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Nemecka, pretože tento nástroj
považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku
hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu
pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo – po
zmene a doplnení z roku 2009 – v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im
opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týkalo žiadosti o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo
štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen AG v Bádensku-Württembersku
pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení v celkovej sume 8 308 555 EUR
financovanej z EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že EGF je užitočný
a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou
krízou.

David Martin (S&D),    písomne. – Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol
vytvorený s cieľom poskytovať pomoc pracovníkom postihnutým následkami veľkých
štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. 1 181 pracovníkov prepustených
zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen AG
v Bádensku-Württembersku (odvetvie výroby tlačiarenských zariadení) patrí presne do
tejto kategórie, preto som podporil mobilizáciu 8 308 555 EUR na pomoc týmto ľuďom.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Zdržím sa hlasovania z úcty
k nemeckým pracovníkom spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen Group, ktorí boli
obetovaní na oltár globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej
politiky presadzovanej Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu
tohto prídelu hlasovať skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť
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ich utrpenie. To však nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje tie isté zásady, ktoré viedli túto spoločnosť, ktorá
je popredným svetovým výrobcom tlačiarenských zariadení, k presídleniu svojich prevádzok
s cieľom zvýšiť zisky.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc
nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza
v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva
nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý
vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať
pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri
zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. EGF v minulosti využili rôzne
krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc aj Nemecku, ktoré požiadalo
o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger
Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských
zariadení.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Dôsledky hospodárskej krízy stále pociťujeme
v celej Európe. Aj v Nemecku niektoré podniky stále bojujú o prežitie a prepúšťajú mnohých
ľudí. V období medzi 26. januárom 2010 a 26. májom 2010 musel výrobca tlačiarenských
zariadení Druckmaschinen AG sídliaci v Heidelbergu prepustiť 1 181 pracovníkov
v dôsledku krízy. Nemecká spolková republika preto požiadala o pomoc z Európskeho
fondu na prispôsobenie sa globalizácii vo výške 8 308 555 EUR. Hlasujem za túto správu,
pretože boli splnené všetky stanovené kritériá pre mobilizáciu.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Podporujem mobilizáciu fondu v súvislosti s touto
žiadosťou, pretože toto opatrenie môže poskytnúť dodatočnú podporu pracovníkom,
ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu,
a pomôcť pri ich opätovnom vstupe na trh práce. Preto som hlasoval za tento návrh.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Nemecko
požiadalo o pomoc pre 1 181 pracovníkov prepustených zo štyroch pracovísk podniku
Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví výroby
tlačiarenských zariadení, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie
zmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc
z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou
z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v rámci všeobecného
posudzovania programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja výdavkových rozpočtových
prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
Tento návrh prišiel po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako
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samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť
rozpočtové riadky vhodné na presuny.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Nemecko, o pomoc
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 1 181 pracovníkov
prepustených v období medzi 26. januárom 2010 a 26. májom 2010 zo štyroch pracovísk
podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku pôsobiaceho v odvetví
výroby tlačiarenských zariadení, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti.
V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna
2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal
zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku celosvetovej finančnej
a hospodárskej krízy „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov
v jednom podniku v jednom členskom štáte“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam,
že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne sa vrátiť na trh práce.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) S výnimkou žiadosti podniku Heidelberger
Druckmaschinen som bez výhrad hlasovala za všetky žiadosti o mobilizáciu Európskeho
fondu na prispôsobenie sa globalizácii, o ktorých sa dnes rozhodovalo, pretože podporujem
všeobecnú myšlienku Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a najmä priamu
podporu poskytovanú ľuďom, ktorí nie vlastnou vinou prišli o prácu v dôsledku
globalizácie. Čo sa však týka spomínaného podniku Heidelberger Druckmaschinen, zdržala
som sa hlasovania. V tomto prípade mám zásadné výhrady. Je veľmi dobre známe, že
podnik Heidelberger Druckmaschinen je perlou nemeckého odvetvia strojárstva. Spoločnosť
mala po mnoho rokov skvelé zisky.

Potom nesporne prišli dva či tri finančne náročné roky. Firma Heidelberger Druckmaschinen
reagovala typickým reflexom pre veľké spoločnosti: znížila počty zamestnancov v oblasti,
kde boli mzdy vysoké, teda v Nemecku, a zároveň investovala a zvýšila počty zamestnancov
v Číne, kde boli mzdy nízke. Ak je v tomto procese podaná žiadosť o mobilizáciu
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, predstavuje to negatívny príklad
zneužívania sociálne zmysluplného a veľmi zodpovedného opatrenia EÚ medzinárodnými
spoločnosťami s cieľom vycúvať zo svojej sociálnej zodpovednosti.

Správa: Barbara Matera (A7-0359/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    písomne. – (FR) Na základe správy svojej talianskej kolegyne
Barbary Materovej som hlasoval za návrh rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vo výške 0,6 milióna EUR na pomoc Poľsku, ktoré
sa musí vyrovnať s prepúšťaním v automobilovom odvetví. Bolo prepustených 590
pracovníkov v dvoch spoločnostiach pôsobiacich v automobilovom priemysle. Podporujem
skutočnosť, že čerpanie tejto pomoci v Poľsku spravujú a kontrolujú orgány zodpovedné
za Európsky sociálny fond (ESF), čím sa obmedzia náklady na monitorovanie len na
2 000 EUR. Podobne ako pani Materová blahoželám Komisii k tomu, že v súvislosti
s mobilizáciou EGF navrhla alternatívny zdroj výdavkových rozpočtových prostriedkov,
ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov ESF. V každom prípade ľutujem skutočnosť,
že na mobilizáciu EGF sa v tomto prípade zobrali výdavkové rozpočtové prostriedky
z rozpočtového riadka určeného na podporu malých a stredných podnikov a inovácií.
Musíme odsúdiť nedostatky Komisie pri realizácii programov zameraných na
konkurencieschopnosť a inovácie, a to najmä počas hospodárskej krízy, ktorá
pravdepodobne značne zvýši potrebu pomoci.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Poľsko predložilo
žiadosť o pomoc pre 590 prepustených pracovníkov v dvoch spoločnostiach zaradených
do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2
v regióne Wielkopolskie na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím
s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom. V súvislosti s mobilizáciou
EGF súhlasím aj s návrhom Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja výdavkových
rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho
sociálneho fondu. Tento návrh prišiel po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol
zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto
potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo
a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti svetového obchodu je
nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné pohotovo zaviesť nástroje vytvorené
na podporu takto postihnutých pracovníkov a poskytnúť im nové zručnosti, aby mohli
rýchlo opätovne vstúpiť na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať
individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhrada za zodpovednosť,
ktorá bežne prináleží podnikom, a nie je ani určená na financovanie a reštrukturalizáciu
podnikov. Vzhľadom na to, že Poľsko predložilo žiadosť o pomoc pre 590 prepustených
pracovníkov v dvoch spoločnostiach zaradených do divízie 29 (výroba motorových
vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 v regióne Wielkopolskie, hlasujem
za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa
globalizácii pre Poľsko.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Finančná a hospodárska kríza, ktorú zažívame, spolu
s neustálymi zmenami na trhu práce spôsobenými zmenami štruktúry svetového obchodu
majú za následok mnohé obete nezamestnanosti, ktorá je v mnohých prípadoch dlhodobá.
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na to, aby riešil takéto
situácie. V tomto konkrétnom prípade hovoríme o mobilizácii viac ako 600 000 EUR
v prospech Poľska na podporu 613 zamestnancov prepustených medzi 1. marcom 2009
a 30. novembrom 2009 v dvoch spoločnostiach v odvetví výroby motorových vozidiel.
Keďže Komisia posúdila túto žiadosť a považuje ju za vhodnú a schopnú splniť stanovené
požiadavky a keďže odporúča, aby bola táto žiadosť prijatá, hlasoval som za.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálne dosahy svetovej
hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri pomoci
mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám prostredníctvom príspevku k ich
opätovnému sociálnemu začleneniu a odbornému rastu a zároveň pri rozvoji nových
kvalifikovaných pracovníkov, ktorí spĺňajú potreby podnikov a posilnia hospodárstvo.
V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Poľsko, a to v spojitosti s 590
prepustenými pracovníkmi v dvoch spoločnostiach zaradených do divízie 29 (výroba
motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 v regióne Wielkopolskie
na úrovni NUTS II. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoje úsilie pri
vykonávaní opatrení, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým
je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len
o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Poľska, pretože tento nástroj považujem

71Diskusie Európskeho parlamentuSK14-12-2010



za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej
krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom
prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo – po zmene
a doplnení z roku 2009 – v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im opätovne
vstúpiť na trh práce.

Žiadosť o pomoc sa týkala 1 104 prepustených pracovníkov (z ktorých 590 má byť
poskytnutá pomoc) v dvoch spoločnostiach, ktoré sú zaradené do divízie 29 (výroba
motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2, v celkovej výške
633 077 EUR financovaných z EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že
EGF je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou
a hospodárskou krízou.

David Martin (S&D),    písomne. – Komisia navrhla poskytnúť 633 077 EUR z Európskeho
fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc 1 104 pracovníkom prepusteným v Poľsku
v dvoch podnikoch pôsobiacich v oblasti výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov.
Hlasoval som za tento návrh.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Zdržím sa hlasovania z úcty
k pracovníkom poľského automobilového priemyslu, ktorí boli obetovaní na oltár
globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej
Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať
skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však
nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.
Podporuje tie isté zásady, ktoré vedú spoločnosti ako SEWS a Leoni Atokabel
k nehanebnému presídľovaniu s cieľom zvýšiť zisky.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc
nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza
v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva
nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý
vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať
pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri
zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. EGF v minulosti využili rôzne
krajiny EÚ, preto je teraz vhodné poskytnúť túto pomoc aj Poľsku, ktoré požiadalo o pomoc
pre 590 prepustených pracovníkov v dvoch spoločnostiach, ktoré sú zaradené do divízie
29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré
pôsobia v regióne Wielkopolskie na úrovni NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Na to, aby boli členské štáty EÚ schopné predísť
výraznému nárastu úrovne nezamestnanosti v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy,
potrebujú finančné prostriedky na rýchlu realizáciu účinných politických opatrení. Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii každoročne sprístupňuje sumu 500 miliárd EUR na
tieto účely. Ak je z jedného alebo viacerých podnikov v priebehu určitého obdobia
prepustených viac ako 500 pracovníkov, je možné podať žiadosť o mobilizáciu finančných
prostriedkov. Hlasujem za túto správu, pretože pomoc vo výške 633 077 EUR pre 1 104
prepustených poľských pracovníkov v podnikoch zaradených do divízie 29 klasifikácie
NACE rev. 2 je úplne opodstatnená.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Hlasoval som za správu, pretože sa týka cielených
opatrení na pomoc pracovníkom trpiacim v dôsledku hospodárskej krízy a jej následkov.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Poľsko predložilo
žiadosť o pomoc pre 590 prepustených pracovníkov v dvoch spoločnostiach zaradených
do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2
v regióne Wielkopolskie na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím
s návrhom Komisie zmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc
z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou
z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v rámci všeobecného
posudzovania programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja výdavkových rozpočtových
prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
Tento návrh prišiel po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako
samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť
rozpočtové riadky vhodné na presuny.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Poľsko, o pomoc
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 590 prepustených
pracovníkov v dvoch spoločnostiach, ktoré sú zaradené do divízie 29 (výroba motorových
vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne
Wielkopolskie na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti.
V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna
2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal
zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo v priamom dôsledku celosvetovej finančnej
a hospodárskej krízy „prepustených najmenej 500 pracovníkov v období deviatich
mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v divízii NACE 2 v jednom regióne
alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto
uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne sa vrátiť na
trh práce.

Správa: Barbara Matera (A7-0358/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písomne. – (ES) Hlasovala som za pomoc regiónu
Aragónsko. Táto autonómna oblasť má hustotu obyvateľstva nižšiu ako priemer EÚ
(112 obyvateľov na štvorcový kilometer); jej tradičným hospodárstvom je pestovanie
obilnín a chov oviec; v oblasti maloobchodu bolo za obdobie deviatich mesiacov
prepustených 1 154 ľudí z 593 podnikov; v odvetví služieb bolo vo februári 2010
nezamestnaných 56 % ľudí, z ktorých 73 % bolo žien; 73,9 % prepustených bolo
pracovníkov v obchode a 14,4 % vykonávalo nekvalifikovanú prácu. Je poľutovaniahodné,
že opatrenia sa začali prijímať príliš neskoro, 11 mesiacov po prvých prepúšťaniach.

Bolo by zaujímavé analyzovať výsledky dočasných a mimoriadnych opatrení týkajúcich
sa pomoci pre prepustených pracovníkov, ktoré sa prijmú v záujme ich opätovného vstupu
na trh práce. Musí však zostať jasné, že tieto opatrenia nesmú nahradiť opatrenia, ktoré sú
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podniky povinné prijať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo kolektívnymi
zmluvami.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko
predložilo žiadosť o pomoc pre 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré
sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov)
klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II, hlasovala
som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným
Parlamentom. Súhlasím tiež s tým, že fungovanie a pridaná hodnota Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia
programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej
dohody zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného
rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo
a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti svetového obchodu je
nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné pohotovo zaviesť nástroje vytvorené
na podporu takto postihnutých pracovníkov a poskytnúť im nové zručnosti, aby mohli
rýchlo opätovne vstúpiť na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať
individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za
zodpovednosti, ktoré bežne prináležia podnikom, a nie je ani určená na financovanie
a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc
pre 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47
(maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2
a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko, hlasujem celkovo za túto správu, inými slovami za
mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Španielsko.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Finančná a hospodárska kríza, ktorú zažívame, spolu
s neustálymi zmenami na trhu práce spôsobenými zmenami štruktúry svetového obchodu,
majú za následok mnohé obete nezamestnanosti, ktorá je v mnohých prípadoch dlhodobá.
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na to, aby riešil takéto
situácie. V tomto konkrétnom prípade hovoríme o mobilizácii presahujúcej 1,5 milióna EUR
v prospech Španielska s cieľom podporiť 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch
v oblasti maloobchodu od 1. júna 2009 do 28. februára 2010. Keďže Komisia posúdila
túto žiadosť a považuje ju za vhodnú a schopnú splniť požadované požiadavky a keďže
odporúča, aby bola táto žiadosť prijatá, hlasoval som za.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálny vplyv svetovej
hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri pomoci
mnohým sužovaným európskym občanom a rodinám tým, že prispieva k ich opätovnému
sociálnemu začleňovaniu a profesionálnemu rozvoju a zároveň súčasne rozvíja nových
kvalifikovaných pracovníkov, ktorí splnia potreby podnikov a posilnia hospodárstvo.
V tejto súvislosti sa predkladá tento intervenčný plán pre Španielsko v spojitosti s 1 154
prepustenými pracovníkmi v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené v divízii 47 (maloobchod
s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na
úrovni NUTS II. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia úsilie pri vykonávaní
opatrení, aby urýchlili a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie.
Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.
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Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj
považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku
hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu
pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo po
zmene a doplnení z roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im
opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešná žiadosť o pomoc sa týkala 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch,
ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel
a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2, v celkovej sume 1 560 000 EUR, financovanej
EGF. Na záver musím zdôrazniť dôležitosť EGF, ktorý sa preukázal ako užitočný a účinný
zdroj na boj proti nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

David Martin (S&D),    písomne. – Rozsah svetovej recesie prezrádza táto žiadosť Španielska
na mobilizáciu 1 560 000 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
s úmyslom pomôcť 1 154 prepusteným pracovníkom v 593 rôznych maloobchodných
podnikoch za obdobie deväť mesiacov. Túto žiadosť som podporil.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc
nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza
v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva
nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý
vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať
pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri
zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné
poskytnúť túto pomoc Španielsku, ktoré požiadalo o pomoc pre 1 154 prepustených
pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou
motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne
Aragónsko na úrovni NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Bolo prepustených 1 154 pracovníkov, čo
ovplyvnilo 593 španielskych podnikov, ktoré sú zaradené do divízie 47 klasifikácie NACE
rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II. Finančná a hospodárska
kríza mala za následok drastický pokles predaja v odvetví maloobchodu. Táto situácia má
vážne následky najmä pre región Aragónsko, ktorý má nižšiu hustotu obyvateľstva ako
priemer EÚ. Mali by sme sa obávať ďalšej emigrácie z toho regiónu, ktorý pred krízou
prežíval mierny vzostup. Hlasujem za túto správu, pretože je potrebné prijať okamžité
opatrenia ako reakciu na zvýšené úrovne nezamestnanosti, najmä v malých regiónoch
s problémovými hospodárstvami.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Keďže ide o dodatočnú podporu pracovníkov
prepustených v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy s cieľom poskytnúť im
dodatočné finančné prostriedky na ich opätovný vstup na trh práce, hlasoval som za.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko
predložilo žiadosť o pomoc pre 1 154 prepustených pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré
sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov)
klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II, hlasovala
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som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným
Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc
z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou
z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným
posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja platobných rozpočtových
prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu
po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný
nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné
na presuny.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Španielsko, o pomoc
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 1 154 prepustených
pracovníkov v 593 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou
motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne
Aragónsko na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti.
V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna
2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal
zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo „prepustených najmenej 500 pracovníkov
v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2
v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“ v priamom
dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam,
že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom úspešne opätovne vstúpiť na trh práce.

Správa: Barbara Matera (A7-0357/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písomne. – (ES) Hlasovala som za pomoc
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre región Valencia, pretože v dôsledku
štrukturálnych zmien vo svetovom obchode a finančnej krízy bolo nečakane prepustených
544 pracovníkov zo 143 podnikov od 13. apríla 2009 do 12. januára 2010 v odvetví
výroby textilu v regióne Valencia, ktorý mal na miestnej úrovni vážny dosah. Z celkového
počtu prepustených je 61,7 % mužov, 22 % je starších ako 55 rokov, 79,9 % má len základné
vzdelanie a štyri osoby sú zdravotne postihnuté.

Verím, že odborná príprava, ktorú dostanú v priebehu 14 mesiacov práce na čiastočný
úväzok, zlepší ich odbornú kvalifikáciu, aby mohli vstúpiť na trh práce. Tak ako
v predchádzajúcom prípade je poľutovaniahodné, že opatrenia sa prijali príliš neskoro,
rok a dva mesiace po prvých prepúšťaniach.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko
predložilo žiadosť o pomoc pre 350 prepustených pracovníkov v 143 podnikoch, ktoré
sú zaradené do divízie 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne
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Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím
s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným Parlamentom. Takisto súhlasím s tým,
že by mal návrh Komisie vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie
o žiadosti, pričom by analyzoval kritériá oprávnenosti a vysvetlil dôvody, ktoré viedli
k jeho prijatiu, v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo
a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti svetového obchodu je
nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné pohotovo zaviesť nástroje vytvorené
na podporu takto postihnutých pracovníkov a poskytnúť im nové zručnosti, aby mohli
rýchlo opätovne vstúpiť na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať
individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za
zodpovednosti, ktoré bežne prináležia podnikom, a nie je ani určená na financovanie
a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Španielsko predložilo žiadosť o pomoc
pre 350 prepustených pracovníkov v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 13
(výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana,
hlasujem celkovo za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii pre Španielsko.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Finančná a hospodárska kríza, ktorú zažívame spolu
s neustálymi zmenami na trhu práce spôsobenými zmenami štruktúry svetového obchodu,
majú za následok mnohé obete nezamestnanosti, ktorá je v mnohých prípadoch dlhodobá.
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na to, aby riešil takéto
situácie. V tomto konkrétnom prípade hovoríme o mobilizácii presahujúcej 2 milióny EUR
v prospech Španielska s cieľom podporiť 544 pracovníkov prepustených v 143 podnikoch
v odvetví textilu od 13. apríla 2009 do 12. januára 2010. Keďže Komisia posúdila túto
žiadosť a považuje ju za vhodnú a schopnú splniť požadované požiadavky a keďže
odporúča, aby bola táto žiadosť prijatá, hlasoval som za.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálny dosah svetovej
hospodárskej krízy, ktorá ovplyvnila najmä zamestnanosť, má vhodné využitie Európskeho
fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam pri zmierňovaní vážnej
situácie mnohých európskych občanov a rodín, čím by prispelo k ich opätovnému
sociálnemu začleneniu a odbornému rozvoju a zároveň k rozvoju novej, kvalifikovanej
pracovnej sily s cieľom splniť potreby podnikov a posilniť hospodárstvo. V tejto súvislosti
sa predkladá tento intervenčný plán pre Španielsko v spojitosti s 350 pracovníkmi
prepustenými v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené v divízii 13 (výroba textilu) klasifikácie
NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II. Preto
dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia úsilie pri vykonávaní opatrení, aby urýchlili
a zlepšili mieru využitia takého dôležitého zdroja, akým je Európsky fond na prispôsobenie
sa globalizácii, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo
len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj
považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku
hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu
pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo po
zmene a doplnení z roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im
opätovne vstúpiť na trh práce.
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Dnešná žiadosť o pomoc sa týkala 544 pracovníkov (z ktorých 350 sa má poskytnúť
pomoc) prepustených v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 13 (maloobchod
s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2, v celkovej sume
2 059 466 EUR financovanej EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti
nezamestnanosti zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

David Martin (S&D),    písomne. – Textilný priemysel v súčasnosti prežíva v celej Európe
ťažké obdobie. Komisia navrhuje mobilizáciu 1 422 850 EUR ako reakciu na 528
pracovníkov prepustených v 33 podnikoch v tomto odvetví v Španielsku. Hlasoval som
za túto správu.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc
nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza
v globalizovanom svete. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva
nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý
vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať
pracovníkom, ktorí sa stali obeťami presídľovania podnikov, a je dôležitý pri
zjednodušovaní ich prístupu k novým pracovným miestam. Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz vhodné
poskytnúť túto pomoc Španielsku, ktoré požiadalo o pomoc pre 350 prepustených
pracovníkov v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 13 (výroba textilu) klasifikácie
NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Od 13. apríla 2009 do 12. januára 2010 bolo
prepustených 544 španielskych pracovníkov v 143 podnikoch, ktoré sú zaradené v divízii
13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2. Na to, aby bolo možné poskytnúť 350 z nich
pomoc, Španielsko požiadalo o mobilizáciu 2 059 466 EUR z Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii. Hlasujem za túto správu, keďže všetky kritériá na mobilizáciu
prostriedkov boli úplne splnené.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Keďže pomer malých a stredných podnikov,
ktoré sa špecializujú hlavne na výrobu nábytku, obuvi, textilu, keramiky a hračiek v regióne
Comunidad Valenciana je veľmi vysoký a sektor služieb predstavuje 60 % celkovej
zamestnanosti v tomto regióne, toto odvetvie zvlášť negatívne postihol vysoký počet
prepustených pracovníkov za posledné dva roky. Má to vysoký vplyv na miestnej úrovni.
Preto je zvlášť dôležité, aby sme posilnili a naďalej podporovali textilný priemysel. Z tohto
dôvodu som hlasoval za túto žiadosť.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko
predložilo žiadosť o pomoc pre 350 pracovníkov prepustených v 143 podnikoch, ktoré
sú zaradené do divízie 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne
Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím
s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc
z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov, vyplývajúcou
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z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným
posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Komisie na zriadenie alternatívneho zdroja platobných rozpočtových
prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu
po tom, čo Parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný
nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné
na presuny.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Španielsko o pomoc
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) sa týka 544 prepustených
pracovníkov (z ktorých 350 je oprávnených prijať pomoc) v 143 podnikoch, ktoré sú
zaradené v divízii 13 (výroba textilu) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne
Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II. Podľa posúdenia Komisie táto žiadosť spĺňa
všetky právne stanovené kritériá oprávnenosti. V zásade, podľa nariadenia (ES) č. 546/2009
Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č.1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa rozsah
EGF dočasne rozšíril tak, aby zahŕňal zásahy v situáciách, ako je táto, v ktorých bolo
v priamom dôsledku finančnej a hospodárskej krízy „prepustených najmenej 500
pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví
NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto
som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že mobilizácia EGF pomôže týmto pracovníkom
úspešne opätovne vstúpiť na trh práce.

Správa: Barbara Matera (A7-0356/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písomne. – (ES) Hlasovala som za túto iniciatívu,
aby 330 z 528 pracovníkov prepustených v období deviatich mesiacov zo 66 podnikov
v regióne Valencia v odvetví spracovania prírodného kameňa mohlo dostať dodatočnú
pomoc s cieľom umožniť im opätovný vstup na trh práce. 62 % prepustených má vyše 45
rokov, tri osoby sú zdravotne postihnuté, 51 % nemá žiadnu odbornú prípravu a 34,4 %
má len základné vzdelanie.

Toto spoločenstvo už dostalo inú pomoc v súvislosti so stratou zamestnania v odvetví
výroby. Preto je naliehavo potrebné prijať ďalšie opatrenia. Mobilizácia Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii môže tvoriť len časť týchto opatrení. Na záver musím
znovu vyjadriť poľutovanie nad tým, že Španielsko prijalo opatrenia príliš neskoro: rok
a tri mesiace po prepúšťaniach, keď je potrebné takýto druh opatrení prijať okamžite
a naliehavo.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko
predložilo žiadosť o pomoc pre 300 pracovníkov prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú
zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) klasifikácie
NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, hlasovala
som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným
Parlamentom. Súhlasím tiež s tým, že fungovanie a pridaná hodnota Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia
programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe medziinštitucionálnej
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dohody zo 17. mája 2006 ako súčasť viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013
v polovici jeho trvania.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby musí byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo
a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu
je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo použiť nástroje na podporu
takto postihnutých pracovníkov a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na ich rýchly
opätovný vstup na trh práce. Finančná pomoc by sa na základe toho mala poskytovať
individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za bežnú
zodpovednosť podnikov a nie je určená ani na financovanie podnikov, ani na podporu ich
reštrukturalizácie. Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc pre 300 pracovníkov
prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných
nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne
Comunidad Valenciana, celkovo hlasujem za túto správu, inými slovami za mobilizáciu
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na podporu Španielska.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Dnes prijímame mobilizáciu balíka pomoci vo výške
1 422 850 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa mobilizácii v prospech Španielska,
krajiny, ktorú značne ovplyvnila svetová hospodárska kríza, a najmä krajiny, ktorá
zaznamenala nárast nezamestnanosti vyšší ako priemer EÚ. V tomto konkrétnom prípade
sa pomoc týka 528 prepustených pracovníkov v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do
divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE
rev. 2. Dúfam, že Španielske hospodárstvo bude schopné primerane reagovať na krízu,
keďže mobilizácia tejto pomoci je iba časťou tejto reakcie.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálny dosah svetovej
hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) zásadný význam pri uľahčovaní
situácie mnohých jednotlivcov a rodín v Európe. Prispeje totiž k ich opätovnému sociálnemu
začleňovaniu a k profesionálnemu rozvoju a súčasne poskytne nové kvalifikované zdroje
na splnenie potrieb podnikov a posilnenie hospodárstva. V tejto súvislosti bol vypracovaný
tento intervenčný plán pre Španielsko, plán, ktorý sa realizoval v súvislosti so 66 podnikmi,
ktoré sú zaradené v divízii 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych produktov)
klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS
II. Dúfam preto, že európske inštitúcie skonsolidujú úsilie pri vykonávaní opatrení určených
na urýchlenie a zlepšenie miery využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má
v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných
500 miliónov EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj
považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku
hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu
pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo po
zmene a doplnení z roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im
opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnešné hlasovanie sa týkalo žiadosti o pomoc pre 528 prepustených pracovníkov (z
ktorých 300 má byť poskytnutá pomoc z fondu) v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do
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divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE rev. 2,
v celkovej výške 1 422 850 EUR financovaných prostredníctvom EGF.

David Martin (S&D),    písomne. – Táto žiadosť sa týka mobilizácie v celkovej výške
1 422 850 EUR z EGF pre Španielsko. Týka sa 528 pracovníkov prepustených v 66
podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23, konkrétne „Výroba ostatných nekovových
minerálnych produktov“ klasifikácie NACE rev. 2, v priebehu deväťmesačného referenčného
obdobia od 31. marca do 30. decembra 2009. Posúdenie Komisie vychádzalo z: hodnotenia
súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní
svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania,
preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 písm.
a), vysvetlenia nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich
podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov
a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu
zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú
financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov,
dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb
príslušným pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi a riadiacich
a kontrolných systémov. V súlade s posúdením Komisie spĺňa žiadosť kritériá oprávnenosti,
stanovené nariadením o EGF, a preto ju podporujem.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Zdržal som sa hlasovania v súvislosti
so španielskymi pracovníkmi podnikov ako Levantina, ktorí boli obetovaní na oltár
globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej
Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať
skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však
nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.
Podporuje to logiku, ktorá umožnila fondom Charterhouse a Impala zvýšiť svoj kapitál
na úkor pracovníkov podniku Levantina v regióne Comunidad Valenciana.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc
nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v ére
globalizácie. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje podniky a využíva nižšie náklady
na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na
krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí
sa stali obeťami presídľovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu
k novým pracovným miestam. EGF využili v minulosti aj iné štáty EÚ, takže je správne
poskytnúť pomoc Španielsku, ktoré predložilo žiadosť o pomoc týkajúcu sa
300 pracovníkov prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba
ostatných nekovových minerálnych produktov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia
v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) 500 miliónov EUR je ročný strop pre finančné
prostriedky, ktoré možno mobilizovať prostredníctvom Európskeho fondu na prispôsobenie
sa globalizácii. Keďže bolo prepustených 528 pracovníkov v 66 podnikoch v Španielsku
od 31. marca 2009 do 30. decembra 2009, mobilizácia finančných prostriedkov
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vo výške 1 422 850 EUR nie je vôbec
prekvapujúca. Hlasujem za túto správu, pretože úplné využitie Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii je mimoriadne vítané.
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Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Podporujem túto žiadosť, ktorá sa usiluje
o zmiernenie účinku mnohých prepúšťaní v tomto odvetví a o pomoc opätovne vstúpiť
na trh práce pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku svetovej finančnej
a hospodárskej krízy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko
požiadalo o pomoc v súvislosti s 300 pracovníkmi prepustenými v 66 podnikoch, ktoré
sú zaradené do divízie 23 (výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) klasifikácie
NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, hlasovala
som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a zmenami a doplneniami,
ktoré predložil Parlament.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc
z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov, vyplývajúcou
z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným
posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Európskej komisie na vytvorenie zdroja prostriedkov, ktoré nepochádzajú
z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu, s cieľom reagovať na opakované
vyhlásenia Európskeho parlamentu, že je potrebné určiť rozpočtové mechanizmy vhodné
na presun prostriedkov, keďže EGF bol zriadený ako osobitný a samostatný nástroj
s vlastnými cieľmi a lehotami financovania.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Španielsko na mobilizáciu
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s 300
z 528 pracovníkov prepustených v 66 podnikoch, ktoré sú zaradené do divízie 23 (výroba
ostatných nekovových minerálnych výrobkov) klasifikácie NACE 2 a ktoré pôsobia
v regióne Comunidad Valenciana na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne stanovené kritériá
oprávnenosti. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii, sa dočasne rozšírila pôsobnosť EGF: zásah sa predpokladal
v takýchto situáciách, pri ktorých je ako priamy dôsledok svetovej finančnej a hospodárskej
krízy „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä
v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch
susediacich regiónoch na úrovni NUTS II“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam,
že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému opätovnému vstupu týchto pracovníkov na trh
práce.

Správa: Barbara Matera (A7-0351/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písomne. – (ES) Kríza viedla k 28 % poklesu registrácií
vozidiel. Zamestnanosť v oblasti Terras de l’Ebre (Katalánsko) v odvetví služieb je 60 %.
Zatvorenie podniku Lear Automotive viedlo k 4 % zvýšeniu nezamestnanosti v tejto oblasti,
ktorá bola v roku 2009 na úrovni 22,7 %.
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Cieľom tejto pomoci je poskytnúť balík personalizovaných služieb, podobný inej pomoci
pridelenej v tom istom regióne a tomu istému odvetviu v inom prípade, ktorý sa vzťahoval
na 1 429 z 2 330 prepustených pracovníkov. Tento prípad sa bude vzťahovať na 508
z 515 prepustených pracovníkov za obdobie deviatich mesiacov v roku 2010 v dôsledku
zatvorenia podniku Lear Automotive. Hlasovala som za túto iniciatívu, aby jej uplatnenie
umožnilo postihnutým osobám opätovne vstúpiť na trh práce a pomohlo znížiť
nezamestnanosť.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo
o pomoc pre 508 pracovníkov prepustených v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain,
S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu, hlasovala
som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie, pozmeneným a doplneným
Parlamentom. Takisto súhlasím s tým, že by mal návrh Komisie vo svojej dôvodovej správe
obsahovať jasné a podrobné informácie o žiadosti, pričom by analyzoval kritériá
oprávnenosti a vysvetlil dôvody, ktoré viedli k jeho prijatiu, v súlade s požiadavkami
Parlamentu.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby by mala byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo
a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti svetového obchodu je
nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné pohotovo zaviesť nástroje vytvorené
na podporu takto postihnutých pracovníkov a poskytnúť im nové zručnosti, aby mohli
rýchlo opätovne vstúpiť na trh práce. Finančná pomoc by sa preto mala poskytovať
individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za
zodpovednosti, ktoré bežne prináležia podnikom, a nie je ani určená na financovanie
a reštrukturalizáciu podnikov. Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc pre
508 pracovníkov prepustených v podniku Lear Automotive (EEDS), ktorý pôsobí v regióne
Katalánsko, celkovo hlasujem za túto správu, inými slovami za mobilizáciu Európskeho
fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre Španielsko.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Dnes sme sa tu znova zišli, aby sme prijali mobilizáciu
balíka pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v celkovej výške
382 000 EUR na podporu španielskeho automobilového priemyslu. V tomto konkrétnom
prípade sa pomoc týka 515 pracovných miest, ktoré zanikli v podniku Lear Automotive
(EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu
v Katalánsku. Pred krízou bolo odvetvie automobilového priemyslu Španielska
najdôležitejším zdrojom vývozu. Zníženie dopytu po takýchto výrobkoch v Európskej
únii v dôsledku krízy je však predzvesťou zániku ešte väčšieho počtu pracovných miest,
nielen v Španielsku, ale aj v celej Únii. V dôsledku toho je dôležité, aby využitie EGF mohlo
účinne pomôcť odvetviu, ktoré je také dôležité pre európske hospodárstvo.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálny dosah svetovej
hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) zásadný význam pri uľahčovaní
situácie mnohých jednotlivcov a rodín v Európe. Prispeje totiž k ich opätovnému sociálnemu
začleňovaniu a k profesionálnemu rozvoju a súčasne poskytne nové kvalifikované zdroje
na splnenie potrieb podnikov a posilnenie hospodárstva. V tejto súvislosti bol vypracovaný
tento intervenčný plán pre Španielsko, plán, ktorý pomôže 508 jednotlivcom, ktorí prišli
o zamestnanie v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý
pôsobí v odvetví automobilového priemyslu. Dúfam preto, že európske inštitúcie
skonsolidujú úsilie pri vykonávaní opatrení určených na urýchlenie a zlepšenie miery
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využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň
mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj
považujem za cenný zdroj na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku
hospodárskej krízy. EGF bol zriadený v roku 2006 s cieľom poskytovať praktickú podporu
pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich s presídlením ich podnikov alebo po
zmene a doplnení z roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou s cieľom pomôcť im
opätovne vstúpiť na trh práce.

Dnes prijatá spáva sa týkala žiadosti o pomoc pre 515 pracovníkov (z ktorých 508 má byť
poskytnutá pomoc z fondu) prepustených v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, ktorý
pôsobí v odvetví automobilového priemyslu v Katalánsku, v celkovej výške 382 200 EUR
financovaných z EGF. Na záver vítam prijatie správy, ktoré naznačuje, že Európsky fond
na prispôsobenie sa globalizácii je užitočný a účinný zdroj na boj proti nezamestnanosti
zapríčinenej globalizáciou a hospodárskou krízou.

David Martin (S&D),    písomne. – Hospodársky pokles v odvetví automobilového
priemyslu viedol k prepusteniu 515 pracovníkov v podniku Lear Automotive v Španielsku.
Podporujem návrh na mobilizáciu 382 200 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie
sa globalizácii, aby sme im pomohli.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Zdržím sa hlasovania z úcty
k pracovníkom španielskeho podniku Lear Automotive, ktorí boli obetovaní na oltár
globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej
Európskou úniou, by sme mali vzhľadom na žalostne nízku sumu tohto prídelu hlasovať
skôr proti. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie. To však
nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.
Podporuje to logiku, ktorá viedla túto nadnárodnú spoločnosť z USA a jej hlavných
akcionárov, spoločnosť Pezna Investment Management a penzijný fond kalifornských
učiteľov, aby sa presídlili bez ohľadu na ľudí, ktorí tvoria jej hodnotu.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc
nezamestnaným a obetiam presídľovania podnikov, ku ktorému dochádza v ére
globalizácie. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady
na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na
krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí
sa stali obeťami presídľovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu
k novým pracovným miestam. EGF už v minulosti využili iné krajiny EÚ, takže by sme
teraz mali udeliť túto pomoc Španielsku, aby sme mu pomohli v súvislosti
s 508 pracovníkmi prepustenými v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad
Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví automobilového priemyslu v Katalánsku.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Na to, aby bolo možné požiadať o finančné
prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a aby bola žiadosť následne
prijatá, je potrebné splniť jasne definované kritériá. Jeho cieľom je pomôcť pracovníkom,
ktorí boli prepustení v dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy, stanovením
opatrení, ktoré zaručia ich rýchly opätovný vstup na trh práce. Fond poskytuje na takého
prípady ročne sumu 500 miliónov EUR. Podnik však musí prepustiť najmenej
500 pracovníkov – ako španielsky podnik Lear Automotive, ktorý spĺňa všetky kritériá –,
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aby Španielsko mohlo požiadať o finančné prostriedky. Hlasujem za túto správu, pretože
finančné prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sú určené presne
na to.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko
požiadalo o pomoc v súvislosti s 508 prepustenými pracovníkmi v podniku Lear
Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý pôsobí v odvetví
automobilového priemyslu, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom
Komisie a zmenami a doplneniami predloženými Parlamentom.

Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc
z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov, vyplývajúcou
z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným
posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Európskej komisie na vytvorenie zdroja prostriedkov, ktoré nepochádzajú
z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu, s cieľom reagovať na opakované
vyhlásenia Európskeho parlamentu, že je potrebné určiť rozpočtové mechanizmy vhodné
na presun prostriedkov, keďže EGF bol zriadený ako osobitný a samostatný nástroj
s vlastnými cieľmi a lehotami financovania.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Žiadosť, ktorú predložilo Španielsko na mobilizáciu
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s 508 pracovníkmi
prepustenými v podniku Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, ktorý
pôsobí v odvetví automobilového priemyslu, spĺňa všetky právne stanovené kritériá
oprávnenosti. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii, sa dočasne rozšírila pôsobnosť EGF: zásah sa predpokladal
v takýchto situáciách, pri ktorých je ako priamy dôsledok svetovej finančnej a hospodárskej
krízy „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom
podniku v jednom členskom štáte“. Preto som hlasoval za toto uznesenie a dúfam, že
mobilizácia EGF prispeje k úspešnému opätovnému vstupu týchto pracovníkov na trh
práce.

Správa: Barbara Matera (A7-0352/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Keďže Poľsko požiadalo o pomoc
v súvislosti s prepustením 189 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch
jeho dodávateľov pôsobiacich v odvetví výroby námorných naftových motorov, hlasovala
som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s jednotlivými pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi predloženými Parlamentom. Súhlasím aj s tým, že by sme mali
zabezpečiť, aby bol opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do
zamestnania podporený z prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
(EGF), a opakujem, že pomoc z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou
podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená
na financovanie reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví.
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Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby musí byť dynamická a pružná, aby sa dala rýchlo
a účinne zrealizovať. Z hľadiska štrukturálnych zmien v oblasti medzinárodného obchodu
je dôležité, aby bolo európske hospodárstvo schopné rýchlo použiť nástroje na podporu
takto postihnutých pracovníkov a zároveň im poskytnúť zručnosti potrebné na ich rýchly
opätovný vstup na trh práce. Finančná pomoc by sa vzhľadom na to mala poskytovať
individuálne. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nie je náhradou za bežnú
zodpovednosť podnikov a nie je určená ani na financovanie spoločností, ani na podporu
ich reštrukturalizácie. Keďže Poľsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 189
pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań, výrobcu naftových motorov používaných
v lodiach a elektrárňach, a u štyroch jeho dodávateľov, hlasujem celkovo za túto správu,
inými slovami za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na
podporu Poľska.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Dnes sme sa tu stretli, aby sme schválili balík pomoci
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre Poľsko v sume 114 250 EUR,
vďaka ktorému sa bude môcť vyrovnať s následkami prepustenia 658 pracovníkov v štyroch
výrobných prevádzkach podniku H. Cegielski-Poznań, výrobcu námorných naftových
motorov, a u štyroch jeho dodávateľov v mestách a obvode Poznań. Ako som vždy
upozorňoval, takáto pomoc je síce veľmi dôležitá na odstránenie momentálnych
symptómov, nie je to však konečné riešenie problémov európskych podnikov, ktoré
nesúvisia len s hospodárskou krízou, ktorej čelíme, ale aj s tým, že Európa sa musí
prispôsobiť meniacemu sa svetu, v ktorom je konkurencieschopnosť základom.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálny dosah svetovej
hospodárskej krízy, ktorá výrazne ovplyvňuje zamestnanosť, má správne využívanie
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) zásadný význam pri uľahčovaní
situácie mnohých jednotlivcov a rodín v Európe. Prispeje totiž k ich opätovnému sociálnemu
začleňovaniu a k profesionálnemu rozvoju a súčasne poskytne nové kvalifikované zdroje
na splnenie potrieb spoločností a posilnenie hospodárstva. Tento intervenčný plán pre
Poľsko bol navrhnutý práve v tejto súvislosti. Týka sa 189 osôb, ktoré prišli o prácu
v podniku H. Cegielski-Poznań, ktorý vyrába námorné naftové motory, a u štyroch jeho
dodávateľov. Dúfam preto, že európske inštitúcie skonsolidujú úsilie pri vykonávaní
opatrení určených na urýchlenie a zlepšenie miery využitia takého dôležitého zdroja, akým
je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízku úroveň mobilizácie. Tento rok sa žiadalo len
o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Svetová hospodárska kríza spôsobila
významné štrukturálne zmeny v mnohých podnikoch, ktoré vyústili do prepustenia
obrovského počtu ľudí. Návrh, ktorý je predmetom rokovania, sa týka pomoci veľkej
skupine prepustených pracovníkov vo Veľkopoľskom vojvodstve v Poľsku. Druhý návrh
finančnej pomoci, o ktorom dnes rokujeme, sa týka ďalších niekoľko sto prepustených
osôb v tom istom regióne. Na lokálnom trhu v tejto oblasti Poľska preto dochádza
k obrovským pohybom. Teší ma potvrdenie Európskej komisie, že žiadosť spĺňa podmienky
potrebné na udelenie finančnej podpory. Prepustení pracovníci sa v dôsledku toho budú
môcť buď vrátiť na staré pracovné miesta, alebo si nájsť nové, a majitelia podnikov využijú
podporu na zmiernenie negatívnych vplyvov svetovej krízy a na udržanie svojho postavenia
na trhu.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Poľska. EGF bol zriadený v roku 2006
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s cieľom poskytovať praktickú podporu pracovníkom prepusteným z dôvodov súvisiacich
s presídlením podnikov alebo – po zmene a doplnení z roku 2009 vzhľadom na
hospodársku krízu – s cieľom pomôcť im opätovne vstúpiť na trh práce. Dnešné hlasovanie
sa týkalo žiadosti o poskytnutie pomoci v súvislosti s prepustením 658 pracovníkov (z
ktorých má byť pomoc poskytnutá 189 osobám) v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch
jeho dodávateľov pôsobiacich v odvetví výroby námorných naftových motorov v meste
Poznań a oblasti Powiat Poznański v celkovej sume 114 250 EUR, ktorá bude financovaná
z prostriedkov EGF.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že dnešné prijatie správ opäť ukazuje význam EGF, ktorý
je hodnotným zdrojom pomoci pracovníkom, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej
krízy, a tiež účinným nástrojom boja proti nezamestnanosti.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto žiadosť o poskytnutie pomoci
z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súvislosti s prepustením 658
pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch jeho dodávateľov pôsobiacich
v odvetví výroby námorných naftových motorov v meste Poznań a okolitom okrese.
Komisia navrhla mobilizáciu 114 250 EUR a ja tento návrh podporujem.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Zdržím sa hlasovania z úcty
k pracovníkom poľského automobilového priemyslu, ktorí boli obetovaní na oltár
globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnej politiky presadzovanej
Európskou úniou, by sme mali mať tendenciu hlasovať proti vzhľadom na žalostne nízku
sumu tohto prídelu. Aj to málo, čo dostávajú, však môže pomôcť zmierniť ich utrpenie.
To ale nijako neznižuje neprijateľnosť zásad Európskeho fondu na prispôsobenie sa
globalizácii. Podporuje princíp, ktorý vedie k privatizácii spoločností vo vlastníctve štátu,
napríklad podniku Ciegielski-Poznań.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc
nezamestnaným a obetiam premiestňovania podnikov, ku ktorému dochádza v ére
globalizácie. Stále väčší počet podnikov presídľuje svoje závody a využíva nižšie náklady
na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má škodlivý vplyv na
krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí
sa stali obeťami presídľovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu
k novým pracovným miestam. EGF v minulosti využili ďalšie krajiny EÚ, preto je teraz
vhodné poskytnúť pomoc Poľsku, ktoré podalo žiadosť o pomoc v súvislosti s prepustením
189 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań, ktorý vyrába námorné naftové motory,
a u štyroch jeho dodávateľov.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) EÚ zriadila Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii, aby mohli štáty, v ktorých došlo k prepusteniu pracovníkov v dôsledku svetovej
finančnej a hospodárskej krízy, poskytnúť týmto pracovníkom praktickú pomoc.
Mobilizácia finančných prostriedkov má uľahčiť opätovný vstup postihnutých osôb na
trh práce. Hlasujem za túto správu, lebo Poľsko potrebuje podporu 658 pracovníkov
prepustených z podniku H. Cegielski-Poznań.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Keďže Poľsko požiadalo o pomoc
v súvislosti s prepustením 189 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch
jeho dodávateľov pôsobiacich v odvetví výroby námorných naftových motorov, hlasovala
som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s jednotlivými pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi predloženými Parlamentom.
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Takisto súhlasím s tým, že:

– Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) by mal podporovať opätovný
nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a opakujem, že pomoc
z EGF nie je náhradou za opatrenia, ktoré sú zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou
z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani nie je určená na financovanie
reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví;

– fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali vyhodnotiť v súvislosti so všeobecným
posúdením programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Vítam návrh Európskej komisie na vytvorenie zdroja prostriedkov, ktoré nepochádzajú
z nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu, s cieľom reagovať na opakované
vyhlásenia Európskeho parlamentu, že je potrebné určiť rozpočtové mechanizmy vhodné
na presun prostriedkov, keďže EGF bol zriadený ako osobitný a samostatný nástroj
s vlastnými cieľmi a lehotami financovania.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Poľsko v súvislosti so 189 zo 658
prepustených pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań, ktorý vyrába námorné naftové
motory, a u štyroch jeho dodávateľov v období od 1. septembra 2009 do 1. januára 2010,
spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti. Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 546/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým
sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, sa dočasne rozšírila pôsobnosť
EGF. Jeho využitie je možné v situácii, akou je táto, keď priamym vplyvom svetovej finančnej
a hospodárskej krízy dôjde k „prepusteniu najmenej 500 pracovníkov v období štyroch
mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepúšťaných
u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov“. Preto som hlasoval za toto uznesenie
a dúfam, že mobilizácia EGF prispeje k úspešnému opätovnému vstupu týchto pracovníkov
na trh práce.

Správa: 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),    písomne. – Prijatím tohto textu žiada Európsky
parlament príslušné inštitúcie, aby vynaložili potrebné úsilie a urýchlili mobilizáciu
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Pripomína tiež záväzok inštitúcií
zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť
jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom,
ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy. Zdôrazňuje
úlohu, ktorú EGF môže zohrať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh
práce. Na záver zdôrazňuje, že v zmysle článku 6 nariadenia o EGF je potrebné zabezpečiť,
aby EGF podporoval opätovný nástup jednotlivých prepustených pracovníkov do
zamestnania, a opakuje, že pomoc z EGF nemôže byť náhradou za opatrenia, ktoré sú
zodpovednosťou podnikov vyplývajúcou z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych
zmlúv, ani za opatrenia v rámci reštrukturalizácie podnikov alebo odvetví.

Správa: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Je poľutovaniahodné, že tento návrh, ktorý
pochádza z roku 2003 a ktorého cieľom je poskytnúť utečencom právne postavenie osoby
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s dlhodobým pobytom po uplynutí piatich rokov nepretržitého oprávneného pobytu, sa
nezrealizoval v období zásahu. V dôsledku pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
Európskeho parlamentu z apríla 2008, ktoré okrem iných opatrení upravujú výpočet
päťročného pobytu pred podaním žiadosti o udelenie právneho postavenia osoby
s pobytom, a v dôsledku nejednoty v rámci Rady tento nový návrh priamo pomôže osobám
požívajúcim medzinárodnú ochranu, ktoré sa zdržiavajú na území EÚ viac než päť rokov,
no zatiaľ nemajú právne postavenie osoby s pobytom.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za túto správu, na základe
ktorej sa má návrh vzťahovať na utečencov v zmysle Ženevského dohovoru i na osoby
požívajúce subsidiárnu ochranu. Európsky parlament v tejto správe podporuje návrh
Európskej komisie a zohľadňuje záväzok chrániť záujmy osôb požívajúcich medzinárodnú
ochranu. Rada by som upozornila na to, že v súčasnosti je situácia občanov tretích krajín,
ktorí požívajú medzinárodnú ochranu, mätúca a nejasná, pretože podmienky udelenia
tohto právneho postavenia nie sú harmonizované. Na základe návrhu Komisie budú
podmienky a postup pri udeľovaní tohto právneho postavenia v Európskej únii
jednoduchšie a jasnejšie. Táto nová smernica navyše umožní osobám požívajúcim
medzinárodnú ochranu, ktoré sa stanú osobami s dlhodobým pobytom, zdržiavať sa
v inom členskom štáte než v tom, v ktorom im toto právne postavenie bolo priznané.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Táto iniciatíva bola predložená s cieľom nadviazať
na návrh smernice o rozšírení právneho postavenia osôb s dlhodobým pobytom na
utečencov a osoby požívajúce subsidiárnu ochranu z roku 2007, ktorý v Rade nikdy
nezískal jednomyseľnú podporu, ktorá bola pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej
zmluvy nevyhnutná. Jeho cieľom je poskytnúť osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu,
ktoré sa päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, právnu istotu v súvislosti s ich
právom na pobyt v členskom štáte, ako aj súbor práv porovnateľných s právami občanov
EÚ.

Dosiahnutý kompromis je nanajvýš dôležitý nielen preto, že poskytuje utečencom v EÚ
vysoký stupeň ochrany a právnej istoty, ale aj z toho dôvodu, že sa konečne odstráni
diskriminačné zaobchádzanie so všetkými štátnymi príslušníkmi krajín mimo EÚ.

Je to tiež významný politický signál, lebo prijatie tejto prvej iniciatívy zo série šiestich
právnych predpisov je nielen prvým krokom, ale odráža aj konštruktívny prístup, ktorý
tri inštitúcie vedie k vytvoreniu spoločného európskeho azylového systému do roku 2012.

Ioan Enciu (S&D),    písomne. – (RO) Hlasoval som za prijatie tejto smernice. Návrh
smernice pozmeňuje a dopĺňa ďalšiu smernicu z roku 2003 tak, aby aj osoby požívajúce
medzinárodnú ochranu (predovšetkým utečenci) mohli získať právo na udelenie povolenia
na dlhodobý pobyt v EÚ, ak dotknutá osoba oprávnene žije v EÚ najmenej päť posledných
rokov. Po získaní tohto povolenia budú mať podobné práva ako ostatní občania a budú
môcť napríklad cestovať a usadiť sa v ktoromkoľvek štáte EÚ (s výnimkou Spojeného
kráľovstva, Dánska a Írska). Návrh tiež ustanovuje, že tieto osoby požívajúce medzinárodnú
ochranu môžu byť aj naďalej vyhostené z EÚ, ale len pri dodržaní veľmi prísnych pravidiel
vzhľadom na zásadu nenavracania a práva zakotvené predovšetkým v Charte základných
práv.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Cieľom tohto návrhu je rozšíriť pôsobnosť smernice
Rady 2003/109/ES v súvislosti s právnym postavením štátnych príslušníkov tretích krajín,
ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v EÚ a požívajú medzinárodnú ochranu a zároveň sa viac
než päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte. Vďaka rovnakému zaobchádzaniu
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s osobami požívajúcimi medzinárodnú ochranu vo všetkých členských štátoch toto
opatrenie skoncuje s nerovnosťami, ktoré doposiaľ existovali medzi členskými štátmi,
a dotknutým jednotlivcom umožní zdržiavať sa v inom členskom štáte než v tom, v ktorom
boli právne uznaní, čo sa predtým nedialo. Tieto opatrenia sú dôležité práve preto, že
v Európe budujeme spoločný priestor slobody a bezpečnosti, po vytvorení ktorého musia
mať osoby s riadne priznanou ochranou medzinárodného práva v jednotlivých členských
štátoch rovnaké práva.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Po prvom neúspešnom pokuse bolo načase,
aby sa s osobami požívajúcimi medzinárodnú ochranu napokon zaobchádzalo rovnako
ako s ďalšími štátnymi príslušníkmi tretích krajín s dlhodobým pobytom. Neexistuje totiž
žiadny dôvod na to, aby sa s nimi zaobchádzalo natoľko rozdielne alebo aby bolo ich
právne postavenie v rámci Únie také neisté. Podporujem preto správu pána Clauda Moraesa,
ktorá okrem iného umožňuje ďalšie posilnenie záruk proti navracaniu a napriek vyjadreným
výhradám umožňuje dospieť k priaznivému výpočtu päťročného pobytu. Ďalšia dôležitá
skutočnosť, ktorú treba uvítať, spočíva v tom, že ide o jediný text z azylového balíka, ktorý
bol nakoniec prijatý počas belgického predsedníctva Rady Európskej únie, a to napriek
záväzkom prijatým na začiatku funkčného obdobia. Musíme preto naďalej usilovne
pracovať, aby sme zabezpečili, že spoločný európsky azylový systém založený inter alia
na spoločných postupoch a podmienkach prijímania sa napokon v Únii stane skutočnosťou.
Otázky, o ktoré ide, sú dnes jasné: len ak zlepšíme a harmonizujeme vnútroštátne azylové
systémy, ktoré sú dnes také rozdielne, budeme môcť dosiahnuť spoločný systém.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/109/ES s cieľom
rozšíriť jej pôsobnosť na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Som totiž presvedčený,
že je dôležité zaručiť utečencom rovnaké práva ako občanom tretích krajín, ktorí sú
držiteľmi povolenia na dlhodobý pobyt.

Dnešným hlasovaním Európsky parlament vyplnil medzeru v práve Európskej únie
upravujúcom právne postavenie osôb s dlhodobým oprávneným pobytom, ktoré sa
nevzťahovalo na utečencov a osoby požívajúce medzinárodnú ochranu. Vďaka novým
pravidlám budú mať tieto osoby väčšiu istotu, pokiaľ ide o ich postavenie v Európskej únii,
a nebudú predmetom nerovnakého zaobchádzania v porovnaní s občanmi tretích krajín.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za tento návrh, ktorého cieľom je
poskytnúť právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom osobám požívajúcim
medzinárodnú ochranu, ktoré sa oprávnene zdržiavajú na území EÚ dlhšie ako 5 rokov.
Je to pre ne príležitosť začleniť sa, čo znamená, že budú schopné komunikovať v jednom
z úradných jazykov členského štátu svojho pobytu, a zvýšiť svoju informovanosť o svojich
právach a povinnostiach, ako aj o základných hodnotách členského štátu svojho pobytu.
Členský štát by mal na tento účel poskytnúť osobám s dlhodobým pobytom jazykovú
prípravu. Členské štáty je tiež potrebné vyzvať, aby vypracovali vzdelávacie programy
v oblasti základných právnych predpisov a hlavných hodnôt členského štátu pobytu a zásad
demokracie, ľudských práv a rovnosti, ako aj práv a povinností jednotlivcov v danom
členskom štáte.

Clemente Mastella (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za túto správu, lebo som
presvedčený, že bude mať pozitívne účinky na všetky osoby požívajúce medzinárodnú
ochranu, ktoré sa oprávnene zdržiavajú na území Európskej únie dlhšie ako päť rokov, no
v súčasnosti nemôžu získať právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom.
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Sme presvedčení o potrebe zabezpečiť väčšiu istotu, pokiaľ ide o ich situáciu v EÚ
z právneho hľadiska, čím sa zabráni akémukoľvek rozdielnemu zaobchádzaniu v porovnaní
s inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Súhlasíme s vážnymi obavami niektorých
členských štátov, že by v nich v dôsledku osobitnej zemepisnej a demografickej situácie
mohol žiť neprimeraný počet osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu.

Zdá sa preto, že ďalšie opatrenia zamerané proti nežiaducim následkom sú potrebnejšie
než kedykoľvek predtým. Patria medzi ne napríklad opatrenia, ktoré takýmto osobám
uľahčia presun a získanie pobytu v inom členskom štáte než v tom, v ktorom im bola
priznaná medzinárodná ochrana. Podporujeme preto všetky možné navrhnuté záruky
proti navracaniu (právo na vyhostenie bude mať len členský štát, ktorý priznal
medzinárodnú ochranu) zamerané na udržanie celistvosti rodiny v prípade potreby.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Cieľom prijatia tejto správy je rozšíriť pôsobnosť
smernice Rady 2003/109/ES v súvislosti s právnym postavením štátnych príslušníkov
tretích krajín, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v EÚ a požívajú medzinárodnú ochranu
a zároveň sa viac než päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte. Odteraz sa tým
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s osobami požívajúcimi medzinárodnú ochranu vo
všetkých členských štátoch a dotknutým jednotlivcom bude umožnené zdržiavať sa v inom
členskom štáte než v tom, v ktorom boli právne uznaní, čo sa predtým nedialo. Význam
týchto opatrení priamo súvisí s cieľom vytvoriť spoločný priestor slobody a bezpečnosti
v Európe, po vytvorení ktorého musia mať osoby s riadne priznanou ochranou
medzinárodného práva v jednotlivých členských štátoch rovnaké práva.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Medzinárodné právo a etické zásady poskytujú
Európskej únii príležitosť urýchliť udeľovanie právneho postavenia jednotlivcom, ktorí
nemôžu žiť vo svojej rodnej krajine mimo Európskej únie. Každý človek má právo na
ľudské zaobchádzanie. Právne postavenie utečenca však musí byť definované
s prihliadnutím na všetky okolnosti, pričom je potrebné zabrániť špekulatívnemu konaniu
každého druhu, či už by bolo finančnej povahy, alebo by sa týkalo migračnej politiky. Žiaľ,
v Európskej únii i v Európskom parlamente sa skutočnosti, ktoré neboli dôkladne preverené,
často prijímajú ako pravda. Niekedy sa považujú za pravdu nepravdivé vyhlásenia
bojovníkov za práva a rôznych indivíduí. Dôležité je netolerovať populizmus. V opačnom
prípade by sa v Európe mohli s právnym postavením utečencov usadiť celé národy.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Je na členských štátoch, aby rozhodli o tom, či,
za akých podmienok a po uplynutí akého obdobia oprávneného pobytu udelia utečencom
povolenie na dlhodobý pobyt. EÚ im to nesmie diktovať. Skutočnosť, že bol tento návrh
prijatý s dvojročným oneskorením a v revidovanej podobe, spôsobuje isté problémy.
Správny výklad toľko citovaného Ženevského dohovoru by totiž viedol k schváleniu len
zlomku žiadostí o azyl. Skutočnosť, že po uplynutí piatich rokov oprávneného pobytu
majú mať osoby požívajúce medzinárodnú ochranu práva porovnateľné s právami občanov
EÚ, vyvoláva problémy a otázky najmä v štátoch EÚ so silnými systémami sociálneho
zabezpečenia, ktoré prinesú náklady, ktoré nedokážeme odhadnúť.

Rozšírenie pôsobnosti na utečencov a na osoby požívajúce subsidiárnu ochranu môže
priniesť len ešte väčšie zaťaženie verejných financií. Musíme predovšetkým vždy brať do
úvahy príťažlivosť pre utečencov, inými slovami skutočnosť, že práve opatrenia zamerané
na poskytnutie ochrany a finančnej bezpečnosti podnecujú mnohých ekonomických
migrantov k tomu, aby sa nezákonne prisťahovali do Európy pod zámienkou, že hľadajú
azyl pred neľudskými a život ohrozujúcimi podmienkami. Rovnako otázna je aj myšlienka
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zohľadniť pri výpočte práva na povolenie na pobyt dĺžku azylového konania. Z týchto
dôvodov som hlasoval proti správe.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Po päťročnom pobyte v členskom štáte sa
utečencom udelí povolenie na dlhodobý pobyt, ktoré potom bude platiť v celej EÚ. Keďže
azylové systémy jednotlivých členských štátov nie sú rovnako prísne, dobre informovaný
utečenec sa môže najprv usadiť v členskom štáte s najmenej prísnym azylovým právom,
v ktorom je najviac medzier. Po uplynutí piatich rokov potom môže opustiť miesto svojho
pobytu a presťahovať sa do iného členského štátu Európskej únie, ktorý si vyberie.
Výsledkom je druhotná migrácia z krajín s nízkymi normami do členských štátov
s veľkorysými sociálnymi systémami. Ľudia si najprv vyberú členské štáty na základe
prísnosti azylového práva a potom podľa úrovne sociálnych služieb. Samozrejme, osobitne
to zaťaží krajiny ako Rakúsko, Nemecko alebo Holandsko. Prístup prijatý v tejto správe
určite nie je rozumným spôsobom riešenia azylovej otázky v EÚ a uskutočňovania
primeranej integračnej politiky. Preto som hlasoval proti tejto správe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože
súhlasím s rozšírením pôsobnosti smernice 2003/109/ES s cieľom udeľovať právne
postavenie osôb s dlhodobým pobytom jednotlivcom požívajúcim ochranu podľa
medzinárodného práva, ktorí sa viac než päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte.

Zdôraznila by som najmä inkluzívny charakter politiky, ktorá vyplynie z tohto návrhu.
Právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom prináša možnosť začleniť týchto
jednotlivcov najmä prostredníctvom jazykovej prípravy, ktorú musia členské štáty
poskytovať osobám s dlhodobým pobytom.

Z tých istých dôvodov podporujem návrh pána spravodajcu, aby boli členské štáty vyzvané
na vypracovanie vzdelávacích programov v oblasti základných hodnôt a právnych zásad
členského štátu pobytu, ako aj všeobecných zásad demokracie, ľudských práv a práv
a povinností jednotlivcov.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Chcel by som pánovi Moraesovi poďakovať za
vynikajúcu prácu. Súhlasím s jeho myšlienkou prijatia konštruktívneho prístupu
zahŕňajúceho väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Komisie, ako aj početné
technické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy odsúhlasené v Rade počas rokovaní o tomto
nástroji. Návrh správy odráža želanie zohľadniť určité obavy členských štátov s cieľom
dosiahnuť dohodu v prvom čítaní, ako aj záväzok chrániť záujmy osôb požívajúcich
medzinárodnú ochranu pred získaním právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom
a po ňom.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože verím, že
opodstatnenie rozšírenia právneho postavenia osôb s dlhodobým pobytom na osoby
požívajúce medzinárodnú ochranu, ktoré sa päť rokov oprávnene zdržiavajú v členskom
štáte, je úplne jasné. Je totiž zárukou rovnakého zaobchádzania so všetkými štátnymi
príslušníkmi tretích krajín a podporuje hospodársku a sociálnu súdržnosť Európskej únie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – V roku 2001 predstavila Komisia návrh
smernice o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín s dlhodobým pobytom.
Tento návrh pôvodne predpokladal, že utečenci by mohli mať možnosť získať právne
postavenie osoby s dlhodobým pobytom po uplynutí piatich rokov nepretržitého
oprávneného pobytu v členskom štáte. V priebehu rokovaní však členské štáty rozhodli,
že z pôsobnosti smernice vylúčia utečencov. V spoločnom vyhlásení Rady a Komisie na
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zasadnutí Rady SVV 8. mája 2003 sa následne dohodlo, že Komisia predloží návrh smernice
o rozšírení právneho postavenia osôb s dlhodobým pobytom na utečencov a osoby
požívajúce subsidiárnu ochranu.

Komisia tento návrh predložila v júni 2007, pričom použila rovnaký právny základ
ako v akte, ktorý sa mal pozmeniť a doplniť, a to článok 63 ods. 3 písm. a) a ods. 4 Zmluvy
o ES. Hlavným cieľom návrhu bolo poskytnúť osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu,
ktoré sa 5 rokov oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, právnu istotu v súvislosti s ich
právom na pobyt v členskom štáte, ako aj súbor práv porovnateľných s právami občanov
EÚ.

Správa: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto uznesenie, ktoré
schvaľuje uzavretie dohody s Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz. Táto dohoda
ukazuje jednoznačnú vôľu zbližovania Gruzínska a EÚ, ktorá bola v posledných rokoch
vyjadrená prostredníctvom série významných politických krokov od zlepšenia dvojstrannej
spolupráce medzi EÚ a Gruzínskom až po vstup Gruzínska do Rady Európy a jeho
pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Uznesenie som podporila, lebo
som hlboko presvedčená, že dohoda o zjednodušení udeľovania víz uľahčí kontakty medzi
ľuďmi, ktoré sú veľmi dôležitou podmienkou rozvoja hospodárskych, sociálnych,
humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a ďalších vzťahov.

Myslím si, že zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska bude dôležitým krokom
na ich ceste k európskej integrácii. Zjednodušenie vízového režimu má veľký význam pre
životy ľudí, pretože posilňuje kontakty medzi národmi a prináša realizáciu myšlienky
voľného pohybu, ktorý je jedným zo základných práv v Európe.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto odporúčanie
Európskeho parlamentu o zjednodušení udeľovania víz pre Gruzínsko, pretože rozšírenie
Európskej únie bolo pre Úniu príležitosťou na vytvorenie nového rámca pre spoluprácu
so susedmi na východe a juhu. Dohoda o zjednodušení udeľovania víz uľahčí predovšetkým
kontakty medzi ľuďmi, ktoré sú významnou podmienkou rozvoja hospodárskych,
humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a ďalších vzťahov. Zjednodušenie vízového režimu
má navyše veľký význam pre životy ľudí, pretože posilňuje kontakty medzi národmi
a prináša realizáciu myšlienky voľného pohybu, ktorý je jedným zo základných práv
v Európe. Zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska bude tiež dôležitou fázou
ich cesty k európskej integrácii. Súhlasím so stanoviskom Európskeho parlamentu, podľa
ktorého dohody uzavreté medzi Úniou a Gruzínskom, napríklad dohoda o readmisii osôb
bez povolenia na pobyt a dohoda o zjednodušení vydávania víz, sú v prvom rade veľmi
dôležitou fázou, krokom vpred vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Gruzínskom. Tieto
dohody sú okrem toho dôležité aj z regionálneho hľadiska a podporia úsilie EÚ o zlepšenie
spolupráce s ostatnými krajinami v regióne.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Európska únia po svojom rozšírení do
východnej Európy urýchlila proces otvárania sa štátom Zakaukazska. Bolo to v čase, keď
tento región nadobudol mimoriadny význam z hľadiska stratégie, stability a bezpečnosti.
Európa má teraz povinnosť voči krajinám tohto regiónu. Jej záväzok je jasný najmä
vzhľadom na blízkosť týchto krajín k východnej hranici EÚ. Okrem hospodárskeho
a obchodného potenciálu, ktorý tieto štáty ponúkajú, je dohoda medzi EÚ a Gruzínskom
o zjednodušení udeľovania víz pre občanov tohto štátu aj opatrením na podporu
demokracie v tejto krajine. Je dôležité, aby EÚ šírila zásady dobrého riadenia, spravodlivého
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súdnictva a úplného dodržiavania ľudských práv. Túto činnosť podporia aj dve dohody,
ktoré boli nedávno s Gruzínskom podpísané. Prvá sa týka readmisie osôb bez povolenia
na pobyt a druhá zjednodušenia udeľovania víz.

Zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska bude dôležitým krokom na ich ceste
približovania k Európe. Zjednodušenie vízového režimu má mimoriadny význam pre
životy ľudí, pretože zvyšuje kontakty medzi ľuďmi a realizuje myšlienku voľného pohybu,
ktorý je jedným zo základných práv v Európskej únii.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Činnosť EÚ musí vychádzať zo zásad
dobrého riadenia a dodržiavania demokracie a ľudských práv. Vo vzťahoch s regiónom
Zakaukazska musí EÚ vystupovať ako partner poskytujúci pomoc v oblasti hospodárskeho
a obchodného rozvoja, bezpečnosti, stability, podpory prosperity a riešenia konfliktov.
Dohoda o zjednodušení udeľovania víz pre Gruzínsko prispeje k rozšíreniu susedskej
politiky EÚ pomocou podpory spolupráce a výmeny osôb medzi oboma stranami. Hlasovala
som preto za toto uznesenie.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Táto dohoda nepochybne predstavuje významný
pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom. Po posilnení dvojstrannej spolupráce s EÚ,
vstupe Gruzínska do Rady Európy a jeho pristúpení k Európskemu dohovoru o ľudských
právach táto dohoda predstavuje ďalší krok smerujúci k zlepšeniu fungovania súdnictva
a posilneniu dodržiavania základných slobôd v Gruzínsku. Treba dúfať, že táto dohoda
bude pre Gruzínsko predstavovať podnet na uskutočnenie potrebných reforiem v oblasti
bezpečnosti, slobody a spravodlivosti.

Dohoda by zároveň mala občanom oboch zmluvných strán uľahčiť pohyb a udržiavanie
osobných kontaktov, čo je základom na zabezpečenie rozvoja hospodárskych,
humanitárnych, kultúrnych a ďalších vzťahov. Dúfam tiež, že v Gruzínsku sa uskutočnia
potrebné informačné kampane, aby bola gruzínska verejnosť informovaná o vstupe tohto
zjednodušeného vízového režimu do platnosti a o nových možnostiach, ktoré teraz môže
využiť.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Práve sme prijali dve dôležité dohody medzi
Európskou úniou a Gruzínskom: prvá sa týka readmisie osôb bez povolenia na pobyt
a druhá zjednodušenia vízového režimu. Tieto dohody sú prvým krokom v procese
posilňovania vzťahov medzi Európskou úniou a Gruzínskom. EÚ chce takto povzbudiť
Gruzínsko k realizácii reforiem, ktoré sú potrebné v oblasti slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti. Tieto dohody sú prínosom aj na regionálnej úrovni. Prispejú k úsiliu,
ktoré Únia vynaložila na posilnenie spolupráce s inými krajinami v regióne Zakaukazska,
napríklad s Arménskom a Azerbajdžanom.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Čoraz silnejší vzťah medzi Gruzínskom a Európskou
úniou, ktorý je zrejmý z radu nedávnych krokov, je potrebné uvítať. Dohoda o zjednodušení
udeľovania víz predstavuje ďalší významný krok smerujúci k európskej integrácii Gruzínska.
Voľný pohyb osôb je jedným z najdôležitejších práv, ktoré EÚ poskytuje svojim občanom,
a z tohto dôvodu pozitívne vnímam spoluprácu medzi EÚ a Gruzínskom. Boj proti
nezákonnému prisťahovalectvu a poskytovanie podnetov na reformy v oblasti bezpečnosti,
slobody a spravodlivosti by mohli priniesť bohaté výsledky, ak bude na oboch stranách
prevládať angažovaný postoj.

Sandra Kalniete (PPE),    písomne. – (LV) Vždy som zdôrazňovala, že je povinnosťou
Európskej únie podať pomocnú ruku týmto národom, ktoré sa cítia ako súčasť Západu,
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chcú sem patriť a prijať naše hodnoty. V ružovej revolúcii gruzínsky národ odmietol
stagnáciu, nečestné riadenie, minulosť a postkomunizmus. Zároveň sa rozhodol pre rozvoj,
budúcnosť a západné hodnoty. Krajina týmito opatreniami potvrdila, že chce byť partnerom
modernej medzinárodnej spoločnosti, ktorá sa nevyhýba zodpovednosti. Gruzínsko
dosiahlo veľa za krátky čas. Významne zlepšilo svoje riadiace štruktúry, pritiahlo dôležité
investície a výrazne znížilo korupciu. Zjednodušenie udeľovania víz považujem za dôležitý
krok pri otváraní nových príležitostí na štúdium pre gruzínskych občanov a pri umožnení
nadväzovania nových kontaktov medzi podnikateľmi z Gruzínska a členských štátov
Európskej únie. Takto budeme víťazmi všetci, no predovšetkým občania Gruzínska. My
Európania sme hrdí na svoje úspechy, dejiny a kultúrne hodnoty a Gruzínci sú rovnako
hrdí na svoju krajinu, jej prírodné krásy a starobylú kultúru. Dúfam, že zjednodušenie
vízového režimu medzi EÚ a Gruzínskom podporí aj Európanov, aby sa oboznamovali
s Gruzínskom.

David Martin (S&D),    písomne. – Podporil som túto správu o dohode medzi EÚ
a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz. Proces prehlbovania vzťahov medzi EÚ
a krajinami Zakaukazska vrátane Gruzínska nepochybne prispeje k zlepšeniu výkonu
spravodlivosti a dodržiavania slobôd. Dve nedávno uzatvorené dohody s Gruzínskom –
prvá o readmisii osôb bez povolenia na pobyt a druhá o zjednodušení udeľovania víz –
plne prispejú k dosiahnutiu týchto cieľov.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Gruzínsko vyvinulo pozoruhodné úsilie, aby nadviazalo
užšie vzťahy s Európskou úniou, ako je zrejmé z radu nedávnych krokov. Táto dohoda
o zjednodušení udeľovania víz preto predstavuje ďalší významný krok smerujúci
k európskej integrácii Gruzínska. Voľný pohyb osôb je jedným z najdôležitejších práv,
ktoré EÚ poskytuje svojim občanom, a z tohto dôvodu je táto spolupráca medzi EÚ
a Gruzínskom veľmi dôležitá. Je však nevyhnutné, aby naďalej pretrvával boj proti
nezákonnému prisťahovalectvu a podnety na reformu v oblasti bezpečnosti, slobody
a spravodlivosti v Gruzínsku.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Zakaukazsko má pre Európsku úniu strategický
význam. Proces posilňovania vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami Zakaukazska
vrátane Gruzínska prispeje k zlepšeniu výkonu spravodlivosti a úrovne dodržiavania
slobôd. Táto dohoda predstavuje významnú fázu vo vzťahoch medzi Európskou úniou
a Gruzínskom a povzbudivý krok vpred vzhľadom na európske ambície Gruzínska. Dohoda
je tiež prínosom na regionálnej úrovni a prispeje k úsiliu, ktoré Únia vynaložila na posilnenie
spolupráce s inými krajinami v regióne.

Pre Gruzínsko je to aj krok vpred a povzbudenie k ďalšej spolupráci so susedmi
a s Európskou úniou. Takáto dohoda navyše Gruzínsko povzbudí k uskutočneniu
požadovaných reforiem v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, napríklad boja
proti nezákonnému prisťahovalectvu, posilnenia demokracie, právneho štátu a ľudských
práv.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Zdržal som sa hlasovania, pretože som dobre
informovaný o situácii v Gruzínsku a o odhodlaní gruzínskeho prezidenta posilniť svoju
prestíž podpisom tejto dohody. Pána Saakašviliho považujem za vojnového zločinca. Jeho
režim je zodpovedný za smrť tisícok nevinných civilistov. V auguste 2008 som to na vlastné
oči videl v meste Tschinvali. Akékoľvek flirtovanie s vojnovým zločincom ho inšpiruje
k spáchaniu nových zločinov.
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Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Dohoda s Gruzínskom prinesie vlnu falošných
žiadateľov o azyl. V prvom rade je teda potrebné rozptýliť naše obavy o bezpečnosť. Ako
ukazuje skúsenosť s Balkánom, bezvízový styk sa nevyužíva len na cestovanie do EÚ, ale
udržiava v pohybe aj skutočný prúd obchodovania s azylom. Mali by sme sa obávať toho,
že to isté nastane aj v prípade zjednodušenia vízového režimu pre gruzínskych občanov.
Zjednodušenie udeľovania víz občanom štátov mimo EÚ by vo všeobecnosti nemalo byť
schválené príliš unáhlene. Ešte predtým je potrebné čo najdôkladnejšie preskúmať, či by
náležité readmisné dohody nemohli zabrániť zneužívaniu systému v prípade falošných
žiadateľov o azyl a ekonomických migrantov.

Je nutné najprv vyriešiť problémy so Schengenským informačným systémom druhej
generácie. Z bezvízového styku napokon nesmú ťažiť predovšetkým žiadatelia o azyl, či
dokonca delikventi. Uvedené podmienky nie sú splnené, a preto čo najrezolútnejšie
odmietam rozšírenie bezvízovej oblasti.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) V správe sa uvádza, že dohoda o liberalizácii
vízového režimu pre Gruzínsko bude predstavovať podnet na uskutočnenie potrebných
reforiem v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Celkom bez ohľadu na možnosti
zneužívania systému, ktoré by sa liberalizáciou vízového režimu otvorili, je potrebné túto
logiku postaviť na hlavu: žiadne rokovania o vízach, kým sa neuskutočnia všetky potrebné
reformy. V konečnom dôsledku totiž ide o bezpečnosť občanov EÚ, ktorých treba chrániť
pred vízovým turizmom a organizovanou trestnou činnosťou. Preto som hlasoval proti
tejto správe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Proces posilňovania vzťahov medzi
Európskou úniou a krajinami Zakaukazska vrátane Gruzínska je veľmi dôležitý, ak chceme
vytvoriť pevnú, súdržnú a účinnú zahraničnú politiku. Uzavretie dohody o zjednodušení
udeľovania víz jednoznačne prispelo k dosiahnutiu tohto cieľa.

Návrh rozhodnutia o uzavretí dohody obsahuje štandardné prvky zjednodušenia udeľovania
víz EÚ a stanovuje časové harmonogramy na prijatie rozhodnutí spolu s príslušnými
nákladmi a výnimkami, potrebnou dokumentáciou a spoločným vyhlásením o spolupráci
a cestovných dokladoch. Podporujem návrh na zahrnutie vyhlásenia EÚ týkajúceho sa
zjednodušenia postupu v prípade rodinných príslušníkov. Je to totiž reakcia na osobitné
požiadavky Gruzínska zameraná na zlepšenie mobility významného počtu jednotlivcov,
ktorí sú v príbuzenskom vzťahu s gruzínskymi občanmi oprávnene sa zdržiavajúcimi na
území členských štátov.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Pokiaľ ide o vykonávanie dvoch nedávno
uzavretých dohôd s Gruzínskom, plne podporujem tvrdenie pani Griesbeckovej, že ľudia
musia byť informovaní o novej situácii a využívať nové možnosti, ktoré z nej vyplývajú.
Zmeny vo vízovej politike by sa okrem toho mali čo najskôr objaviť aj na webových
stránkach európskych inštitúcií.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za podpísanie tejto dohody. Verím
totiž, že spolu s dohodou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt predstavuje veľmi
významný pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom. Signalizuje dôležitú fázu európskej
integrácie Gruzínska a zároveň poskytuje krajine podnet na presadenie potrebných reforiem
v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Rozšírenie Európskej únie na 25 členských
štátov v roku 2004 a potom na 27 v roku 2007 bolo pre Úniu príležitosťou na vytvorenie
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nového rámca spolupráce so susedmi na východe a juhu. Európska únia sa tak pustila do
rozšírenej susedskej politiky, pokiaľ ide o krajiny Zakaukazska, a usilovala sa prehĺbiť svoje
vzťahy s krajinami ležiacimi na vonkajších hraniciach EÚ podporou ich bezpečnosti,
stability a rozvoja a predchádzaním novému rozdeleniu európskeho kontinentu. Európa
tým vyslala signál rastúceho záujmu o zakaukazské štáty a dnes musí naďalej plniť svoj
záväzok voči krajinám tohto regiónu ako oblasti blízko jej nových hraníc, ktorú treba
chrániť.

Proces prehlbovania vzťahov medzi EÚ a zakaukazskými krajinami vrátane Gruzínska
nepochybne pomôže aj zlepšiť výkon spravodlivosti a dodržiavanie slobody. Dve nedávno
uzavreté dohody s Gruzínskom – prvá o readmisii osôb bez povolenia na pobyt a druhá
o zjednodušení udeľovania víz – plne prispejú k dosiahnutiu týchto cieľov.

Správa: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za správu o návrhu odporúčania
Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ na riešenie
rôznych závažných prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, ku ktorým
v posledných rokoch došlo mimo EÚ. Som totiž presvedčený, že je dôležité zlepšiť účinnosť
kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy a že preventívny akčný plán ako celková
integrovaná reakcia EÚ je čoraz potrebnejší. Nešťastie, ku ktorému došlo na Haiti, ukázalo,
že EÚ potrebuje uskutočniť zásadné reformy v oblasti rýchlej a účinnej reakcie na núdzové
situácie a katastrofy. Som presvedčený, že ak chceme zabezpečiť rýchlu a účinnú reakciu,
bude potrebná aj väčšia politická vôľa jednotlivých zúčastnených strán. Je tiež nevyhnutné
uskutočniť reštrukturalizáciu právomocí s cieľom zabezpečiť väčšiu súdržnosť a koordináciu
reakcií EÚ na katastrofy. Verím, že základom je uviesť do praxe určité konkrétne návrhy
obsiahnuté v správe pána Barniera o založení európskej jednotky civilnej ochrany z roku
2006.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Podporila som toto uznesenie, lebo je zjavné,
že nárast počtu závažných katastrof mimo Európskej únie v uplynulých rokoch viedol
k silnejúcim požiadavkám na zefektívnenie existujúcich kapacít EÚ v oblasti reakcie na
katastrofy. Jedným z hlavných krokov smerom k integrovanejšej reakcii je zahrnutie civilnej
ochrany a humanitárnej pomoci do portfólia jedného komisára s cieľom vytvoriť príležitosti
na zvýšenie súdržnosti a koordinácie reakcie EÚ na katastrofy. Je však poľutovaniahodné,
že dva roky po zverejnení oznámenia Komisie z roku 2008 mnohé opatrenia z akčného
plánu ešte neboli uskutočnené, zatiaľ čo reakcia EÚ na nedávne krízy odhalila obmedzenia
existujúceho systému.

Hoci bolo prednedávnom vyvinuté úsilie na posilnenie súdržnosti a koordinácie rozmerov
reakcie EÚ v oblasti civilnej ochrany a humanitárnej pomoci, kroky smerujúce k vytvoreniu
európskej jednotky civilnej ochrany sú stále minimálne. Ak teda chceme dosiahnuť
účinnejšiu a rýchlejšiu reakciu na núdzové situácie, je potrebná silná politická vôľa.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Podporujem potrebu poskytovania
koordinovanej, súdržnej a viditeľnej reakcie v prípade katastrof zo strany EÚ. Preto
považujem za dôležité rozvíjať civilné kapacity EÚ, ktoré budú neustále k dispozícii a budú
pôsobiť nezávisle od vojenských štruktúr. Myslím si, že jednotka civilnej ochrany EÚ by
mala posilniť momentálne dostupné nástroje z hľadiska vzdelávania v oblasti rýchlej
reakcie alebo zvládania katastrof prostredníctvom rozvoja iniciatív prijatých počas
prípravných činností.
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Jean-Pierre Audy (PPE),    písomne. – (FR) Vzhľadom na početné závažné katastrofy vo
svete a ich narastajúcu frekvenciu predovšetkým v dôsledku zmeny klímy som hlasoval
za vynikajúcu správu talianskej kolegyne pani Zanicchiovej, ktorá obsahuje návrh
odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie.
Nastal čas na zlepšenie reakcie EÚ na katastrofy z hľadiska účinnosti, koordinácie
a viditeľnosti. Je stále naliehavejšie vytvoriť európsku spôsobilosť rýchlej reakcie alebo
„európsku jednotku civilnej ochrany“, ako navrhuje pán Barnier. Zdá sa, že koordinácia
vnútroštátnych jednotiek civilnej ochrany je jednoznačne užitočným prostriedkom pomoci
členskému štátu, ktorý by nedokázal sám zvládnuť katastrofu veľkého rozsahu (požiar,
záplavy, prírodná katastrofa atď.). Táto európska jednotka civilnej ochrany by bola veľmi
užitočná aj pri zásahoch v zahraničí, napríklad na Haiti. V čase, keď sa v roku 2011
chystáme osláviť Európsky rok dobrovoľníckej práce, by takéto opatrenie vyvolalo záujem
Európy a mohlo by prispieť ku konsolidácii európskeho občianstva.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu. Na celom svete
pribúda katastrof spôsobujúcich závažné škody na ľudských životoch, hospodárstve
a životnom prostredí a k takýmto krízam dochádza s vyššou frekvenciou a vo väčšom
rozsahu vo viacerých častiach sveta. Hoci v posledných rokoch bol dosiahnutý pokrok
zameraný na zvýšenie súdržnosti reakcie EÚ na katastrofy, naďalej je potrebné vyvíjať
úsilie na zabezpečenie účinných, súdržných a koordinovaných opatrení EÚ v tejto oblasti.

Je nevyhnutné vypracovať akčný plán s mnohými konkrétnymi opatreniami na dosiahnutie
integrovanejšej koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi reakcie na katastrofy a zhodnotiť
možné reakcie EÚ a členských štátov. Do týchto činností by sa mala zapojiť nedávno
zriadená európska služba pre vonkajšiu činnosť s cieľom zabezpečiť účinnejšiu koordináciu
pomoci mimo EÚ. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky
na financovanie požadovaných opatrení pomoci.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za túto správu, lebo je zjavné,
že nárast počtu závažných prírodných a človekom spôsobených katastrof mimo Európskej
únie v uplynulých rokoch viedol k silnejúcim požiadavkám na reformu kapacít EÚ v oblasti
reakcie na katastrofy a na zefektívnenie existujúcich kapacít EÚ v oblasti reakcie na
katastrofy. Ako jeden z hlavných nedostatkov reakcie na katastrofy bola napríklad
zdôraznená nedostatočná viditeľnosť reakcie EÚ. Je preto potrebné stanoviť jasné dohody
a postupy na zabezpečenie dvojitej viditeľnosti (pre členské štáty i Európsku úniu), pokiaľ
ide o prostriedky civilnej ochrany použité členskými štátmi prostredníctvom mechanizmu
civilnej ochrany EÚ. Ďalší problém v oblasti reakcie EÚ sa týka koordinácie. Európsky
parlament preto verí, že európska služba pre vonkajšiu činnosť v budúcnosti vytvorí
jednotnú reakciu na krízy, ktorá si bude vyžadovať racionalizáciu existujúcich krízových
platforiem. Je potrebné zabezpečiť aj jasné mechanizmy koordinácie medzi Komisiou
a Radou i vo vzťahu ku koordinácii a využitiu vojenských prostriedkov EÚ v reakcii na
katastrofy.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Orgán rýchlej reakcie na riešenie
núdzových situácií by zvýšil súdržnosť a účinnosť zásahov Európskej únie v prípade
prírodných katastrof a havárií. Po ničivom zemetrasení na Haiti Európska únia jednoznačne
rýchlo zasiahla a reagovala na skutočné potreby. Rovnako zjavné však je to, že sa musíme
poučiť zo skutočných situácií a zakaždým zlepšovať služby, ktoré poskytujeme.
Bezprostredne po zemetrasení na Haiti nastalo obdobie zmätku, pokiaľ ide o to, kto by
mal viesť koordináciu celkovej činnosti EÚ. Očakáva sa, že európska služba pre vonkajšiu
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činnosť v budúcnosti vytvorí jednotnú reakciu na krízy, ktorá si bude vyžadovať
zefektívnenie existujúcich krízových platforiem.

Pre jednotlivé členské štáty je potrebné definovať jednoznačnú zodpovednosť v prípade
katastrofy s nevyhnutnou logickou prípravou, aby bolo možné čo najrýchlejšie mobilizovať
kapacity v čo najvyššej miere. Zásah na Haiti zdôraznil, že takéto opatrenia sú účinné, keď
sa každý štát špecializuje na konkrétnu službu, ako napríklad v prípade Francúzska, ktoré
poskytlo jednotku na čistenie vody, a Talianska, ktoré poskytlo vyspelú lekársku jednotku.

Jan Březina (PPE),    písomne. – (CS) Očakávam, že výsledkom odporúčania o vytvorení
nástroja rýchlej reakcie EÚ bude zvýšenie tlaku na zlepšenie účinnosti existujúcich kapacít
EÚ v oblasti reakcie na katastrofy, či už prírodné alebo spôsobené človekom. Existujúci
mechanizmus civilnej ochrany Spoločenstva považujem za dôležitý, ale nedostatočný
krok smerom k skutočne fungujúcemu mechanizmu civilnej ochrany, ktorý bude čo
najúčinnejší. Hranice súčasného mechanizmu civilnej ochrany boli zjavné napríklad pri
reakcii na tohtoročnú krízu na Haiti, ktorá bola pomerne pružná a rozsiahla, no na druhej
strane utrpela v dôsledku nedostatočnej účinnosti, koordinácie a viditeľnosti. Jasné nebolo
ani to, kto má viesť koordináciu celkových operácií EÚ. Vzhľadom na rozsah krízy vysoká
predstaviteľka pani Ashtonová napokon zabezpečila koordináciu pomoci EÚ v úzkej
spolupráci s pani komisárkou Georgievovou, ktorá je zodpovedná za humanitárnu pomoc,
civilnú ochranu a medzinárodnú spoluprácu. Vidím priestor na rozšírenie operačnej
schopnosti EÚ v oblasti zvládania katastrof najmä prostredníctvom vytvorenia trvalo
dostupných civilných kapacít, ktoré budú pôsobiť nezávisle od vojenských štruktúr, a vo
vytvorení rozpočtov na výskum a priemyselný potenciál (napríklad družicové zábery
v programe GMES).

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na narastajúcu frekvenciu
a dosah prírodných katastrof, ktoré mali vážne následky z ľudského, hospodárskeho,
sociálneho a environmentálneho hľadiska, je odporúčanie Európskeho parlamentu pre
Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ zvlášť dôležité. Hlasovala som za návrh,
keďže som presvedčená, že hovorí o zásadných otázkach, ktoré je potrebné zohľadniť.
Návrh okrem iného zdôrazňuje, že spolupráca medzi členskými štátmi by mohla priniesť
operačné a finančné výhody, a priznáva potrebu integrovaného prístupu k zvládaniu
katastrof, do ktorého patrí aj predchádzanie katastrofám, príprava na ne a ich zvládanie,
ako aj obnova po katastrofe. Okrem toho som presvedčená o dôležitosti zlepšenia
koordinácie a účinnosti európskej reakcie nielen prostredníctvom európskej jednotky
civilnej ochrany.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Zdržal som sa hlasovania o správe
o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ na humanitárne katastrofy, pretože síce obsahuje
pozitívne myšlienky a prvky, no zároveň s touto spôsobilosťou spája aj vojenské prostriedky
a vojenskú prítomnosť. Je veľmi dobré, že v správe sa uvádza, že „využitie zdrojov civilnej
ochrany v akejkoľvek humanitárnej kríze by malo vychádzať z potrieb a malo by dopĺňať
humanitárnu pomoc a byť v súlade s ňou... s cieľom zabezpečiť dodržiavanie humanitárnych
zásad neutrality, ľudskosti, nestrannosti a nezávislosti“. Správa však obsahuje aj body,
ktoré sú nasmerované úplne inak, a preto som sa zdržal hlasovania. Ide napríklad o to, že
nástroj má reagovať aj na „vojenské krízy“, alebo o „využívanie vojenských prostriedkov
a spôsobilostí v reakcii na katastrofu“, hoci len „výnimočne“.

99Diskusie Európskeho parlamentuSK14-12-2010



Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Nedávne prírodné katastrofy, ktoré postihli svet,
zdôrazňujú naliehavú potrebu mechanizmov rýchlej a účinnej pomoci na zníženie
sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho dosahu na postihnuté oblasti.

Po predchádzajúcich uzneseniach Európskeho parlamentu, predovšetkým po uznesení
o zemetrasení na Haiti a o predchádzaní prírodným a človekom spôsobeným katastrofám,
tento Parlament opäť zápasí s touto témou. Vo všeobecnosti podporujem správu pani
kolegyne Zanicchiovej a zdôrazňujem, že budúce kapacity EÚ v súvislosti s katastrofami
musia byť postavené na dostupných mechanizmoch na európskej a medzinárodnej úrovni.
Je potrebné zabrániť zdvojovaniu, čo najlepšie využiť zdroje a umožniť, aby bola európska
jednotka civilnej ochrany založená na už existujúcom mechanizme Spoločenstva v oblasti
civilnej ochrany.

Vítam skutočnosť, že po tragédii na Haiti bola dosiahnutá vyššia politická vôľa a vyvinulo
sa väčšie úsilie na posilnenie súdržnosti a koordinácie medzi oblasťami civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci. Vítam aj prácu, ktorú vykonali strany zapojené do dosahovania
tohto cieľa. Je však poľutovaniahodné, že predchádzajúce návrhy Európskeho parlamentu
ešte stále neboli úplne vykonané, najmä návrhy súvisiace so správou pána Barniera.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Či už na Haiti po januárovom zemetrasení,
alebo v Pakistane po letných záplavách, Európa robí všade, kde dôjde ku katastrofe, veľa,
ale neorganizovane. Každý členský štát vysiela vlastných ľudí, vlastné záchranárske psy,
vlastné lietadlá atď. Ak to však spojíme, narýchlo zorganizované jednotlivé reakcie nikdy
neprekonajú naplánovanú a organizovanú európsku reakciu. Ak vezmeme do úvahy
celkovú činnosť 27 členských štátov, Európska únia je najväčším poskytovateľom
humanitárnej a rozvojovej pomoci na svete. Máme k dispozícii širokú škálu civilných
a vojenských prostriedkov na plnenie potrieb v oblasti núdzových situácií a obnovy. Kým
však budú reakcie jednotlivých štátov samovoľné, nebudeme, žiaľ, môcť získať žiadny
skutočný prínos tejto takmer kolektívnej jednotky. Potrebujeme skutočnú spôsobilosť
rýchlej reakcie. Vyššia účinnosť a rýchlosť pri riešení núdzových situácií si vyžaduje aj silnú
politickú vôľu zo strany jednotlivých zainteresovaných strán.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Rýchla reakcia na katastrofy a prírodné nešťastia je
základom, pretože najvyšší počet ľudí je možné zachrániť počas niekoľkých prvých hodín
po takejto udalosti. V nedávnych rokoch sme okrem toho boli svedkami výrazného nárastu
počtu katastrof, či už prírodných, alebo spôsobených človekom, a tie si vyžadujú vysoký
stupeň technickej odbornosti a koordinácie jednotlivých prostriedkov reakcie na katastrofy.
Vytvorenie mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany by mohlo byť prvým
krokom. Ja však súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že v tejto oblasti je potrebné urobiť
viac. Koordinácia a spolupráca EÚ v oblasti rýchlej a účinnej reakcie na katastrofy môže
byť veľmi užitočná, ako to bolo v prípade zemetrasenia na Haiti v januári 2010. Je
nevyhnutné, aby reakcia bola takáto.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Prírodným katastrofám je možné a potrebné
predchádzať. Faktory, akými sú intenzívne využívanie pôdy, zle plánovaný rast miest,
vyľudňovanie vidieka a rozširovanie púští, patria okrem iného medzi príčiny rastúceho
rizika katastrof. Podporovanie rozumného využívania pôdy a hospodárskeho
a spoločenského rozvoja v harmónii s prírodou je nevyhnutným faktorom predchádzania
katastrofám. EÚ by mala zintenzívniť svoje úsilie predovšetkým z tohto hľadiska, vykonať
odporúčania obsiahnuté v nedávnej správe Parlamentu a posilniť tento aspekt politiky
spolupráce.
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Pokiaľ ide o reakciu na katastrofy, ktorým nie je možné predchádzať, jednoznačne existuje
aj priestor na posilnenie spolupráce, vzájomnej pomoci a zásahov medzi jednotlivými
členskými štátmi a tretími krajinami.

Najlepším spôsobom a prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa musí byť výsledok diskusie
rozličných vnútroštátnych orgánov civilnej ochrany a ďalších orgánov, pričom zároveň
bude dodržaná zvrchovanosť jednotlivých členských štátov. Správa by mala stanovovať
takýto postup, nie „okamžité zriadenie európskej jednotky civilnej ochrany“ alebo použitie
vojenských prostriedkov v reakcii na situácie humanitárnej pomoci, ktorých pôsobenie
správa pripúšťa bez záštity a koordinácie OSN.

Elisabetta Gardini (PPE),    písomne. – (IT) Toto hlasovanie je významným krokom
k zriadeniu európskej jednotky civilnej ochrany, ktorá by mohla rýchlo a účinne zasiahnuť
v prípade závažnej naliehavej situácie.

Ako si všetci budeme pamätať, hoci bola európska reakcia pri poskytovaní pomoci
obyvateľom Haiti rýchla a mala veľký rozsah, zdôraznila množstvo kritických problémov
spojených s riadením, koordináciou a viditeľnosťou operácií, ktoré sú spôsobené
mechanizmom súčasného systému založeného na dobrovoľných ad hoc príspevkoch, ktoré
podliehajú rozličným vnútroštátnym rozhodovacím procesom.

Cieľom nedávneho oznámenia Európskej komisie o úlohe civilnej ochrany a humanitárnej
podpory je práve vytvoriť základy na účinnú a súdržnú synergiu opatrení, ktoré sú už
prijaté na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Lisabonská zmluva prináša príležitosť
na rozvoj dôkladnejšej, koordinovanejšej a funkčnejšej schopnosti reakcie. Nastal čas na
urýchlenie procesu, ktorý vybaví EÚ modernými a účinnými kapacitami civilnej ochrany.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu s návrhom odporúčania
Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie Európskej únie.
Som totiž presvedčený, že Európska únia musí vyvinúť významné úsilie na zabezpečenie
koordinovanej a účinnej reakcie na rôzne závažné katastrofy, svedkami ktorých sme sa
nedávno stali.

Potreba takéhoto záväzku bola zdôraznená v poslednom oznámení Komisie o posilňovaní
schopnosti Únie reagovať na katastrofy, súčasťou ktorého bol akčný plán zameraný na
vytvorenie integrovanej koordinácie jednotlivých nástrojov reakcie na katastrofy. Navyše
súhlasím s pani Zanicchiovou v tom, že je najvyšší čas, aby sme uznali politický význam
posilnenia kapacít EÚ v oblasti reakcie na katastrofy, ako aj v tom, že na dosiahnutie tohto
cieľa je potrebné zmobilizovať všetky prostriedky.

David Martin (S&D),    písomne. – Vítam túto správu, ktorá:

pripomína kľúčovú úlohu vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie pri koordinácii
operácií EÚ v tretích krajinách a regiónoch;

zdôrazňuje, že štruktúra a pracovné metódy európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
by sa mali zamerať na zabezpečenie súdržnosti a ucelenosti činností EÚ v krízových
situáciách;

vyzýva preto Radu, aby udelila vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie stály
mandát, ktorý jej umožní uviesť do činnosti krízovú skupinu zloženú zo zástupcov všetkých
príslušných útvarov Komisie a Rady a zo všetkých plánovacích kapacít Komisie (MIS,
CMPD, EUMS, CPCC) s cieľom koordinovať reakciu EÚ v prípade katastrofy, aby bolo
možné rýchlo začať konať bez nutnosti systematicky sa obracať na Radu;
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navrhuje, aby túto skupinu podporoval tím, ktorý by mohol byť nasadený do akcie už
počas prvých hodín krízy a ktorý by tvorili civilní (CRT, MIS), vojenskí a civilno-vojenskí
(EUMS, CPCC) odborníci, pričom by tiež využíval spravodajské služby SITCEN a SATCEN;

prízvukuje, že je potrebné zabezpečiť optimálnu koordináciu medzi reakciou EÚ na
katastrofy a inými nástrojmi EÚ – predovšetkým civilnými alebo vojenskými misiami
a nástrojmi (teda bojovými skupinami) v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Vytvorenie prostriedkov rýchlej reakcie na katastrofy
a prírodné nešťastia je základom, pretože najvyšší počet ľudí je možné zachrániť počas
niekoľkých prvých hodín po takejto udalosti. V nedávnych rokoch sme okrem toho boli,
žiaľ, svedkami výrazného nárastu počtu katastrof, či už prírodných alebo spôsobených
človekom, a tie si vyžadujú zmysluplnú a rýchlu schopnosť zásahu. Vytvorenie mechanizmu
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany je z týchto dôvodov veľmi dôležité, no v tejto
oblasti je ešte potrebné urobiť veľa.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Počet závažných katastrof stále stúpa v krajinách
EÚ a rovnako aj v tretích krajinách, a to najmä v dôsledku zmeny klímy a rastu urbanizácie.
Rozvojové krajiny sú katastrofami najviac postihnuté, pričom výsledkom je mimoriadne
vysoký počet mŕtvych. V týchto krajinách sú omnoho vyššie aj hospodárske náklady
spojené s takýmito katastrofami. Vytvorenie jednotky rýchlej reakcie umožní EÚ a členským
štátom lepšiu koordináciu úsilia a viac zviditeľní činnosť EÚ. Preto som podporil toto
odporúčanie. Podobne ako jeho autorka vyzývam na zohľadnenie množstva vynikajúcich
návrhov zo správy pána Barniera.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Pani spravodajkyňa Zanicchiová aktualizovala
otázku možnosti rýchlej reakcie až s výrazným oneskorením, no jej aktuálnosť to neznížilo.
Som presvedčený, že je povinnosťou Európskej únie výrazne zvýšiť financovanie prípravy,
zásobovania a rozšírenia jednotiek rýchlej reakcie. Prírodné kataklizmy budú čoraz častejším
úkazom z dôvodu zmeny klímy. V tejto oblasti sa nezaobídeme bez profesionálneho
záchranárskeho tímu, ktorého profesionálna príprava umožní rýchlu lokalizáciu a účinné
zvládnutie požiarov a technikou spôsobených katastrof. Hlasoval som za.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Silná jednotka rýchlej reakcie by bola dobrá vec.
Pomohla by občanom Európy a ďalších štátov v najťažších časoch. Žiaľ, zdá sa, že pani
spravodajkyňu netrápi posilnenie humanitárnej pomoci alebo programu civilnej ochrany
EÚ, ale skôr čo najväčšie zviditeľnenie nálepky EÚ. Cieľom tejto jednotky rýchlej reakcie
nesmie byť propagácia EÚ vo svete. V dôsledku vedúcej úlohy Organizácie Spojených
národov a zapojenia vojenskej sily do poskytovania núdzovej pomoci riskujeme aj stratu
nezávislosti, ktorú nechcem podporiť. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písomne. – (RO) Mnohé situácie, ktoré sme v posledných
rokoch riešili, ukázali, že je nevyhnutné zlepšiť účinnosť kapacít EÚ v oblasti reakcie na
katastrofy. Rád by som len spomenul ničivé záplavy alebo lesné požiare, ktoré postihli
mnohé európske štáty. Ďalším príkladom je nedávna ekologická havária veľkého rozsahu,
ku ktorej došlo v Maďarsku. V prípade takých nehôd nemá žiadny štát kapacity na to, aby
sám dokázal reagovať na dostatočne vysokej úrovni. Existuje tiež povinnosť solidarity
medzi členskými štátmi EÚ. V správe sú vysvetlené kritériá, ktoré musí spĺňať jednotka
rýchlej reakcie, ako aj podmienky, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie jej činnosti.
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Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Zdá sa, že správa sa ani tak netýka zvyšovania
účinnosti rozvojovej pomoci alebo ochrany občanov, ako skôr propagácie a zviditeľňovania
značky EÚ. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za túto správu, lebo je potrebné,
aby Európska únia bola schopná účinne reagovať na narastajúci počet závažných katastrof
v uplynulých rokoch. V niekoľkých posledných rokoch sa objavili početné požiadavky na
zlepšenie účinnosti reakcie EÚ a v tejto situácii je potrebné urobiť oveľa viac na zabezpečenie
súdržnejšieho a viditeľnejšieho pokroku. Podľa môjho názoru musíme na dosiahnutie
tohto cieľa zmobilizovať všetky dostupné zdroje, pretože od roku 2008 a posledného
oznámenia Komisie v tejto oblasti smerujeme ku komplexnej a integrovanej reakcii EÚ.
Všetci očakávame, že vykonávanie tejto správy vyústi do konkrétneho akčného plánu na
postupné dosiahnutie integrovanejšej koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi reakcie
na katastrofy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Súhlasím s návrhom odporúčania
Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ v oblasti
prírodných katastrof. Analýza ponaučení z Haiti totiž jasne ukazuje potrebu obnovenej
reformy schopnosti EÚ reagovať na katastrofy, ako som už vlastne uviedla vo svojom
stanovisku o prístupe Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených
katastrof.

Rýchla a účinná reakcia v núdzových situáciách je absolútne nevyhnutná, ak chceme
zabezpečiť prejavy solidarity EÚ, či už s členskými štátmi, alebo s tretími krajinami. Vyžaduje
si to silnú politickú vôľu rôznych orgánov s rozhodovacou právomocou.

Všeobecne sa uznáva, že v súčasnosti sa vyvíja značné úsilie na posilnenie súdržnosti
a koordinácie medzi jednotkami civilnej ochrany a jednotlivými oblasťami humanitárnej
pomoci. Je však potrebné podniknúť zmysluplné kroky smerujúce k zriadeniu európskej
jednotky civilnej ochrany, ako som uviedla aj vo svojom stanovisku o prístupe Spoločenstva
k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof. Súhlasím s pani spravodajkyňou:
je čas na dosiahnutie väčšieho pokroku v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o uskutočnenie
konkrétnych návrhov zo správy pána Barniera z roku 2006.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Súhlasím s presvedčením pani Zanicchiovej, že
je najvyšší čas, aby sme uznali politický význam posilnenia kapacít EÚ v oblasti reakcie na
katastrofy, a že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zmobilizovať všetky prostriedky.
Súhlasím aj so stanoviskom pani Zanicchiovej, že je potrebné podrobnejšie vyhodnotiť
povzbudivé výsledky prípravnej činnosti v roku 2008 a že by sa mala ďalej rozvinúť
myšlienka dobrovoľného zlučovania prostriedkov členských štátov v pohotovostnom
režime, aby sa mohli okamžite použiť v operáciách EÚ.

Pani spravodajkyňa chcela v tomto zmysle Rade a Komisii pripomenúť odporúčanie zo
správy pána Barniera, podľa ktorého môže len preventívna organizácia a združovanie
existujúcich prostriedkov priniesť vznik európskej jednotky civilnej ochrany.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za túto správu, lebo súhlasím s tým,
že sa musíme usilovať o uskutočnenie politiky na posilnenie schopnosti EÚ reagovať na
katastrofy a podporovať účinnosť, koordináciu a viditeľnosť týchto činností.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Nárast počtu veľkých katastrof
(prírodných alebo spôsobených človekom) mimo EÚ v uplynulých rokoch viedol
k silnejúcim požiadavkám na zefektívnenie existujúcich kapacít EÚ v oblasti reakcie na

103Diskusie Európskeho parlamentuSK14-12-2010



katastrofy. Hoci kapacity EÚ v oblasti reakcie na katastrofy sa od vytvorenia mechanizmu
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany v roku 2001 neustále vyvíjajú, pani spravodajkyňa
je presvedčená, že je potrebné urobiť oveľa viac, ak chceme zabezpečiť koordinovanú,
súdržnú a viditeľnú reakciu EÚ. Táto potreba súdržnejšej reakcie bola zdôraznená aj
v poslednom oznámení Komisie o posilňovaní schopnosti Únie reagovať na katastrofy
z marca 2008. Toto oznámenie malo byť prvým krokom na ceste ku komplexnej
a integrovanej reakcii EÚ. Jeho súčasťou bol akčný plán s množstvom praktických opatrení
na postupné dosiahnutie integrovanejšej koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi reakcie
na katastrofy. Dnes na tento problém reaguje Parlament.

Bart Staes (Verts/ALE),    písomne. – (NL) Teraz, keď v dôsledku zmeny klímy na celom
svete stúpa počet prírodných katastrof, ktoré spôsobujú závažné humanitárne, hospodárske
a ekologické škody, je nevyhnutné, aby bola Európska únia schopná rýchlo konať.
Vytvorenie európskej jednotky civilnej ochrany poskytuje na takúto rýchlu reakciu jasnú
štruktúru. Zo zemetrasenia na Haiti sme si zobrali ponaučenie, že je potrebné zvýšiť
účinnosť, koordináciu a viditeľnosť Únie. Som preto za spojenie civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci do portfólia jedného komisára. Domnievam sa tiež, že ak je to
možné, operácie humanitárnej pomoci by sa mali vždy uskutočňovať pod koordináciou
a záštitou OSN.

Táto správa vyzýva Komisiu na vytvorenie programov v postihnutých oblastiach
v spolupráci s vládami jednotlivých štátov, miestnymi orgánmi a mimovládnymi
organizáciami, aby miestne spoločenstvá mohli predchádzať katastrofám a zvládať ich.
Prostriedky vojenskej a civilnej ochrany by sa mali pri katastrofách využívať len ako
posledná možnosť.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Výskyt prírodných a človekom spôsobených
katastrof narastá, nielen čo sa týka ich počtu, ale aj dosahu a rozsahu, a v dôsledku toho
aj z hľadiska následkov pre ľudí, sociálno-ekonomických následkov a následkov pre životné
prostredie. EÚ musí preto prehodnotiť svoju stratégiu reakcie v oblasti prevencie, riadenia
a pomoci, aby bola koordinovanejšia a účinnejšia z operatívneho hľadiska.

Vítam prijatie tejto správy, v ktorej je nedávna katastrofa na Haiti použitá ako prípadová
štúdia a ktorá žiada vytvorenie európskej jednotky civilnej ochrany schopnej dosiahnuť
synergiu medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami s cieľom predchádzať
katastrofám a pomáhať tretím krajinám, najmä rozvojovým krajinám postihnutým
katastrofami. Humanitárna povaha tejto iniciatívy ukazuje stále konkrétnejší charakter
vonkajších rozmerov solidarity EÚ.

Som však presvedčený, že je mimoriadne dôležité, aby sme tú istú iniciatívu považovali
za cestu ku koordinácii a zvládaniu katastrof, ku ktorým dochádza v Európskej únii.
Pamätám si na katastrofu, ktorá vo februári zničila ostrov Madeira, a na základe toho si
myslím, že je dôležité vytvoriť túto európsku jednotku civilnej ochrany a zároveň čo
najlepšie využívať existujúce mechanizmy.

Správa: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Práce v oblasti finančnej regulácie pokračujú.
Hlasovala som za túto správu z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu, ktorej cieľom
je podriadenie všetkých finančných produktov dohľadu orgánov trhu. Nedostatočná
transparentnosť znižuje účinnosť trhu a prispieva k zhoršovaniu finančnej krízy. Smernica
o trhoch s finančnými nástrojmi zjednodušila presun trhových činností do lepšie
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regulovaných a transparentnejších rokovacích priestorov. Táto správa odráža závery samitu
G20, ktorý sa v septembri 2009 uskutočnil v Pittsburghu, a jej cieľom je zabezpečiť, „že
so všetkými štandardizovanými mimoburzovými (OTC) derivátovými zmluvami by sa
malo obchodovať na burze alebo prostredníctvom platforiem elektronického
obchodovania“.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Od začiatku vykonávania smernice o trhoch
s finančnými nástrojmi (MiFID) podstúpili európske finančné trhy bezprecedentné zmeny
v dôsledku smernice i z ďalších dôvodov súvisiacich s krízou. V dôsledku toho sa nepodarilo
dosiahnuť požadované ciele v oblasti regulácie. Vykonávanie MiFID spôsobilo fragmentáciu
trhov, ktorá podporila prudký rast stratégií vysokofrekvenčného obchodovania. Trh sa
prispôsobil používaniu finančných nástrojov dark pools na zobchodovanie objemných
príkazov v crossingoch súkromných sprostredkovateľov a výnimkám, ktoré MiFID
stanovuje pre takéto operácie uskutočňované prostredníctvom organizovaných obchodných
miest a nazývané transakcie prostredníctvom dark pools v prípadoch, keď sa predtým
transakcie uskutočňovali na regulovaných trhoch. Je nevyhnutné vykonávať právne predpisy
zamerané na zabezpečenie účinnej regulácie a transparentnosti tohto technologického
vývoja s cieľom predchádzať vytvoreniu systémových rizík pre celkové fungovanie trhov.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Európsky parlament naďalej prijíma správy
súvisiace s istými prvkami finančnej regulácie, no stále sa nedostal k jadru veci. Samozrejme,
je lepšie, ak existuje určitá regulácia finančných transakcií súkromných sprostredkovateľov
a/alebo finančných inštitúcií. To však nie je základný problém.

Správa nejde nad rámec argumentov za väčšiu reguláciu obchodných platforiem, pričom
sa odvoláva na potrebu „zvýšenia transparentnosti a bezpečnosti na trhoch s finančnými
nástrojmi“ a na potrebu „rovnakého zaobchádzania“ s mnohostrannými obchodnými
systémami a regulovanými trhmi.

Základným problémom, o ktorý tu ide, je pokračujúca existencia toho istého starého
špekulatívneho systému, no správa sa venuje len podobe tejto špekulácie, nie jej
najdôležitejšiemu hľadisku, ktorým je obsah.

My sa však naďalej zasadzujeme za zrušenie trhov s derivátmi a daňových rajov, ako aj za
účinnú kontrolu finančnej moci politickou mocou, a nie vice versa. Kým to nedosiahneme,
každá ďalšia politika bude len kozmetickou úpravou.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu. Zdá sa, že významným
následkom hospodárskej súťaže, ktorú prinieslo vykonávanie smernice o trhoch
s finančnými nástrojmi (MiFID), je fragmentácia trhu, ktorá ako taká podporila prudký
rast stratégií HFT. Regulácia musí odrážať skutočnosť, že sú potrebné vhodné legislatívne
ustanovenia, aby tento technologický pokrok neprepadol medzerami v regulácii
a neúmyselne nevyvolal systémové riziká pre celkové fungovanie trhov.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Od nedávneho začiatku vykonávania smernice o trhoch
s finančnými nástrojmi (MiFID) podstúpili európske finančné trhy bezprecedentné zmeny
v dôsledku smernice i z ďalších dôvodov súvisiacich s krízou. V dôsledku toho sa nepodarilo
dosiahnuť ciele v oblasti regulácie, ktoré malo priniesť prijatie MiFID. Trh sa prispôsobil
používaniu finančných nástrojov dark pools na zobchodovanie objemných príkazov
v crossingoch súkromných sprostredkovateľov a výnimkám, ktoré MiFID stanovuje pre
takéto operácie uskutočňované prostredníctvom organizovaných obchodných miest
a nazývané transakcie prostredníctvom dark pools v prípadoch, keď sa predtým transakcie
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uskutočňovali na regulovaných trhoch. Z týchto dôvodov je nevyhnutné začať vykonávať
právne predpisy zamerané na zabezpečenie účinnej regulácie a transparentnosti tohto
technologického vývoja s cieľom predísť opätovnému vytvoreniu systémových rizík pre
celkové fungovanie trhov v budúcnosti.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Náklady na získavanie údajov sú v Európe
privysoké. V niektorých prípadoch sú desaťnásobne vyššie než v Spojených štátoch. Správa
obsahuje niekoľko dobrých návrhov na zníženie týchto a ďalších zbytočných nákladov.
Mám však obavy, že autorka je na nesprávnej ceste, pokiaľ ide o plány na dosiahnutie tohto
cieľa zníženia nákladov zavedením mnohých ďalších ustanovení. Existuje riziko, že sa tým
len nahradí jedna byrokratická prekážka inou. Práve z tohto dôvodu som sa zdržal
hlasovania.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Moje rozhodnutie hlasovať za správu
A7-0326/2010 je v súlade s momentálnou situáciou na európskych kapitálových trhoch,
ktoré prechádzajú obdobím bezprecedentných zmien vďaka novému technologickému
pokroku. Vďaka zavedeniu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), ktorá
presadzuje hospodársku súťaž medzi obchodnými miestami v oblasti výkonu služieb, sa
zvýšila účinnosť procesu cenotvorby, čím sa rozšíril výber pre investorov. Fragmentácia
trhu však viedla k slabej transparentnosti po uzatvorení obchodu pri mimoburzových
(OTC) obchodoch a táto situácia znamená, že je potrebný účinnejší regulačný rámec pre
konsolidované informácie po uzatvorení obchodu. Podľa môjho názoru musia regulátori
zabezpečiť, že budú v ktorejkoľvek chvíli schopní rekonštruovať všetky podrobnosti
obchodu, aby pochopili dynamiku trhu a zapojenie účastníkov. Dosah nových technológií
a príchod nových účastníkov na trh viedol k zrýchleniu obchodovania a k nárastu priameho
prístupu klientov členov obchodných platforiem na trh. Hoci zavedenie smernice MiFID
prinieslo inovácie, zdá sa, že prispelo aj k fragmentácii trhu. Hlasoval som za správu, lebo
som presvedčený, že tento technologický pokrok je potrebné primerane regulovať, aby
nevyvolal systémové riziká pre celkové fungovanie trhov.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Podporujem požiadavku, aby Komisia
posilnila trhovú infraštruktúru všetkých obchodných miest a zúčtovacích systémov, aby
dokázali zvládať budúce riziko prostredníctvom zvýšenej transparentnosti, lepšej odolnosti
a regulačného dohľadu nad všetkými agregovanými obchodmi. Hlasovala som preto za
uznesenie Parlamentu, lebo podporuje tieto myšlienky:

- aby mnohostranné obchodné systémy podliehali rovnakej úrovni dohľadu a aby boli
preto regulované porovnateľným spôsobom;

- aby investičným spoločnostiam, ktoré poskytujú službu správy portfólia a konajú
v postavení správcu portfólia, poskytli investičné firmy čo najlepšie podmienky;

- aby Komisia preskúmala účinky stanovenia minimálnej výšky príkazu pre transakcie
prostredníctvom dark pools;

- aby boli preskúmané spoločnosti, ktoré využívajú stratégie vysokofrekvenčného
obchodovania, s cieľom zabezpečiť, aby mali spoľahlivé systémy a kontrolu so sústavnými
regulačnými prieskumami algoritmov, ktoré používajú.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Plne podporujem pani spravodajkyňu Swinburnovú
a jej myšlienku podporovať hospodársku súťaž medzi obchodnými miestami v oblasti
výkonu služieb. Viedlo to k rozšíreniu výberu pre investorov, zníženiu nákladov na
transakcie a prispelo to k zvýšeniu účinnosti procesu cenotvorby. V súčasnosti existuje
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136 mnohostranných obchodných systémov (MTF), ako aj primárnych búrz, ktoré spolu
predstavujú organizované obchodné miesta.

Na týchto organizovaných miestach sa uskutočňuje približne 60 % objemu obchodov
a zvyšok zabezpečujú makléri, čo sa spoločne označuje ako mimoburzové obchodovanie
(OTC). Dvojstranné obchody, keď klient zadá príkaz sprostredkovateľovi a ten nájde
protistranu, sa zmenili z prevažne slovných príkazov na prevládajúce elektronické. Aj keď
na základe vymedzenia sa na obchody OTC nevzťahuje požiadavka transparentnosti pred
uzatvorením obchodu, podľa pravidiel smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID)
stále podliehajú povinnosti oznamovania.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Súhlasím s tým, že Komisia by mala preskúmať
účinky stanovenia minimálnej výšky príkazu pre transakcie prostredníctvom dark pools,
ako aj to, či by to bolo možné striktne presadzovať s cieľom zachovať primeraný tok
obchodovania prostredníctvom transparentných miest obchodovania v záujme
stanovovania cien.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Zdá sa, že významným následkom
hospodárskej súťaže, ktorú prinieslo vykonávanie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi
(MiFID), je fragmentácia trhu, ktorá ako taká podporila prudký rast stratégií HFT. Regulácia
musí uznať, že sú potrebné vhodné legislatívne ustanovenia, aby tento technologický
pokrok neprepadol medzerami v regulácii a neúmyselne nevyvolal systémové riziká pre
celkové fungovanie trhov. To sa v skratke navrhuje v texte, ktorý dnes prijal EP.

Peter Skinner (S&D),    písomne. – Táto správa z vlastnej iniciatívy stanovuje rámec na
diskusiu o smernici MiFID, s ktorou súvisí smernica o mimoburzovom obchodovaní (OTC),
vznik Európskeho orgánu pre cenné papiere (ESMA) a, samozrejme, EMIR. Už z názvu
tejto správy je možné pochopiť povahu nevyhnutných, no často komplikovaných
regulačných zmien.

Na neregulované trhy je doposiaľ možný nefiltrovaný prístup prostredníctvom sponzorstva
oficiálnych obchodných miest. To sa musí zmeniť.

Podobne môžem s pani spravodajkyňou súhlasiť v tom, že je potrebné zlepšiť
transparentnosť pred uzatvorením obchodu a po ňom najmä preto, aby sa údaje po
uskutočnení obchodu týkajúce sa nekapitálových produktov poskytovali v konsolidovanej
forme.

Mimoriadne dôležité je pochopiť dynamiku trhu a poskytnúť regulátorom nástroje
a informácie/údaje.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Banky, burzy cenných papierov a fondy
vyvíjajú nové finančné produkty a obchodné praktiky tak rýchlo, že smernica o trhoch
s finančnými nástrojmi je už zastaraná. Je potrebné rozšíriť aj pôsobnosť pravidiel
transparentnosti, aby zahŕňali vnútorné obchodné systémy bánk, a presnejšie definovať
výnimky, aby sa finančné inštitúty a finančné produkty nemohli vyhýbať účinnému
dohľadu.

Zverejňovanie údajov pred uzatvorením obchodu a po ňom, ktoré sa predtým týkalo len
akcií, sa teraz rozširuje na dlhopisy, centrálne zúčtované deriváty, štruktúrované produkty,
fondy a certifikáty, čo zvýši účinnosť a transparentnosť procesu cenotvorby.
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Správa: Ana Gomes (A7-0349/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože sa
domnievam, že pre EÚ je mimoriadne dôležité, aby bola pripravená na chemické, biologické,
rádiologické a jadrové (CBRN) riziká, ktoré dali nový rozmer teroristickým útokom,
priemyselným haváriám a prírodným katastrofám, keďže takéto riziká nepoznajú žiadne
hranice a ich výsledkom môže byť nespočetné množstvo obetí. Reakcia EÚ na takéto
nebezpečenstvo by nemala zahŕňať iba intervenčné programy ex post facto, ale mala by
začínať oveľa skôr už pri riadnom uskladňovaní týchto materiálov, obmedzení prístupu
k nim a kontrolách. Považujem za mimoriadne dôležité, aby zásah nasledujúci po katastrofe
sprevádzala rozsiahla spolupráca rôznych orgánov členského štátu (civilná ochrana,
armáda, polícia a podobne), ako aj spolupráca vnútroštátnych orgánov rôznych členských
štátov a európskych inštitúcií. Inými slovami, koordinovaný a komplexný prístup
považujem za mimoriadne dôležitý. V júni 2009 Komisia predložila trojročný akčný plán
EÚ na roky 2010 – 2012 v oblasti CBRN bezpečnosti, ktorý obsahuje nasledujúce prvky:
prevencia, odhaľovanie a pripravenosť a reakcia. V tejto súvislosti sa domnievam, že
pochopenie významu každej z týchto fáz je kľúčové na zaistenie správneho vykonania
štúdií posúdenia rizika, reakcie a protiopatrení.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto dôležité uznesenie,
pretože je najvyšší čas, aby sme venovali pozornosť chemickým, biologickým,
rádiologickým a jadrovým (CBRN) rizikám, ktoré predstavujú nový rozmer možných
teroristických útokov, havárií, prírodných pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich
nadnárodný charakter a veľké množstvo prípadných obetí. Je potrebné začať sa zaoberať
takýmito materiálmi a ich riadnym uskladňovaním, obmedzením prístupu k nim,
kontrolami a podobne od samotného začiatku a nielen vytvárať intervenčné programy ex
post facto. Zásah po katastrofe si zároveň vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi
vnútroštátnymi orgánmi členského štátu. Preto by mal akčný plán v oblasti CBRN
bezpečnosti zaistiť účinnú interakciu vnútroštátnych iniciatív a iniciatív EÚ pri riešení rizík
v oblasti CBRN a príprave primeranej reakcie.

Vzhľadom na to, že havárie alebo útoky v oblasti CBRN predstavujú vážne ohrozenie
bezpečnosti občanov žijúcich v Európskej únii a môžu narušiť kľúčovú infraštruktúru
a bežné fungovanie spoločností v každom alebo v niektorých členských štátoch EÚ a neberú
ohľad na hranice, podporujem uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré vyzýva Radu
a Komisiu na urýchlenú revíziu a posilnenie akčného plánu podľa odporúčaní tejto správy
a zaistenie jeho rýchleho vykonania.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Chemické, biologické, rádiologické
a jadrové (CBRN) riziká sú pre spoločnosť novou úlohou, ako aj novým základom možných
teroristických útokov, havárií, prírodných pohrôm či pandémií. Rada by som využila túto
príležitosť a privítala správu pani Gomesovej, keďže táto správa nám umožní vytvoriť
základ udržateľného mechanizmu reakcie na katastrofy. Popri revízii akčného plánu EÚ
v oblasti CBRN bezpečnosti by sme mali zohľadniť aj návrhy predložené Parlamentom
zamerané na zlepšenie základných oblastí, ktoré zlepšujú bezpečnosť v prípade takýchto
rizík. Súhlasím, že je mimoriadne dôležité podeliť sa o osvedčené postupy s krajinami,
ktoré vytvorili špecializovaný mechanizmus v oblasti hodnotenia CBRN rizík, prevencie,
odhaľovania, komunikácie a reakcie.

Myslím si, že je pre nás dôležité zdôrazňovať potrebu udržiavania dobre spravovaných
rezerv, aby sa zaistilo, že zdroje na reakciu na katastrofu, či už medicínske, alebo iné
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príslušné vybavenie, budú plne funkčné, moderné a aktuálne. Preto som za túto správu
hlasovala.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Chemické, biologické, rádiologické a jadrové
katastrofy, či už náhodné, alebo spôsobené teroristickým útokom, predstavujú vážne
ohrozenie bezpečnosti a zdravia občanov EÚ a sú príčinou znečistenia životného prostredia
a kontaminácie. Hoci je počet nehôd súvisiacich s CBRN materiálmi v EÚ relatívne nízky
a spôsobili ich priemyselné havárie alebo nárast a celosvetové rozšírenie nebezpečných
patogénov, stále pretrváva riziko katastrof v oblasti CBRN, či už náhodných, alebo
zámerných. Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím so stanoviskom pani
spravodajkyne, že akčný plán v oblasti CBRN bezpečnosti, ktorý navrhuje Európska komisia
s cieľom zaistiť účinnú interakciu vnútroštátnych iniciatív a iniciatív EÚ pri riešení CBRN
rizík a príprave potrebnej reakcie, podceňuje riziká, ktoré presahujú hranice EÚ.
Domnievam sa, že medzinárodné CBRN riziká by sa tiež mali riadne posúdiť a zahrnúť do
akčného plánu v oblasti CBRN bezpečnosti, a preto musia mať preventívne opatrenia
medzinárodný rozmer a zdôrazňovať vykonávanie medzinárodných dohôd v oblasti
jadrových a chemických zbraní.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Je mimoriadne dôležité, aby sme prijali účinný
akčný plán, ktorým by sa dalo bojovať s existujúcim a pokračujúcim rizikom chemických,
biologických, rádiologických a jadrových (CBRN) katastrof na území EÚ. Či už náhodné,
alebo zámerné, tieto katastrofy predstavujú vážnu hrozbu a majú potenciál zanechať
zničujúce a ďalekosiahle dôsledky na bezpečnosti, blahobyte a zdraví európskej verejnosti,
ako aj na životnom prostredí, našom kultúrnom dedičstve a základnej infraštruktúre. Počet
nehôd, ktoré súvisia s CBRN materiálmi, vrátane teroristických útokov, je, našťastie, relatívne
nízky.

Tento akčný plán ukazuje potrebu komplexnej a nadnárodnej reakcie, keďže účinky
katastrof v oblasti CBRN nepoznajú žiadne hranice, a takýto plán by sa mal zakladať na
nasledujúcich prvkoch: prevencia, odhaľovanie a pripravenosť a reakcia. Mal by tiež zaistiť
účinnú interakciu vnútroštátnych iniciatív a iniciatív EÚ na riešenie CBRN rizík, prípravu
reakcie a obmedzenie následkov. Podobne ako pani spravodajkyňa Gomesová, ani ja
nepochybujem, že potrebujeme prijať akčný plán EÚ, no ľutujem skutočnosť, že Komisia
nebola ambicióznejšia, pretože navrhovanému akčnému plánu chýba v určitých veciach
sila a súdržnosť.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    písomne. – Napriek tomu, že som súhlasil s väčšinou
správy pani Gomesovej, hlasoval som proti, pretože sa príliš sústredí na koordináciu
civilno-vojenskej spolupráce v EÚ. Právomoci v oblasti armády by si mali zachovať členské
štáty a nemali by prejsť na EÚ a Komisiu. Nemám problém s tým, aby v prípade mimoriadnej
udalosti v oblasti CBRN členské štáty spolupracovali na rovnocennej úrovni – a v prípade
ekologických katastrof v dôsledku takejto nehody je to mimoriadne dôležité –, mám však
obrovský problém s tým, že táto správa potenciálne otvára dvere militarizácii EÚ.

Ioan Enciu (S&D),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, keďže si myslím, že
navrhuje účinné opatrenia na prevenciu, boj a zvládanie chemických, biologických,
rádiologických a jadrových (CBRN) nehôd. Je nesmierne dôležité, že táto správa podporuje
myšlienku mechanizmu rýchlej reakcie v prípade katastrofy v oblasti CBRN v jednom
z členských štátov. Okrem toho sa tento mechanizmus bude zakladať na reakcii inšpirovanej
solidaritou všetkých členských štátov EÚ. Ďalším bodom, ktorý je rovnako dôležitý, je, že
správa, ktorú Parlament prijal, navrhuje vytvorenie zmiešaných európskych tímov rýchleho
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zásahu, ktoré budú tvoriť príslušníci armády, polície a zdravotnícki pracovníci, ktorí
poskytnú účinnú reakciu na chemické, biologické, rádiologické a jadrové katastrofy.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Výsledkom kompromisu, ktorý dosiahla tieňová
spravodajkyňa z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
a moja kolegyňa pani Hankissová, je oveľa podrobnejší a vyváženejší text, o ktorom dnes
hlasujeme. Obsahuje množstvo odborných vecí v súvislosti s výraznou prioritou chemickej,
biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti, nielen pokiaľ ide o predchádzanie
haváriám a primeranú reakciu na prírodné pohromy, ale aj v súvislosti s jasným
a prítomným nebezpečenstvom, ktoré predstavuje takýto terorizmus. Stále častejšie sa
stretávame s rozptýlenými a nekonvenčnými hrozbami a v tejto súvislosti Európa musí
mať primeranú stratégiu prevencie, odhaľovania a ochrany, aby mohla zaručiť bezpečnosť
a zdravie Európanov. Komisia by mala v tomto smere pokračovať, a preto hlasujem za
túto správu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Chemické, biologické, rádiologické
a jadrové (CBRN) riziká dali nový rozmer teroristickým útokom, priemyselným haváriám,
prírodným pohromám a pandémiám, keďže takéto hrozby nepoznajú žiadne hranice a ich
výsledkom môže byť nespočetné množstvo obetí. V júni 2009 Komisia predložila akčný
plán EÚ v oblasti CBRN, ktorý Rada v novembri doplnila a pozmenila. Plán sa bude zavádzať
v priebehu nasledujúcich troch rokov – 2010 – 2012 – a je založený na troch zásadných
prvkoch: prevencia, odhaľovanie a pripravenosť a reakcia. Pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy, ktoré predložila Rada, však akčný plán oslabili a spôsobili, že plánované opatrenia
a monitorovanie a kontrola ich uplatňovania budú menej záväzné. Preto vítam prijatie
tejto správy, ktorej cieľom je zveriť Komisii posilnenú regulačnú úlohu, pretože sa
domnievam, že je to jediná cesta, ako bude možné vyplniť existujúce medzery
v právomociach prenesených v tejto oblasti rôznymi členskými štátmi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Ak by išlo o skutočný záujem o chemické,
biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) hrozby, isté krajiny EÚ by netrvali na zachovaní
mimoriadne silných jadrových arzenálov, ktoré možno využiť pri vojenských útokoch.
Ani jadrové zbrane Spojených štátov by neboli ešte stále rozmiestnené v rôznych
európskych krajinách, čo je v jasnom rozpore s jedným z troch pilierov Zmluvy o nešírení
jadrových zbraní (ZNJZ), ktorú údajne podporujú.

Správa sa vôbec nezmieňuje o určitých rozhodnutiach, ktoré nedávno urobilo Spojené
kráľovstvo pri predaji jadrovej technológie Indii, krajine, ktorá nie je signatárom Zmluvy
o nešírení jadrových zbraní, ani o rozhodnutí Francúzska a Nemecka spolupracovať na
údržbe ich jadrových zbraní, ktoré to zdôvodňujú pokryteckou „optimalizáciou nákladov“.
Nič sa nehovorí ani o pomoci poskytnutej hlavnými mocnosťami EÚ a NATO projektu
rozmiestnenia protiraketových systémov v Európe, ani o rozhodnutí NATO zachovať si
úlohu „jadrovej aliancie“.

V čase, keď sa kríza kapitalizmu prehĺbila, táto správa jasne ukazuje, že to, na čom záleží,
sú konkrétne kroky a nie vyhlásenia o úmysloch. Takéto kroky dokazujú, že moc armády
je stále zdrojom, ktorý využíva kapitalistická hospodárska globalizácia.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL),    písomne. – Vysvetlenie hlasovania o správe pani
Gomesovej: „Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti
v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti“ (A7-0349/2010). Napriek
tomu, že som súhlasila s väčšinou správy pani Gomesovej, hlasovala som proti, pretože
sa príliš sústredí na koordináciu civilno-vojenskej spolupráce v EÚ. Právomoci v oblasti
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armády by si mali zachovať členské štáty a nemali by prejsť na EÚ a Komisiu. Nemám
problém s tým, aby v prípade mimoriadnej udalosti v oblasti CBRN členské štáty
spolupracovali na rovnocennej úrovni – a v prípade ekologických katastrof v dôsledku
takejto nehody je to mimoriadne dôležité –, mám však obrovský problém s tým, že táto
správa potenciálne otvára dvere militarizácii EÚ.

David Martin (S&D),    písomne. – Chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN)
riziká predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií, prírodných
pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľký počet obetí.
Primeraná reakcia na takéto nebezpečenstvo nezahŕňa len intervenčné programy ex post
facto, ale začína sa oveľa skôr pri manipulácii s takýmito materiálmi, ich správnym
uskladňovaním, obmedzením prístupu k nim, kontrolami a podobne. Zásah po katastrofe
si zároveň vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi
členského štátu (civilná ochrana, armáda, presadzovanie práva atď.), ako aj medzi
vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov a inštanciami EÚ. Preto potrebujeme
koordinovaný prístup k všetkým rizikám. Hlasoval som za túto správu, ktorá takýto
koordinovaný prístup zavádza.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Niet pochýb, že sa potrebujeme
chrániť pred každým škodlivým použitím chemických, biologických, rádiologických
a jadrových produktov, materiálov a organizmov. Najviac by sme sa však mali dávať pozor
na ich každodenné používanie. Tento text sa v skutočnosti ani raz nezmieňuje o potrebe
hľadania alternatívy jadrovej energie. V súčasnosti práve ona predstavuje vážnu hrozbu
pre našich spoluobčanov. Pokiaľ ide o terorizmus, ktorý je ústrednou témou tejto správy,
prečo vyzývať NATO, organizáciu, ktorá predstavuje najväčšie ohrozenie svetového mieru,
aby sa ním zaoberala? Vzhľadom na tieto rozpory som nemohol tento text podporiť.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Myslím si, že EÚ by mala byť pripravená čeliť všetkým
útokom alebo haváriám, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie Európanov. Z tohto dôvodu
je akčný plán v chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej oblasti nevyhnutný na
prevenciu a reakciu na akékoľvek hrozby či havárie, ktoré sa odohrajú na území EÚ. Súčasné
hrozby sú rôzne a to znamená, že táto otázka má komplexnú povahu, teraz však máme
primeraný a vhodný mechanizmus na riešenie najrozmanitejších situácií. Preto som hlasoval
tak, ako som hlasoval.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Chemické, biologické, rádiologické a jadrové
(CBRN) riziká predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií, prírodných
pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľký počet obetí.
Primeraná reakcia na takéto nebezpečenstvo musí začať už pri manipulácii s týmito látkami,
ich uskladňovaní, obmedzení prístupu k nim a kontrolách. Zásah po katastrofe si vyžaduje
rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi členského štátu, ako aj
medzi vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov a európskymi orgánmi. Prioritou
je posilniť režim nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia prostredníctvom celosvetovej
a úplnej realizácie všetkých príslušných zmlúv a medzinárodných dohôd.

Rovnako je dôležité riešiť riziko šírenia jadrových zbraní teroristami. Nevyhnutné je aj
okamžité zavedenie európskeho mechanizmu reagovania na krízy. Mechanizmus by mal
koordinovať civilné a vojenské prostriedky, aby Európskej únii zaistil schopnosť rýchlej
reakcie pri zvládaní katastrof v oblasti CBRN. Napokon, mali by sa prijať európske normy
kvality a bezpečnosti.

111Diskusie Európskeho parlamentuSK14-12-2010



Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Hlasoval som za túto správu, pretože, žiaľ,
ak v súčasnosti nedôjde k zlepšeniu chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej
bezpečnosti, Európska únia si plne neuvedomí možné dôsledky. Táto správa je malým
vysvetlením, nie akčným plánom. Na vypracovanie komplexného dokumentu na tému
jadrovej bezpečnosti musíme osloviť odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti
jadrovej energie a využívania jadrovej technológie. Takáto práca si vyžaduje niekoľko
rokov, no musí sa vykonať. Európska únia, a najmä Európsky parlament, nemôžu takýto
dokument vypracovať sami. Hlasoval som za, no túto správu považujem len za epilóg
knihy o jadrovej bezpečnosti EÚ. Dúfam, že práca na tejto knihe sa v blízkej budúcnosti
začne.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Bezpečnosť civilného obyvateľstva v prípade
možných nehôd chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej povahy je veľmi dôležitá
vec a úsilie v tomto smere by sa v zásade malo podporovať. Bohužiaľ, pokiaľ ide o túto
správu, mám pocit, že má snahu bojovať proti prízraku teroru, ktorý v Európe, našťastie,
vo veľmi organizovanej forme neexistuje. Jej zámerom je preto vytvoriť väčšiu paniku,
aby sa následne dala zaviesť konkrétna politika. Okrem toho sa správa, ako sa zdá, zaoberá
najmä témou solidarity. Domnievam sa, že existuje bod, v ktorom by sme mali povedať
„dosť“, pokiaľ ide o preventívne opatrenia proti teroru, a to isté platí aj o solidarite EÚ.
Preto som sa zdržal hlasovania o tejto správe.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za zvýšenie
chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii a mám radosť,
že som mala príležitosť v tejto otázke pracovať ako tieňová spravodajkyňa. Hoci je prevencia
a ochrana pred katastrofami zapríčinenými spomínanými látkami úlohou samotných
členských štátov, potrebujeme spoločný prístup. Toto oznámenie Európskej komisie je
krokom vpred k spoločnému akčnému plánu zameranému na ochranu verejnosti v EÚ
pred rôznymi katastrofami. Žijeme v dosť nestabilných časoch a hrozby nevyplývajú len
z nezodpovednej činnosti človeka, ale aj z havárií a úmyselných činov. Táto otázka má
mimoriadny význam v našej krajine, v Litve, ktorá je obklopená chemickými a jadrovými
rizikami. V prvom rade, na dne Baltského mora sa stále nachádzajú chemické zbrane
z druhej svetovej vojny a po druhé, existujú plány na stavbu dvoch jadrových elektrární
v blízkosti litovských hraníc. Musíme zhodnotiť situáciu, v súčasnosti platné bezpečnostné
normy a ich vhodnosť vzhľadom na súčasné potreby. Len zhodnotením existujúcej situácie
môžeme určiť, či potrebujeme nové bezpečnostné normy. Toto hodnotenie a rámec
vytvárania noriem musia byť dostatočne pružné, aby sa mohli prispôsobovať meniacim
sa technológiám, ktoré nám nielen uľahčujú život, ale v rukách teroristov sa môžu stať aj
smrtiacou zbraňou. Na druhej strane, zaistenie bezpečnosti by nemalo byť dôvodom alebo
zámienkou centralizácie civilnej ochrany. Hoci zavedenie spoločných bezpečnostných
noriem a dohľad nad nimi by pomohol pri zaistení bezpečnosti, v každom prípade by sme
nemali vytvárať nové inštitúcie alebo neprimerane komplikované postupy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o posilnení
chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – o akčnom
pláne EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti z rovnakých dôvodov, z akých ho predložil Poslanecký
klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Ak máme zabrániť teroristickým
útokom, chcela by som zdôrazniť potrebu predchádzania a odhaľovania útokov alebo
havárií na úrovni EÚ, pretože hrozba útokov v oblasti CBRN je celosvetová, a zamerania
sa na potrebu posilnenia bezpečnosti v oblasti CBRN.
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Chcela by som tiež upozorniť na dôležitosť kompromisu dosiahnutého medzi dvoma
najväčšími politickými skupinami vzhľadom na zníženie rozsahu, v ktorom mal byť celý
chemický priemysel povinný nahradiť vysokorizikové materiály bez ohľadu na riziká.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Pani spravodajkyňu Gomesovú môžem len
podporiť a plne súhlasím s cieľom prijatého akčného plánu v oblasti chemickej, biologickej,
rádiologickej a jadrovej (CNBR) bezpečnosti. Mal by zaistiť účinnú interakciu vnútroštátnych
iniciatív a iniciatív Európskej únie, ktoré riešia CBRN riziká a pripravujú potrebnú reakciu.

Súhlasím však s tým, že prijatý akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti je slabý
a v niekoľkých bodoch mu chýba súdržnosť. Je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že akčný
plán v oblasti CBRN bezpečnosti ponúka cennú príležitosť zaviesť doložku o solidarite
zakotvenú v Lisabonskej zmluve. Bohužiaľ, v akčnom pláne, ktorý prijala Rada, sa doložka
o solidarite vôbec nespomína.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Chemické, biologické, rádiologické a jadrové
(CBRN) riziká predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií, prírodných
pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľký počet obetí.
Primeraná reakcia na takéto nebezpečenstvo nezahŕňa len intervenčné programy ex post
facto, ale začína sa oveľa skôr pri manipulácii s takýmito materiálmi, ich správnym
uskladňovaním, obmedzením prístupu k nim, kontrolami atď. Zásah po katastrofe si
zároveň vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi členského
štátu (civilná ochrana, armáda, polícia a podobne), ako aj medzi vnútroštátnymi orgánmi
rôznych členských štátov a inštanciami EÚ. Preto potrebujeme koordinovaný prístup
k všetkým rizikám.

Hlasovala som za túto správu, pretože vyzýva Radu a Komisiu na urýchlenú revíziu
a posilnenie akčného plánu podľa odporúčaní tejto správy a zaistenie jeho rýchleho
vykonania vzhľadom na to, že havárie alebo útoky v oblasti CBRN predstavujú vážne
ohrozenie bezpečnosti občanov žijúcich v Európskej únii, môžu narušiť kľúčovú
infraštruktúru a bežné fungovanie spoločností v jednom alebo vo viacerých členských
štátoch EÚ bez ohľadu na hranice.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Útoky, ktoré využívajú chemické, biologické,
rádiologické a jadrové materiály, predstavujú pre európsku verejnosť závažné
nebezpečenstvo. To znamená, že si musíme uvedomiť potrebu zaviesť účinný akčný plán,
aby sa zaistili účinné prepojenia medzi prístupmi a iniciatívami rôznych členských štátov
a EÚ v súvislosti s prevenciou, odhaľovaním, prípravou a reakciou na nehody v oblasti
CBRN.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Chemické, biologické, rádiologické
a jadrové (CBRN) riziká predstavujú nový rozmer možných teroristických útokov, havárií,
prírodných pohrôm alebo pandémií vzhľadom na ich nadnárodný charakter a veľký počet
obetí. Primeraná reakcia na takéto nebezpečenstvo nezahŕňa len intervenčné programy
ex post facto, ale začína sa oveľa skôr pri manipulácii s takýmito materiálmi, ich správnym
uskladňovaním, obmedzením prístupu k nim, kontrolami a podobne. Zásah po katastrofe
si zároveň vyžaduje rozsiahlu spoluprácu medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi
členského štátu (civilná ochrana, armáda, presadzovanie práva a podobne), ako aj medzi
vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov a orgánmi EÚ. Preto potrebujeme
koordinovaný prístup k všetkým rizikám. O to sa usilujeme prijatím tejto správy.
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Správa: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za túto správu a počas obdobia
hospodárskej a finančnej krízy ju považujem za veľmi dôležitú, keďže je nevyhnutné zaistiť,
aby sa všetky regióny Európskej únie harmonicky rozvíjali. Súhlasím so všeobecným
zámerom vytvoriť trojstrannú dohodu medzi EÚ, členskými štátmi a regiónmi, keďže
modernizácia, prepojenie infraštruktúry a pomoc pri investičných plánoch a rozvojových
projektoch, ktoré zohľadňujú špecifiká každého regiónu, sú zásadné. Domnievam sa tiež,
že pokračujúce investície do infraštruktúry v mnohých európskych regiónoch sú najmä
na juhu a východe mimoriadne dôležité. Vzhľadom na rôzne úrovne decentralizácie
európskych regiónov sa musí nájsť rovnováha pri vytváraní horizontálneho prístupu medzi
rozličnými úrovňami riadenia a medzi všetkými oblasťami činnosti. Úsilie, ktoré smeruje
k modernizácii správy a reforme regiónov, je spolu s veľmi kvalitnou odbornou pomocou
zo strany Komisie mimoriadne dôležitým predpokladom zvýšenia efektívnosti a účinnosti
investícií EÚ. Zjednodušovanie postupov a vyčleňovanie zdrojov zo štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu, tak aby boli dostupné všetkým zainteresovaným stranám, je
mimoriadne dôležité. Na jednej strane to zaručí účasť všetkých aktérov v spoločnosti a na
druhej strane lepšie uplatňovanie programov, nástrojov a politík EÚ.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto dôležité uznesenie,
keďže vykonávanie politiky súdržnosti je predovšetkým decentralizované a zakladá sa na
orgánoch na nižšej ako štátnej úrovni, ktoré za ňu preberajú zodpovednosť. Súhlasím
s tým, že viacúrovňový prístup by sa mal uplatňovať nielen vertikálne, ale aj horizontálne
medzi aktérmi na rovnakej úrovni vo všetkých politikách Únie so spoločnou právomocou
vrátane politiky súdržnosti, ktorá zohráva prvoradú úlohu pri uplatňovaní viacúrovňového
riadenia ako nástroja na zlepšenie kvality rozhodovacích procesov prostredníctvom
aktívneho zapojenia orgánov na nižšej ako štátnej úrovni už od predlegislatívnej fázy
diskusií.

Rovnako je dôležité zdôrazniť, že postupy žiadosti o financovanie sú príliš zložité
a nadbytočné kontroly potenciálnych príjemcov prostriedkov z politiky súdržnosti
pravdepodobne odradia od účinného čerpania finančných prostriedkov a zabezpečenia
ich maximálneho účinku. Preto musí existovať dostatočná administratívna kapacita na
úrovni EÚ a na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa zvýšila pridaná hodnota politiky
súdržnosti a zabezpečila udržateľnosť činností.

Antonello Antinoro (PPE),    písomne. – (IT) Rozhodol som sa hlasovať za túto správu,
pretože potrebujeme vyslať jasný signál, že Európa si želá spoluprácu s miestnou a najmä
regionálnou správou.

V čase rôznych stupňov decentralizácie v členských štátoch potrebujeme ukázať, že aj
Európsky parlament sa plne zapája do úsilia vytvoriť z regionálnych politík nástroj lepšej
správy v Európe.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Domnievam sa, že regionálna politika je jednou
z najdôležitejších politík EÚ. Finančné prostriedky, ktoré v celej Európe rozdeľuje,
prispievajú k súdržnosti medzi rôznymi regiónmi a pomáhajú im, aby sa stali
konkurencieschopnými. Isté veci sa však môžu zlepšiť najmä v oblasti viacúrovňového
riadenia, inými slovami koordinovaný postup Únie, členských štátov a regionálnych
a miestnych subjektov. Regionálna politika trpí zložitosťou svojich postupov, ktoré často
odrádzajú miestnych aktérov od jej využitia. Napriek týmto postupom je však množstvo
nezrovnalostí ešte stále príliš vysoké. Hlasovala som za túto iniciatívu Európskeho
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parlamentu, ktorá zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú miestne orgány pri
vykonávaní regionálnej politiky, a súčasne vyzýva na zlepšenie viacúrovňového riadenia.
Odporúča tiež, aby sa Komisia tejto oblasti viac venovala v súvislosti s podporou
regionálnych aktérov a zabezpečením dobrého využitia finančných prostriedkov.

Jean-Pierre Audy (PPE)  , písomne. – (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy
mojej rumunskej kolegyne pani Mănescovej o dobrej správe vecí verejných so zreteľom
na regionálnu politiku EÚ: postupy pomoci a kontroly zo strany Európskej komisie. Vítam
požiadavku na zjednodušenie, pretože je predpokladom lepšej zrozumiteľnosti a využívania
európskych fondov miestnymi predstaviteľmi. Rovnako ako prevažná väčšina kolegov
poslancov som za silnú politiku súdržnosti, ktorej finančné prostriedky ostanú zachované
aj po roku 2013, a odmietam všetky pokusy o návrat na vnútroštátnu úroveň. Dovolil by
som si pripojiť osobnú poznámku, že najlepším spôsobom, ako zabrániť návratu politiky
súdržnosti na vnútroštátnu úroveň, je dať jej európsky rozmer. Považujem za
poľutovaniahodné, že až príliš často sa zdroje politiky súdržnosti využívajú na projekty
s regionálnym, niekedy aj vnútroštátnym, no len zriedka európskym rozmerom.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Politika súdržnosti Európskej únie je
zásadným prostriedkom zabezpečenia udržateľného regionálneho rozvoja. Vykonávanie
politiky súdržnosti je predovšetkým decentralizované a zakladá sa na orgánoch na nižšej
ako štátnej úrovni, ktoré za ňu preberajú zodpovednosť. Lisabonská zmluva umožnila
územným orgánom hlbšie zapojenie sa do rozhodovacieho procesu, podporu lepšieho
a účinnejšieho vykonávania opatrení politiky súdržnosti prispôsobených potrebám
jednotlivých regiónov a ich obyvateľstvu. Hlasoval som za túto správu. Myslím si, že je
potrebné maximalizovať potenciál územnej spolupráce, ktorá v niektorých regiónoch
doteraz chýba, a podporiť aktívnejšie uplatňovanie zásady partnerstva, ktorá zabezpečuje
účinnejšiu spoluprácu medzi súkromným a štátnym sektorom.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Správa pani Mănescovej sa usiluje priblížiť
Európsku úniu k jej občanom: podporuje lepšiu kontrolu zapojenia sa miestnych orgánov
do rozvoja politiky súdržnosti zo strany Komisie. Tento dokument je súčasťou procesu
zjednodušovania veľmi zložitých administratívnych postupov zameraného na rozvoj
našich regiónov a zintenzívnenie spolupráce medzi miestnymi orgánmi v rôznych členských
štátoch. To, že bol prijatý veľkou väčšinou, potvrdzuje dôležitosť, ktorá sa pripisuje lepšiemu
využívaniu finančných prostriedkov EÚ.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože
v oblasti politiky súdržnosti sa rozhodovacie procesy zlepšujú prostredníctvom
uplatňovania viacúrovňového riadenia a zapojenia orgánov na nižšej ako vnútroštátnej
úrovni. Dohľad Komisie, s akým sa v súčasnosti počíta, sa považuje za nedostatočný
a nemôže kompenzovať neúčinné kontrolné systémy na vnútroštátnej úrovni, ktoré
pretrvávajú počas celého viacročného obdobia. Preto je na zlepšenie kontrolného systému
a zvýšenie pomoci pre orgány na nižšej ako štátnej úrovni nevyhnutné, aby Komisia
posilnila svoju úlohu dohľadu a postupy. Vyššie investície vo forme finančnej pomoci
a školení by mali vo vnútroštátnej a regionálnej správe zvýšiť schopnosti a znalosť pravidiel
orgánov zodpovedných za riadenie programov. Treba poznamenať, že súčasné postupy
žiadosti o financovanie, ktoré sú príliš zložité, pravdepodobne odradia potenciálnych
príjemcov prostriedkov z politiky súdržnosti. Preto v budúcnosti musíme vypracovať
jednoduchšiu politiku s lepšie koordinovanými pravidlami štrukturálnych fondov.
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Philip Bradbourn (ECR),    písomne. – Konzervatívni poslanci Európskeho parlamentu sa
v záverečnom hlasovaní zdržali hlasovania o správe pani Mănescovej z nasledujúcich
dôvodov.

Po prvé, správa sľubuje zachovanie štedro financovanej politiky súdržnosti, zatiaľ čo my
sa domnievame, že kohézne a sociálne fondy by nemali byť takto úzko vyhradené a EÚ by
mala sústrediť financovanie skôr na nové problémy, ktorým čelí, namiesto starých priorít,
akou je aj politika súdržnosti. Sme presvedčení, že tejto správe sa nedarí zabezpečiť
zmysluplný pokrok v súvislosti s prísnejšou a väčšou kontrolou finančných prostriedkov
vyčlenených v rámci týchto programov. Návrhy v tejto správe slúžia len na ďalšie zastieranie
mechanizmov poskytovania pomoci a mútenie vody.

Boli by sme tiež radi, keby sa správa vážne venovala otázkam predloženým Európskym
dvorom audítorov v súvislosti s takýmto financovaním, čo vôbec nerobí. V dôsledku toho
sa konzervatívni poslanci Európskeho parlamentu pri záverečnom hlasovaní zdržali
hlasovania.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Decentralizácia právomocí členských
štátov sa zakladá na rozdelení zodpovedností medzi rôzne úrovne správy. Z tohto dôvodu
sa posilnila schopnosť regionálnych a miestnych orgánov vykonávať politiky EÚ. Súhlasím
s prijatím tohto uznesenia, keďže sa zameriava na špecifiká miestnych a regionálnych
problémov, upriamuje pozornosť na potrebu zvážiť integrované prístupy, ktoré zdôrazňujú
špecifiká regiónov, akými sú ich geografické a prírodné znevýhodnenie, vyľudňovanie
a špecifiká najodľahlejších regiónov. Toto uznesenie však berie do úvahy aj rôzne správne
procesy v rozličných členských štátoch. Tieto prístupy musia umožniť aj koordináciu
záujmov rôznych zainteresovaných aktérov, aby podporili správu na viacerých úrovniach.
Uznesenie upozorňuje aj na skutočnosť, že postupy žiadosti o financovanie sú príliš zložité
a majú nadbytočné kontroly, ktoré odrádzajú potenciálnych príjemcov prostriedkov
z politiky súdržnosti, ako aj na požiadavku diskutovať so širokou verejnosťou a tak
legitimizovať rozhodovací proces. Súhlasím aj s tým, že výraznejšia úloha regionálnej
a miestnej úrovne musí byť v súlade s posilnenou úlohou dohľadu pre Komisiu a so
zvýšenou koordináciou politík súdržnosti a štrukturálnych politík.

George Sabin Cutaş (S&D),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, ktorá navrhuje
posilnenie viacúrovňového riadenia s cieľom dosiahnuť väčšie zapojenie orgánov na nižšej
ako štátnej úrovni v prípravnej fáze politiky. Myslím si, že záujmy občanov budú oveľa
lepšie zastupované, ak sa do rozhodovacieho procesu hneď od začiatku zapoja regionálne
a miestne orgány.

Európska komisia má okrem toho nepopierateľnú úlohu pri monitorovaní spôsobu, akým
sa spravujú štrukturálne fondy. Táto kontrolná úloha Európskej komisie sa však musí
posilniť.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Kohézny fond tvorí viac než tretinu celkového rozpočtu
EÚ. Jeho hlavným cieľom je zníženie rozdielov medzi úrovňami hospodárskeho rozvoja
v rôznych regiónoch a vyčlenenie zdrojov najmä na rast a zamestnanosť. Denník Financial
Times však nedávno uverejnil reportáž o tom, ako sa využívajú prostriedky Kohézneho
fondu, a opísaný scenár je veľmi znepokojujúci: fond sa využíva na účely, ktoré sa úplne
líšia od tých, na ktoré je určený. Z rovnakého dôvodu si myslím, že v súvislosti
s uplatňovaním a využívaním Kohézneho fondu je kľúčové posilniť kontrolné postupy
Komisie, ktoré posilňujú mechanizmy dobrej správy vecí verejných.

14-12-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK116



João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Súhlasíme s potrebou zaručiť dodržiavanie
kritérií súvisiacich s účinnosťou, efektivitou, dôslednosťou a transparentnosťou vo všetkých
fázach programovania a využívania štrukturálnych fondov. Uvedomujeme si, že
prebiehajúce zjednodušovanie nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidiel pre
štrukturálne fondy môže byť najmä v menej rozvinutých regiónoch mimoriadne dôležité
v súvislosti s odstraňovaním existujúcich prekážok v prístupe k týmto fondom. V súvislosti
so zásadou spolufinancovania, hoci uznávame dôležitosť prevzatia zodpovednosti
vnútroštátnymi orgánmi pri vykonávaní politiky súdržnosti, si myslíme, že vzhľadom na
súčasnú hlbokú krízu, ktorá výrazne ovplyvnila isté členské štáty a ich regióny, by mali
byť pravidlá spolufinancovania pružnejšie. To umožní lepšie čerpanie finančných
prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti. Konkrétne, maximálna miera
spolufinancovania by sa pre všetky štrukturálne fondy mala znížiť na 10 %.

Stále nesúhlasíme s niektorými prvkami tejto správy a sme proti nim. Jedným príkladom
je „dobrá správa vecí verejných“ presadzovaná vo verejných službách, ktorá sa podľa
spravodajkyne dá dosiahnuť len prostredníctvom partnerstva „verejných a súkromných
strán“. Ďalším príkladom je mozaika nekritických odkazov na ciele stratégie EÚ 2020,
stratégie poháňanej liberalizáciou, privatizáciou a zvýšenou flexibilitou trhu práce, pričom
tento prístup je v úplnom rozpore s cieľmi politiky súdržnosti.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Podporil som túto správu, pretože správa
Európskeho dvora audítorov z roku 2006 ukázala, že kontrolné systémy politiky súdržnosti
neboli dostatočne účinné a chybovosť preplatených výdavkov bola príliš veľká (12 %).
Správa za rok 2008 potvrdila tieto údaje, pričom 11 % finančných prostriedkov bolo
neoprávnene uhradených. Za tieto chyby sú čiastočne zodpovedné prehnane zložité
pravidlá, ktorými sa riadia štrukturálne fondy. Systém spoločného riadenia typický pre
politiku súdržnosti znamená, že výklad a uplatňovanie pravidiel sú vzhľadom na veľké
množstvo zúčastnených aktérov veľmi zložité. Preto by sa pravidlá mali zjednodušiť
s cieľom zabezpečiť postupy, ktoré budú ľahšie použiteľné a neodradia potenciálnych
príjemcov od účasti na projektoch.

David Martin (S&D),    písomne. – Decentralizácia právomocí v rôznych členských štátoch
v ostatných desaťročiach výrazne posilnila právomoci regionálnych a miestnych orgánov
pri uskutočňovaní politík Spoločenstva. Začlenenie regionálnej subsidiarity pre politiky
so zdieľanou právomocou do práva Spoločenstva prostredníctvom reformnej zmluvy
dnes umožňuje širšie zapojenie územných orgánov do rozhodovacieho procesu
o formovaní a uplatňovaní politík ako dôstojných partnerov pri dosahovaní cieľov
Spoločenstva. Tento dôležitý krok smerom k lepšiemu viacúrovňovému riadeniu reaguje
na opakované žiadosti Parlamentu o výraznejšie zapojenie regionálnych orgánov na nižšej
ako vnútroštátnej úrovni do koncipovania politík s ohľadom na odlišné ústavné hodnoty
jednotlivých štátov.

Účinné uplatnenie politík vo veľkej miere závisí od toho, ako sú tieto politiky zostavené;
zapojenie miestnych a regionálnych orgánov už v tejto fáze – keďže práve tie najlepšie
poznajú potreby konkrétnej oblasti a jej obyvateľov – je zárukou dosiahnutia efektívnejších
výsledkov v neskoršom období. Preto je pri tvorbe územných stratégií v EÚ veľmi dôležité
zamerať sa na predlegislatívnu etapu rozhodovacieho procesu a na pridanú hodnotu, ktorú
prinášajú politiky a osvedčené postupy uplatňované na miestnej a regionálnej úrovni.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Tento text je slúžkou vytvárania
európskych makroregiónov. Aby ešte väčšmi vnucoval tieto konkurencieschopné
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zoskupenia, ktoré majú slúžiť nedotknuteľnému spoločnému trhu, tento Parlament
navrhuje, aby na ne na úkor zvolených samospráv dohliadala Európska komisia. Regionálna
politika EÚ by sa mala sústrediť na znižovanie rozdielov v príjmoch a životných
podmienkach obyvateľov v európskych regiónoch. Od toho máme poriadne ďaleko.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že niektoré regióny majú zreteľné
geografické a prírodné znevýhodnenia, akým je okrem iného aj vyľudňovanie, domnievam
sa, že toto opatrenie má kľúčový význam, ak máme politiku súdržnosti zefektívniť. Kohézny
fond sa musí využívať dôslednejšie, aby sa mohli znižovať nerovnosti medzi členskými
štátmi a regiónmi EÚ. Týmto spôsobom vytvoríme proces, ktorý je transparentnejší, menej
byrokratický a z hľadiska rozdeľovania finančných prostriedkov spravodlivejší. V dôsledku
toho sa znížia rozdiely medzi úrovňami konkurencieschopnosti. Preto som hlasoval tak,
ako som hlasoval.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Konečne! Konečne sa niekto zamyslel nad
tým, čo regionálna politika znamená. Pozrime sa napríklad len na Lotyšsko, môžem čestne
vyhlásiť, že ani ja som od úradníkov na lotyšskom ministerstve hospodárstva nedokázal
získať informácie o plánoch na využívanie štrukturálnych fondov EÚ. Tieto informácie sú
pred obyvateľmi Lotyšska prísne utajované. Je však možné výmenou za istý druh „uznania“
zistiť, aké sú plány Európskej komisie vo vzťahu k Lotyšsku, a prípadne získať finančné
prostriedky? Hlasoval som za túto správu v nádeji, že sa proces stane prístupnejším pre
každého a že nikto nebude tajiť plány Európskej komisie.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Správa sa zameriava na posilnenie úlohy Komisie
pri podpore regionálnych a miestnych orgánov. Je to pokus o rozšírenie celkovej moci
Komisie a to je čosi, s čím musím jednoznačne nesúhlasiť. Preto som hlasoval proti tomuto
návrhu.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) V minulých rokoch Európska únia zaznamenala
neustály nárast významu miestnych orgánov v členských štátoch. Decentralizácia správy
území na menšie, lokálne orgány znamenala, že v dôsledku princípu subsidiarity tieto
orgány získavali väčšiu moc a vplyv, najmä pokiaľ ide o konkrétne kompetencie, ktoré im
odovzdali členské štáty. Regionálne orgány sa tak ocitli v priamom kontakte s európskymi
inštitúciami. Hlasoval som za správu pani Mănescovej práve preto, že v tejto situácii
potrebujeme väčšiu kontrolu a podporu regionálnych politík zo strany Európskej komisie.
Správa sa tiež zameriava na prijatie bielej knihy o územnej súdržnosti, ktorá bude
skutočným krokom EÚ k viacúrovňovému riadeniu, ktoré sa dokonale spája s európskymi,
vnútroštátnymi a regionálnymi kompetenciami.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Zásada subsidiarity na nižšej ako
vnútroštátnej úrovni zavedená Lisabonskou zmluvou je praktickým uskutočnením cieľa
zapojiť regióny do európskeho rozhodovacieho procesu. Intenzívnejší dialóg s Európskou
komisiou zahŕňa zásady dobrej správy vecí verejných v súvislosti s regionálnou politikou
a prijatie ďalších postupov v oblasti pomoci a kontroly. Hlasovala som za túto správu,
ktorá sa zaoberá kompetenciami a úlohou regionálnych a miestnych orgánov v procese
uskutočňovania politiky súdržnosti. Regionálne orgány sa teraz môžu priamejšie
a aktívnejšie podieľať na rozhodovacom procese. To zahŕňa prípravu a vykonávanie politiky
z pozície skutočných partnerov pri uskutočňovaní cieľov EÚ.

Vítam tento dôležitý krok pre správu, ktorý reaguje na opakované výzvy Európskeho
parlamentu na zvýšenie účasti subjektov na nižšej ako vnútroštátnej úrovni pri navrhovaní
a vykonávaní európskej politiky.
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Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni
Mănescovej k jej vynikajúcej práci a súhlasím s ňou, že potenciál územnej spolupráce sa
môže lepšie využívať prostredníctvom viacúrovňového riadenia vďaka vzťahom
vybudovaným medzi súkromnými a verejnými subjektmi na cezhraničnej úrovni. Súhlasím
aj s podporou výmeny informácií medzi európskymi zoskupeniami územnej spolupráce
(EZÚS), ktoré sa už vytvorili, ako aj tými, ktoré sa práve vytvárajú v rámci existujúcich
programov.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Decentralizácia právomocí v niektorých členských
štátoch v ostatných desaťročiach výrazne posilnila právomoci regionálnych a miestnych
orgánov pri uskutočňovaní politík Spoločenstva. Zdôrazňovanie predlegislatívnej etapy
rozhodovacieho procesu a pridanej hodnoty, ktorú prinášajú politiky a osvedčené postupy
vykonávané na miestnej a regionálnej úrovni pri rozvoji územných stratégií v EÚ, pomáha
zaistiť ich účinnosť a udržateľnosť. Nasledujúce aspekty sa musia zvážiť, aby sa zistilo, ako
možno zlepšiť prístup viacúrovňového riadenia v oblasti politiky súdržnosti: vertikálny
a horizontálny rozmer riadenia vytvára skutočné partnerstvá s miestnymi a regionálnymi
orgánmi, územnú súdržnosť a spoluprácu, zjednodušenie pravidiel na úrovni EÚ
a vnútroštátnej úrovni (členské štáty by mali zjednodušiť svoje vnútroštátne ustanovenia
a rozvinúť dôslednejšiu kultúru hodnotenia na všetkých úrovniach, aby zaistili účinnejšie
kontroly a vyhli sa chybám – v roku 2008 bolo neoprávnene uhradených 11 % finančných
prostriedkov).

Úloha Komisie pri podpore regionálnych a miestnych orgánov sa musí posilniť a musí sa
vážne uvažovať o spôsoboch, ako zlepšiť riadenie a následne účinnosť systému
štrukturálnych fondov založeného na výsledkoch v období po roku 2013.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Domnievam sa, že je potrebné zlepšiť riadenie
v oblasti regionálnej politiky, aby sa správa štrukturálnych fondov a politiky súdržnosti
nielen zefektívnila, ale bola aj vyváženejšia. Súhlasím s pani spravodajkyňou, keď od
Komisie očakáva politiku, ktorá bude v budúcnosti klásť väčší dôraz na výsledky, založenú
predovšetkým na kvalite intervencie a rozvoji strategických projektov. Domnievam sa
tiež, že európske siete na výmenu osvedčených postupov by mali svoje iniciatívy posilniť,
keďže to prispeje k nášmu uisteniu, že sa tieto postupy uvedú do praxe.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Decentralizácia právomocí v rôznych
členských štátoch v ostatných desaťročiach výrazne posilnila právomoci regionálnych
a miestnych orgánov pri uskutočňovaní politík Spoločenstva. Začlenenie regionálnej
subsidiarity pre politiky so zdieľanou právomocou do práva Spoločenstva prostredníctvom
reformnej zmluvy dnes umožňuje širšie zapojenie územných orgánov do rozhodovacieho
procesu o formovaní a uplatňovaní politík Spoločenstva. Tento dôležitý krok smerom
k lepšiemu viacúrovňovému riadeniu reaguje na opakované žiadosti Parlamentu
o výraznejšie zapojenie regionálnych orgánov na nižšej ako vnútroštátnej úrovni do
koncipovania politík s ohľadom na odlišné ústavné hodnoty jednotlivých štátov.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písomne. – (PL) Decentralizácia riadenia prináša
regionálnym a miestnym orgánom väčšiu zodpovednosť. Práve orgány na miestnej úrovni
najlepšie chápu potreby svojich regiónov a ľudí, ktorí v nich žijú, vďaka čomu môžu
prispôsobiť všeobecné ciele ich vlastnému potenciálu a možnostiam. Podarí sa nám uspieť,
ak sa členské štáty stotožnia s prácou, ktorú vykonávajú, a zodpovednosťou, ktorá prešla
na orgány na príslušnej úrovni. Mali by sme podporiť ľudový prístup, ktorý by mal byť
pružný a integrovaný.

119Diskusie Európskeho parlamentuSK14-12-2010



Je dôležité, aby politika súdržnosti bola jednoduchá. Administratívne náklady sa musia
znížiť a treba zjednodušiť postupy, ktorých komplikovaná povaha v mnohých prípadoch
nielenže spôsobuje chyby, ale často odrádza príjemcov od využívania podpory, ktorú majú
k dispozícii. Hovoríme o znižovaní rizika chýb, nemali by sme však zabúdať na plány
a ciele, o ktorých sme rozhodli. Mám na mysli inovatívne opatrenia. Inovatívne metódy
považujeme za dôležité, preto musíme počítať s rizikom a možnými chybami. Preto by
sme si mali položiť otázku, či chceme vykonať prácu experimentálnej povahy v duchu
priorít stratégie 2020 alebo radšej znížime počet chýb, čo by znamenalo odradiť našich
občanov od vykonávania inovatívnej, no niekedy neistej práce.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Dobrá správa vecí verejných v oblasti európskej
regionálnej politiky je mimoriadne dôležitá, ak má byť takáto politika úspešná. Táto správa
sa musí na niektorých úrovniach väčšmi prejavovať s cieľom posilniť účasť všetkých
inštitúcií na legislatívnom procese. V tejto súvislosti je kľúčové, aby sa zvýšila miera účasti
regionálnych a miestnych orgánov na predlegislatívnej, ako aj na realizačnej etape takýchto
politík. Chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že Lisabonská zmluva pozná subsidiaritu na
nižšej ako vnútroštátnej úrovni nielen vo sfére regionálnej politiky, ale aj horizontálne,
a to vo všetkých európskych politikách.

Domnievam sa, že väčšou a účinnejšou účasťou na rôznych úrovniach rozhodovacieho
procesu sa uskutoční cieľ územnej súdržnosti založený na vízii integrácie. Mal by sa však
prijať prístup zdola nahor, pretože práve miestne a regionálne inštitúcie dokážu najlepšie
porozumieť charakteristikám a problémom regiónov. Územný pakt miestnych
a regionálnych orgánov v rámci stratégie Európa 2020 môže ešte väčšmi posilniť tento
príspevok k cieľom inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu. Zásady partnerstva
a spolufinancovania prispejú k zvýšeniu zodpovednosti týchto inštitúcií a Európska komisia
by mala posilniť svoju úlohu dohľadu najmä zlepšením kontroly a systému auditu.

Derek Vaughan (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože obsahuje
dôležité výzvy pre Komisiu, aby posilnila svoju úlohu monitorovania s cieľom znížiť mieru
chybovosti zdôraznenej v nedávnej správe Dvora audítorov. Komisia by tiež mala diskutovať
s miestnymi a regionálnymi orgánmi vo všetkých fázach legislatívneho procesu, ktorý sa
týka regiónov, aby niesli väčšiu zodpovednosť pri príprave politiky viac orientovanej na
výsledky. To by malo pomôcť znížiť úroveň chybovosti, zlepšiť kontrolné systémy a zvýšiť
pomoc orgánom na nižšej ako štátnej úrovni a príjemcom. Myslím si, že táto správa robí
veľa na podporu lepšej spolupráce medzi regiónmi v rôznych členských štátoch, ktorá
bude mať len pozitívny účinok na dosahovanie cieľov politiky súdržnosti v celej EÚ
a zaistenie toho, aby sa všetky regióny Európskej únie harmonicky rozvíjali.

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

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorej cieľom
je využívať poznatky imigračných styčných dôstojníkov v prospech agentúry Frontex
a naopak. Týmto sa pôvodné nariadenie prijaté v roku 2004 nezaoberalo. Existuje zreteľná
potreba zmien a doplnení a začlenenia nových otázok, aby sa zlepšilo fungovanie agentúry
Frontex, ako napríklad využívanie informácií získaných sieťami styčných dôstojníkov a ich
výmena prostredníctvom siete ICONet (bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej
siete pre služby riadenia migrácie členských štátov), sprístupnenie Fondu pre vonkajšie
hranice s cieľom posilniť vytváranie sietí styčných dôstojníkov a uľahčovať ich fungovanie
a napokon podieľanie sa na systéme predkladania polročných správ. Som presvedčená,
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že tieto zmeny a doplnenia sú veľmi aktuálne a potrebné, keďže EÚ musí čeliť a zvládať
zvýšený prílev legálneho – a aj nelegálneho – prisťahovalectva.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Nariadením Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára
2004 sa vytvorila sieť imigračných styčných dôstojníkov. Títo dôstojníci sú zástupcami
členských štátov vyslanými do tretích krajín a zodpovedajú za podporu úsilia EÚ v boji
proti nelegálnemu prisťahovalectvu najmä získavaním informácií pre európsku agentúru
Frontex. Koordinácia v kontexte tejto politiky je však ešte stále v plienkach a môže sa
zlepšiť. Medzi týmito styčnými dôstojníkmi a zástupcami Komisie a agentúry Frontex by
sa mali uskutočňovať zasadnutia. Okrem toho by sa mala podporovať lepšia spolupráca
s ďalšími orgánmi, akými sú Európsky podporný úrad pre azyl a Úrad vysokého komisára
OSN pre utečencov. Preto sa usúdilo, že je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č.
377/2004. Podporila som tento text, ktorý popri zopakovaní výzvy, aby táto politika
spĺňala podmienky základných ľudských práv, poskytuje prostriedky na účinnú kontrolu
a riadenie vonkajších hraníc EÚ.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Súhlasím so zmenou a doplnením nariadenia,
ktorého cieľom je posilniť spoluprácu medzi agentúrou Frontex a imigračnými styčnými
dôstojníkmi. Aktívnejšia spolupráca by agentúre Frontex pomohla vykonávať jej základné
funkcie v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ktorými sú zabraňovanie nelegálnemu
prisťahovalectvu a vrátenie nelegálnych prisťahovalcov. Keďže sa činnosť agentúry týka
migrácie na území EÚ, imigrační styční dôstojníci vyslaní do tretích krajín môžu
rozhodujúcou mierou prispieť k tomu, aby agentúra Frontex dosiahla svoje ciele mimo
Únie.

Agentúra by tak mala príležitosť na účinnejšiu výmenu informácií s príslušnými orgánmi
tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami v otázkach kontroly hraníc EÚ
prostredníctvom vzdelávania pohraničnej stráže, výmeny operačných informácií
a prostredníctvom spoločných operácií. Umožnilo by to výmenu informácií
prostredníctvom siete ICONet (bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete
pre služby riadenia migrácie členských štátov).

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za túto správu Európskeho
parlamentu, pretože s nárastom migračných tokov je dôležité vytvárať siete styčných
dôstojníkov. Vzhľadom na to, že súčasná hospodárska, finančná a sociálna kríza ešte
väčšmi povzbudila ľudí, aby migrovali, Európska únia musí urobiť všetko, čo je v jej silách,
aby zaistila, že sa prílev prisťahovalcov bude správne riadiť. Vytvorenie sietí by nielenže
pomohlo regulovať legálne, nedovolené a nelegálne prisťahovalectvo, ale podporilo by aj
operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a urýchlilo by to systém prekladania
polročných správ. Okrem toho by užšia spolupráca medzi dôstojníkmi zaručila lepšiu
výmenu odborných poznatkov a kontaktov s kolegami pracujúcimi v tretích krajinách.
Chcela by som zdôrazniť, že inštitúcie Európskej únie by sa mali neustále usilovať zaistiť
bezpečný a rýchly imigračný proces a občanom EÚ zaručiť ochranu pred možnými
nebezpečenstvami, ktoré predstavuje nedovolené a nezákonné prisťahovalectvo. To sa dá
dosiahnuť len využitím všetkých možných účinných nástrojov medzinárodnej a vnútornej
spolupráce.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Domnievam sa, že pozícia Parlamentu
k zmenám a doplneniam nariadenia Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných
styčných dôstojníkov prispieva k správnemu riadeniu legálneho, ako aj nelegálneho prílevu
prisťahovalcov. Naozaj je potrebné posilniť synergie a operačnú spoluprácu medzi
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členskými štátmi a tretími krajinami najmä prostredníctvom styčných dôstojníkov.
Domnievam sa tiež, že je kľúčové analyzovať činnosť sietí imigračných styčných dôstojníkov
v regiónoch alebo krajinách osobitného záujmu Európskej únie, najmä keď okolnosti
v týchto regiónoch alebo krajinách majú vplyv na nelegálne prisťahovalectvo či otázky
ľudských práv. V tejto súvislosti by Komisia mala vypracovať odporúčania v otázke
rozvíjania sietí imigračných styčných dôstojníkov.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Hlasoval som proti správe o vytvorení
siete imigračných styčných dôstojníkov, pretože jej cieľom je ešte väčšmi posilniť agentúru
Frontex, ktorá robí všetko, čo je v jej silách, aby presadila myšlienku o pevnosti Európa.
Táto myšlienka má teda nahradiť pokrok potrebný v oblasti prisťahovaleckých a azylových
politík represívnymi politikami, ktoré sú nielen v rozpore so základnými zásadami
a právami, ale ktoré sú aj neúčinné a majú katastrofálny vplyv na hostiteľské krajiny a krajiny
pôvodu a na životy utečencov a prisťahovalcov.

Ioan Enciu (S&D),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že
prináša výrazné zlepšenie riadenia prílevu prisťahovalcov do Európskej únie. Posilnenie
kompetencií imigračných styčných dôstojníkov vyslaných do tretích krajín pomôže
agentúre Frontex ako celku účinnejšie fungovať vďaka informáciám a pomoci týchto
dôstojníkov. Ďalším bodom, ktorý je tiež rovnako dôležitý, je, že títo styční dôstojníci
budú počas svojho pôsobenia povinní dodržiavať základné práva. Európsky parlament
bude pravidelne dostávať na kontrolu správy týkajúce sa monitorovania dodržiavania
týchto práv.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) V nadväznosti na formálne vytvorenie Európskej
agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov
Európskej únie (Frontex) je potrebné čo najlepšie využívať prostriedky na ochranu hraníc
Únie. V tejto súvislosti je zrejmá nevyhnutnosť užšej spolupráce medzi sieťami imigračných
styčných dôstojníkov a agentúrou Frontex. Využitie skúseností imigračných styčných
dôstojníkov a agentúry Frontex na základe výmeny informácií získaných zo sietí styčných
dôstojníkov prostredníctvom informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie
členských štátov umožní agentúre Frontex vykonať lepšie analýzy rizika, ako aj lepšie
spolupracovať v súvislosti s legálnym a nelegálnym prisťahovalectvom.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Ako tieňová spravodajkyňa tohto dokumentu
som podporila správu pána Díaza de Meru, ktorá nám umožňuje ísť nad rámec technických
zmien navrhovaných Komisiou vďaka lepšiemu pochopeniu zložitosti a nedostatku
transparentnosti práce, ktorú vykonávajú imigrační styční dôstojníci. V kontexte
„zmiešaných“ migračných prúdov je skutočne kľúčové začleniť do ich činností prístup,
ktorý väčšmi zohľadňuje a rešpektuje ľudské práva. Úlohy vykonávané imigračnými
styčnými dôstojníkmi musia odrážať aj väčšiu transparentnosť a väčší demokratický dohľad;
platí to aj v prípade posilnenia výmeny informácií medzi Európskym parlamentom na
jednej strane a organizáciami, akými sú Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
a Európsky podporný úrad pre azyl, na druhej strane. Vzhľadom na nesúhlas Rady sa
kompromis, ktorý sa napokon podarilo dosiahnuť, aby sa vyriešil terminologický spor
(„nelegálne“ prisťahovalectvo verzus „nedovolené“ prisťahovalectvo), zdá byť uspokojivý,
môže to však byť len prvý krok. Európske inštitúcie budú musieť svoj záväzok dodržať.

Jean-Marie Le Pen (NI),    písomne. – (FR) Výmena osvedčených postupov medzi
policajnými zložkami rôznych krajín je často nevyhnutná a jej ciele sú chvályhodné. Nemali
by sme však zabúdať, že medzinárodná spolupráca polície existovala už v 19. storočí,
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dávno pred európskou integráciou. Táto správa navrhuje v súvislosti s agentúrou Frontex
(európskou agentúrou pre vonkajšie hranice členských štátov) zlepšenie výmeny informácií
o nelegálnych migračných tokoch, nelegálnom prisťahovalectve a deportácii osôb bez
povolenia na pobyt vrátane vytvorenia sietí imigračných styčných dôstojníkov. Človek by
mohol privítať túto novú iniciatívu, s ktorou súhlasí väčšina Európanov, keby bola skutočne
zameraná na výrazné zníženie prisťahovalectva. Skutočnosť je však úplne odlišná a práca
tejto agentúry, ako aj opatrenia prijaté národnými vládami skončili neúspechom. Francúzsko
a Európu zaplavujú prisťahovalci. Podľa „oficiálnych“ údajov Európskej únie príde nelegálne
do Európy každoročne okolo 900 000 ľudí. Vzhľadom na to, že nelegálnych prisťahovalcov
a dokonca ani zahraničných zločincov neposielame späť do ich krajiny pôvodu, človek sa
musí čudovať, ako môže ešte viac ustanovení zvrátiť migračné toky bez skutočnej politickej
odvahy podporenej činmi.

David Martin (S&D),    písomne. – Cieľom návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia Rady
(ES) č. 337/2004 je využívať poznatky a skúsenosti imigračných styčných dôstojníkov
v prospech agentúry Frontex a naopak, čím sa pôvodné nariadenie nezaoberalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh má nasledujúce ciele: využívať poznatky styčných
dôstojníkov a agentúry Frontex na spoločné účely; využívať informácie získané sieťami
styčných dôstojníkov a ich výmenu prostredníctvom siete ICONet (bezpečnej webovej
informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov); sprístupniť
Fond pre vonkajšie hranice s cieľom posilniť vytváranie sietí styčných dôstojníkov
a uľahčovať ich fungovanie a napokon podieľať sa na systéme predkladania polročných
správ. Toto opatrenie vítam.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) V nadväznosti na formálne vytvorenie Európskej
agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov
Európskej únie (Frontex) je potrebné čo najlepšie využívať prostriedky na ochranu hraníc
Únie. V tejto súvislosti je nevyhnutné zaviesť užšiu spoluprácu medzi rôznymi imigračnými
styčnými dôstojníkmi a agentúrou Frontex. Výmena informácií a skúseností medzi
imigračnými styčnými dôstojníkmi a agentúrou Frontex prostredníctvom informačnej
a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov umožní agentúre Frontex
vykonávať lepšie analýzy rizika, ako aj lepšiu kontrolu legálneho a nelegálneho
prisťahovalectva.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Podporujem toto nariadenie, ktoré sa usiluje
o zmenu a doplnenie nariadenia z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných
dôstojníkov. Tieto zmeny a doplnenia sú nevyhnutným dôsledkom spôsobu, akým sa
v tejto oblasti rozvíja a v praxi vykonáva európske právo. Nové nariadenie okrem iného
uvádza: • právny základ medzi agentúrou Frontex a styčnými dôstojníkmi, • lepšie
využívanie siete ICONet a • zvýšenú racionalizáciu systémov poskytovania správ, ktoré
sa týkajú činností siete. Dúfame, že vďaka tomuto novému nariadeniu bude sieť imigračných
styčných dôstojníkov účinnejšia.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Agentúra na ochranu hraníc Frontex zohráva
dôležitú úlohu v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Proti nemu sa dá účinne bojovať
len v tranzitných krajinách. Hustá sieť imigračných styčných dôstojníkov a ich úzka
spolupráca je preto rozumným opatrením, ktoré nám umožní účinne bojovať proti
masovému prisťahovalectvu do Európy so všetkými jeho negatívnymi dôsledkami pre
občanov Európy. To sa však podarí len vtedy, keď informácie a hodnotenia poskytované
styčnými dôstojníkmi budú čo najrýchlejšie k dispozícii agentúre Frontex a vnútroštátnym
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orgánom bez akejkoľvek byrokracie. Najmä v oblasti spolupráce v súvislosti s otázkou
prisťahovalectva je ešte stále priestor na zlepšenie, ktorý treba využiť. Napríklad právomoci
agentúry Frontex by sa mali so súhlasom členských štátov čo najskôr posilniť, aby sme
dokázali zaistiť jej jednotné a účinné fungovanie najmä na vonkajších hraniciach.

Je dôležité, aby sme mali všeobecnú stratégiu, ako možno lepšie ochraňovať vonkajšie
hranice EÚ a ako lepšie bojovať proti príčinám vysťahovalectva z krajín pôvodu. Toto je
úlohou Komisie. Hoci sa táto správa primerane nezaoberá týmito úvahami, predstavuje
zlepšenie súčasnej situácie a z tohto dôvodu som za ňu hlasoval.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Návrh nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorý mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení
siete imigračných styčných dôstojníkov, predstavuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
s cieľom využívať poznatky a skúsenosti imigračných styčných dôstojníkov v prospech
Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských
štátov Európskej únie (Frontex) a naopak. V skutočnosti by bez vytvorenia takejto siete
styčných dôstojníkov agentúra stále nemohla naplno fungovať.

Súhlasím s cieľmi navrhovanej zmeny a doplnenia, a to najmä s krokmi na čo najlepšie
využitie poznatkov a skúseností styčných dôstojníkov a agentúry Frontex; využívaním
informácií získaných sieťami styčných dôstojníkov prostredníctvom informačnej
a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov; umožnením využívať
Fond pre vonkajšie hranice s cieľom posilniť vytváranie sietí styčných dôstojníkov
a uľahčovať ich fungovanie; a napokon so zlepšením systému predkladania polročných
správ o činnosti.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Súhlasím s pánom Díazom de Merom Garcíom
Consuegrom v súvislosti s rozhodujúcim príspevkom, ktorým môžu imigrační styční
dôstojníci vyslaní do tretích krajín prostredníctvom svojich právomocí pomôcť agentúre
Frontex dosiahnuť jej ciele najmä vzhľadom na to, že táto agentúra nemá mimo územia
Európskej únie žiadne zastúpenie.

Podporujem tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bude mať tieto ciele: využívať
poznatky styčných dôstojníkov a agentúry Frontex na spoločné účely; využívať informácie
získané sieťami styčných dôstojníkov a ich výmenu prostredníctvom siete ICONet
(bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských
štátov); sprístupniť Fond pre vonkajšie hranice s cieľom posilniť vytváranie sietí styčných
dôstojníkov a uľahčovať ich fungovanie; a napokon podieľať sa na systéme predkladania
polročných správ.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Domnievam sa, že zmena a doplnenie tohto
nariadenia je nevyhnutná na vytvorenie skutočnej platformy pre výmenu informácií medzi
imigračnými styčnými dôstojníkmi a Európskou agentúrou pre riadenie operačnej
spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie. Výmena informácií
nepochybne zvýši hodnotu práce oboch strán.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Pri prijímaní nariadenia, ktoré je
predmetom týchto zmien a doplnení, 19. februára 2004 agentúra Frontex ešte nebola
oficiálne vytvorená. Nariadenie o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej
spolupráce na vonkajších hraniciach prijala Rada až o 8 mesiacov neskôr, 26. októbra
2004. Vzhľadom na právomoci uvedené v jej pracovnom poriadku má agentúra Frontex
za úlohu vykonávať analýzy rizika na základe informácií, ktoré jej poskytujú príslušné
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úrady členských štátov, uľahčovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími
krajinami, spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín a s medzinárodnými
organizáciami, napríklad prostredníctvom výmeny skúseností v otázkach kontroly hraníc,
vzdelávania príslušníkov pohraničnej stráže, výmeny operačných informácií
a prostredníctvom spoločných operácií. Navrhované zmeny a doplnenia sú primerané
a potrebné. Ťažké časy, ktoré Európska únia zažíva, si vyžadujú správne riadenie prílevu
prisťahovalcov. Treba k nemu pristupovať z dvoch hľadísk, ktorými sú riadenie legálneho
prisťahovalectva a riadenie nelegálneho prisťahovalectva.

Správa: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto uznesenie, keďže
hospodárske prisťahovalectvo je čoraz väčším problémom EÚ. EÚ preto musí vytvoriť
vyvážené legálne migračné kanály, ktoré spĺňajú potreby našich trhov práce, a pritom
zohľadniť demografické a hospodárske problémy, ktorým bude EÚ v blízkej budúcnosti
čeliť. Som presvedčená, že priatie tejto smernice zjednoduší postupy vstupu štátnych
príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, zníži administratívne náklady a zjednoduší
aj kontrolu osôb s povolením na vstup na územie členského štátu a povolením tam
pracovať.

Vzhľadom na zjednodušený postup musím zdôrazniť, že musí byť zaručené vykonanie
právnych požiadaviek a transparentnosť rozhodovania vnútroštátnych orgánov. Súhlasím
s pani spravodajkyňou, že tieto rozhodnutia o vstupe štátnych príslušníkov tretích krajín
na účely zamestnania majú veľký vplyv na život týchto osôb, a preto sa musia vykonávať
úplne transparentným spôsobom.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Smernica o jednotnom povolení
na pobyt a na prácu vo všetkých členských štátoch EÚ a správa Európskeho parlamentu
o nej považuje prisťahovalcov za lacnú pracovnú silu vydanú napospas krutému
vykorisťovaniu kapitálu. Prisťahovalec bude mať právo na pobyt na území členského štátu
EÚ, len ak pracuje, aby si plutokracia napchávala vrecká. Inak sa bude považovať za
nelegálneho prisťahovalca a bude sa s ním zaobchádzať ako s nechcenou vecou, uväznia
ho až na 18 mesiacov a vyhodia ho. V členských štátoch EÚ nič neoddeľuje prisťahovalcov
od domácich pracovníkov. Spája ich spoločný osud pracovníkov, vykorisťovaných, tvorcov
bohatstva ukoristeného kapitálom. Boj za spravodlivé požiadavky prisťahovalcov, za ich
legalizáciu, za zakázanie čierneho trhu a práce bez poistenia, za vyššie mzdy a platy, za
rovnakú dennú odmenu za rovnakú dennú prácu, za plnú ochranu sociálnych a občianskych
práv a za zrušenie Dublinskej dohody je spoločným bojom.

Problémy prisťahovalcov vyrieši len ich začlenenie do hnutia robotníckej triedy
a zintenzívnenie jej spoločného boja proti šovinistickej politike EÚ namierenej proti
jednoduchým občanom a jej buržoáznym vládam, ktoré sú zodpovedné za biedu a utrpenie
domácich a prisťahovaleckých pracovníkov v EÚ a na celom svete.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písomne. – (IT) Som presvedčený, že účinne bojovať proti
nelegálnemu prisťahovalectvu a nelegálnej práci môžeme len prostredníctvom vyvážených
legálnych migračných kanálov, ktoré zohľadňujú potreby trhu práce.

Z prijatia tejto smernice vyplývajú zrejmé výhody. Vydávanie jednotného dokumentu
oprávňujúceho na pobyt a prístup na trh práce predstavuje výrazné zjednodušenie systému
vydávania povolení na vstup, ktoré zníži výdavky a skráti čas potrebný na vykonanie tohto
postupu.
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Prijatie tejto smernice je potrebné na zavedenie ďalších opatrení v súvislosti so sezónnymi
pracovníkmi a pracovníkmi preloženými v rámci ich podnikov, a preto dúfam, že sa tak
čo najskôr stane s náležitým zohľadnením právomocí členských štátov rozhodovať
o maximálnych kvótach na vstup pracovníkov z tretích krajín.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) V stredu sme hlasovali o návrhu smernice, ktorý
vypracovala moja kolegyňa Véronique Mathieuová, o vytvorení jednotného povolenia na
vstup a pobyt pre migrujúcich pracovníkov. Hlasovala som za tento text. Žiaľ, nebol prijatý.
Tento text umožňoval zosúladenie systému platného pre zahraničných pracovníkov a tak
riešil otázku sociálneho dampingu. Účinnejším riadením nelegálneho prisťahovalectva
umožňoval Únii rázne zakročiť proti nelegálnej práci a proti nelegálnym odvetviam.
Socialisti boli proti tejto smernici so zámienkou, že jej rozsah nezahŕňal niektoré kategórie.
Postoj liberálov bol však úplne neočakávaný a viedol k odmietnutiu textu. Vzhľadom na
jedno z ich stanovísk k zamietnutému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu hlasovali
proti celému textu bez toho, aby nás vopred varovali, akú dôležitosť tomuto bodu
prikladajú. Takto vyšiel nazmar rok drahocennej práce.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Ľudia si musia uvedomiť, že Európsky
parlament nie je podriadený Rade. Odteraz musia brať aj v súvislosti s prisťahovalectvom
členské štáty poslancov Európskeho parlamentu vážne. Riadny legislatívny postup je
skutočnosťou. Návrh smernice o jednotnom povolení pre štátnych príslušníkov tretích
krajín bol v pléne zamietnutý: je to jasný signál zo strany Parlamentu, pretože táto otázka
je kľúčová. Roky hovoríme o vytvorení jednotného povolenia pre štátnych príslušníkov
tretích krajín, ktorí chcú žiť a pracovať v členskom štáte. Spočiatku to bola chvályhodná
iniciatíva, až na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Poslaneckým klubom
Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktoré v súčasnom znení popierajú
samotnú podstatu jednotného povolenia. Idú aj proti rovnakému zaobchádzaniu pre
všetkých a vytvárajú rozdielne kategórie pracovníkov, čo je jednoducho neprijateľné.

Rovnaké zaobchádzanie sa nesmie oslabiť. Preto sme v reakcii na tieto pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských
demokratov) hlasovali väčšinou hlasov proti konečnému návrhu: pomerom hlasov 350
k 306 bol návrh zamietnutý a musí sa poslať späť Európskej komisii. Musíme robiť veci
lepšie: áno zodpovednej spoločnej prisťahovaleckej politike, no nie reštriktívnej
a diskriminačnej politike!

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Keď sa dnes hlasovalo o smernici o jednotnom
povolení na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávaného pre štátnych
príslušníkov tretích krajín, Európsky parlament zablokoval návrh Európskej komisie a vrátil
ho príslušným parlamentným výborom, aby sa obsah návrhu smernice ešte vylepšil. Toto
hlasovanie je víťazstvom Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente a všetkých pracovníkov v Európskej únii. Pretože rámec smernice,
ktorý nám prisľúbili, bol z návrhu Komisie už odstránený, keďže určité kategórie
pracovníkov, ako napríklad sezónni pracovníci, pracovníci preložení v rámci podnikov
a utečenci, boli z jej obsahu vylúčené, chcela by som zdôrazniť, že Európsky parlament
nemohol takúto smernicu schváliť. Táto smernica by mala byť všeobecnou rámcovou
smernicou o právach pracovníkov z tretích krajín a mala by slúžiť ako rámec pre konkrétne
smernice, pretože len vtedy prispeje k dosiahnutiu cieľa Európskej únie, ktorým je spoločná
migračná politika. Týmto hlasovaním sme vyjadrili, že Európska únia nemôže byť domovom
dvojakého trhu práce s dvojakým metrom, pretože by to podkopalo všetky sociálne
štandardy, ktoré sme už dosiahli.
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Cornelis de Jong (GUE/NGL),    písomne. – Hlasoval som za pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy 30, 34, 65, 103, 109 a 114, pretože hoci plne podporujem Medzinárodný dohovor
o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, myslím
si, že regulácia prístupu na trhy práce, systémy sociálneho zabezpečenia a štátnych bytov
sú veci, ktoré by mali regulovať členské štáty a nemali by sa regulovať na úrovni
Spoločenstva. Ratifikáciou vyššie spomínaného dohovoru OSN sa ho členské štáty zaviazali
začleniť do svojich domácich systémov bez toho, aby v tejto súvislosti odovzdali akékoľvek
právomoci Únii.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    písomne. – (IT) Správa o jednotnom povolení na pobyt a na
prácu v Európskej únii nám dala príležitosť uvažovať a diskutovať o dôležitej úlohe, ktorú
môžu mať prisťahovalci v našich spoločnostiach. Legálny vstup, účinné začleňovanie
a dodržiavanie práva sú mimoriadne dôležité predpoklady na túto dôležitú úlohu
a umožňujú väčšiu účasť prisťahovalcov na spoločnom rozvoji spoločenstiev, ktoré ich
prijali. V tejto súvislosti môže jednotné povolenie, o ktorom sa hlasovalo, poskytnúť spôsob
riadenia vstupov a ochrany práv a povinností všetkých obyvateľov, ktorí tvoria toto
spoločenstvo. Podporil som návrh smernice vrátane častí, ktoré sa negatívne nedotýkajú
tých priaznivejších ustanovení v právnych predpisoch EÚ a medzinárodných nástrojoch.
Je mi ľúto, že tento Parlament prerokovávaný návrh neprijal, domnievam sa, že by to bol
užitočný príspevok k vytvoreniu európskej oblasti slobody a integrácie ľudí, ktorí chcú
pracovať spoločne na raste EÚ.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Roky hovoríme o vytvorení jednotného
povolenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú žiť a pracovať v členskom
štáte. Je to chvályhodná iniciatíva, ktorej počiatočným cieľom je zjednodušiť administratívne
požiadavky na štátnych príslušníkov tretích krajín tým, že im umožní získať na jednom
kontaktnom mieste povolenie na prácu aj na pobyt. Počiatočný legislatívny návrh
stanovoval, že s pracovníkmi z tretích krajín by sa malo zaobchádzať rovnako ako
s domácimi štátnymi príslušníkmi v oblasti zamestnaneckých práv (akými sú napríklad
prístup k sociálnemu zabezpečeniu, vzdelaniu a odbornej príprave). Podľa textu zmeneného
a doplneného pani spravodajkyňou by však členské štáty boli oprávnené niektoré z týchto
práv obmedziť. To je v rozpore s rovnakým zaobchádzaním a je to neprijateľné. Preto sme
hlasovali väčšinou hlasov proti konečnému návrhu, ktorý bol zamietnutý. Vytváranie
humánnej a rozumnej prisťahovaleckej politiky bude počas nasledujúcich niekoľkých
rokov základnou úlohou spoločnosti, možno to však dosiahnuť len na európskej úrovni,
aby sme sa tak vyhli volebným agendám a neuváženým vnútroštátnym reakciám.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) V tomto návrhu ide o zavedenie zjednoteného postupu
vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu
vydávaného pre štátnych príslušníkov tretích krajín a spoločného súboru práv pre
pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v EÚ. To predpokladá existenciu
pravidiel spoločných pre všetky členské štáty, ktorých cieľom je odstrániť súčasné rozdiely
v prístupe rôznych krajín EÚ a ktoré by proces udeľovania právneho postavenia
pracovníkom zrýchlili, sprehľadnili a priniesli by jeho väčšiu transparentnosť v celej Únii.
Na jednej strane legálna migrácia pracovnej sily a predovšetkým kvalifikovanej pracovnej
sily pomáha bojovať proti nelegálnej práci a môže zlepšiť konkurencieschopnosť
hospodárstva a prekonať existujúce nedostatky. Na druhej strane však nemôžeme zabúdať,
že počas obdobia hospodárskej krízy a zraniteľnosti, keď nezamestnanosť rastie, musí byť
politika migrácie pracovnej sily flexibilná, ako argumentuje Komisia, no aj udržateľná
a rozumná.
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Carlo Fidanza (PPE),    písomne. – (IT) Som skutočne sklamaný odmietnutím správy pani
Mathieuovej o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt
a na prácu. Bola to vyvážená správa, ktorá bola značne vylepšená v štádiu hlasovania
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi predloženými Poslaneckým klubom Európskej
ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktoré boli prijaté s rozhodujúcim prispením
liberálov a konzervatívcov.

Sklamalo ma, že Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu nedodržala dohodu,
a rovnako chybné hodnotenie Európskych konzervatívcov a reformistov, ktoré otvára
dvere novému návrhu Komisie, ktorý bude pravdepodobne slabší ako ten súčasný.

Príležitosť legálnych prisťahovalcov získať potrebné dokumenty na pobyt a prácu
prostredníctvom zjednoteného postupu pre celé územie Európskej únie by bola rozhodným
krokom vpred a správnym a náležitým logickým dôsledkom nevyhnutného posilnenia
boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu prostredníctvom väčšej spolupráce s pobrežnými
členskými štátmi a posilnenia agentúry Frontex.

Namiesto toho, rovnako ako pri množstve iných príležitostí, sú tu isté tvrdohlavé
ideologické pozostatky ľavice, ktoré prevážia a ktoré sa usilujú o plošné otvorenie hraníc,
ale nakoniec poprú potreby chrániť čestných cudzincov, ktorí prišli do Európy za prácou.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Považujeme za veľmi dôležité, že tento
návrh smernice o zjednotenom postupe podávania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt
a na prácu zamietla väčšina poslancov Európskeho parlamentu, keďže text Parlamentu,
už prerokovaný s Radou, slúžil len záujmom veľkých firiem a hospodárskych skupín. Tieto
skupiny presadzovali sociálny damping, aby mohli mať zahraničnú pracovnú silu, ktorú
by mohli vykorisťovať nízkou mzdou a minimom práv.

Hoci ho predložili pod zámienkou jednotnej regulácie, tieto skupiny chceli v praxi
zlegalizovať sociálny damping, prehĺbiť neistotu zamestnania, zväčšiť nerovnosť a otvoriť
cestu iným dôsledkom a právnym predpisom, ktoré by ohrozili zásady rovnosti
a spravodlivosti pre všetkých pracovníkov.

Istým spôsobom chceli oživiť zásadu krajiny pôvodu z neslávne známej Bolkesteinovej
smernice, ktorá bola zamietnutá po vytrvalom odpore pracovníkov. Odpor a argumenty
pracovníkov a odborov v rôznych členských štátoch vážne otriasli Európskym parlamentom
a ukázali, že ten boj za to stál. K tomuto kladnému výsledku prispeli aj portugalskí
pracovníci prostredníctvom generálneho štrajku z 24. novembra. Ostražitosť si však
musíme zachovať.

Bruno Gollnisch (NI),    písomne. – (FR) V čase, keď je evidovaných takmer 25 miliónov
nezamestnaných Európanov, sa opäť predkladá smernica zameraná na uľahčenie
prisťahovalectva žiadateľov o prácu. Musíte priznať, že je na tom čosi nemorálne. Okrem
toho sa tento text usiloval týmto pracujúcim prisťahovalcom zaručiť isté hospodárske
a sociálne práva, údajne aby zabránil sociálnemu dampingu alebo nespravodlivej
hospodárskej súťaži s pôvodnými pracujúcimi alebo pracujúcimi, ktorí už v Európe žijú.
Toto je nepriame priznanie, že prisťahovalectvo tlačí európske mzdy nadol a nenahrádza
žiadny nedostatok pracovnej sily, ale práve naopak, jeho dôsledkom je priama konkurencia
našim pracovníkom.

Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v úsilí presadzovať rovnaké práva – a rovnaké
náklady – rezidentov a prisťahovalcov skutočne znamenali, že každému druhu
prisťahovalca, či už pracujúcemu, alebo nie, sa umožní prístup k našim sociálnym dávkam.
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Toto predstavuje výber medzi sociálnym dampingom a automatickými dávkami a to už
viac nie je únosné ani politicky, ani finančne. Je čas rozhodnúť sa na úrovni členských
štátov zvrátiť migračné toky, z ktorých sa stali neúnosné hospodárske, sociálne a dokonca
aj kultúrne bremená, a vo všetkých oblastiach uprednostňovať národné záujmy a záujmy
Spoločenstva.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Členské štáty EÚ neustále zápasia
s problémom nelegálneho prisťahovalectva a práce vykonávanej v oblasti takzvaného
tieňového hospodárstva občanmi tretích krajín. Na účinné prekonanie týchto problémov
treba podniknúť primerané kroky. Zjednodušenie a štandardizácia postupov na vydávanie
povolení na vstup a na prácu pre občanov tretích krajín, aby mohli začať pracovať
v členskom štáte, pomôže obmedziť nelegálne prisťahovalectvo. Súčasne umožní splniť
požiadavky európskych trhov v oblasti pracovnej sily. Navrhované právne predpisy
nechávajú istú voľnosť krajinám, ktoré prisťahovalcov prijímajú, najmä pokiaľ ide
o podmienky zamietnutia vstupu. Toto zaručí primeranú úroveň právnej istoty a to, že
nedôjde k žiadnemu narušeniu právomocí členských štátov.

Smernica, o ktorej sa rokuje, umožní všetkým členským štátom prijať spoločné stanovisko
v oblasti hospodárskeho prisťahovalectva. To zaistí transparentné právne predpisy,
bezpečnosť a právnu ochranu pracovníkov, ktorí trpia diskrimináciou, pokračujúci boj
proti nelegálnemu prisťahovalectvu a napokon opatrenia na boj proti nespravodlivej
hospodárskej súťaži. Preto súhlasím so stanoviskom pani spravodajkyne.

David Martin (S&D),    písomne. – V roku 2001 Komisia predložila návrh smernice
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely plateného
zamestnania a výkonu samostatnej zárobkovej činnosti. Napriek súhlasnému stanovisku
Európskeho parlamentu tento ambiciózny návrh, ktorého cieľom bolo vytvorenie
podmienok na vstup a pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú vykonávať
hospodársku činnosť v Únii, neprešiel prvým čítaním v Rade a Komisia ho v roku 2006
oficiálne stiahla. Vítam skutočnosť, že nový právny základ, ktorý poskytuje Lisabonská
zmluva, dáva veľkú šancu na prijatie tohto návrhu.

Clemente Mastella (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za túto správu spolu s našou
skupinou, pretože sa domnievam, že správne reaguje na demografické problémy, ktorým
bude Európska únia čeliť v nadchádzajúcich rokoch, vytvorením jednotného postupu
podávania žiadostí pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú vstúpiť na územie
členského štátu, aby tu mohli pracovať, a ponúka im bezpečné právne postavenie.

Bohužiaľ, parlamentné odmietnutie oddiali analýzu tejto dôležitej smernice, ktorá by
zjednodušila často zložité administratívne postupy prijímania hospodárskych migrantov.
Trhom práce našich členských štátov by teda umožnila reagovať na súčasné a budúce
potreby pracovnej sily a poskytla by im spôsob, ako bojovať proti vykorisťovaniu
a diskriminácii, ktorých obeťou sa často stávajú títo pracovníci. Smernica sa usiluje znížiť
rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi: so systémom jednotného kontaktného
miesta by administratívne postupy boli jednoduchšie, menej nákladné a rýchlejšie.

Náš návrh by neurčoval podmienky udeľovania vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín.
Členské štáty by boli stále zodpovedné za určovanie podmienok vstupu a stanovovanie
počtu migrantov, ktorým dovolia vstúpiť na svoje územie na účely zamestnania.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Táto správa a návrh smernice, ktorý
mení a dopĺňa, sú hanebné. Zavádzajú selektívne prisťahovalectvo riadené požiadavkami
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trhu. Všetkým prisťahovalcom, ktorých tieto trhy nepotrebujú alebo ich už viac nepotrebujú,
upierajú ich práva. Dokonca aj vtedy, keď zaručujú obmedzené práva tým, ktorí pracujú,
dávajú možnosť v budúcnosti ich ešte väčšmi obmedziť. Prisťahovalci nie sú ľudia druhej
kategórie! Táto smernica je jednoducho neľudská. Budem hlasovať proti nej a aj ju
odsudzujem.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Tento dokument, ktorý bol odmietnutý väčšinou
poslancov Parlamentu, bol právnym predpisom, ktorý by umožnil lepšie riadenie prílevu
migrantov. Jeho cieľom bolo odstrániť rozdiely medzi členskými štátmi v ich postupoch
v oblasti práce a pobytu a poskytnúť štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí v EÚ legálne
pracujú, prístup k istým právam. Z dvoch dôvodov to preto bol krok vpred. Po prvé, pretože
vytvárame nový nástroj, ktorého cieľom je pomôcť štátnym príslušníkom tretích krajín,
ktorí sa chcú prisťahovať na územie členských štátov, tým, že sa im udelí súbor práv. Po
druhé preto, že politické posolstvo, ktoré vysiela do zahraničia, odmieta predstavu uzavretej
Európy, ktorá je schopná prijímať len represívne opatrenia a posilňovať bezpečnosť v čase,
keď reagujeme na obavy vyjadrené v Štokholmskom programe, pokiaľ ide o vytvorenie
pružných prisťahovaleckých politík, aby sme podporili hospodársky rozvoj Únie. Preto
som hlasoval tak, ako som hlasoval.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Okolnosti, za akých sa štátnym príslušníkom
tretích krajín udeľuje povolenie na pobyt a na prácu v členskom štáte EÚ, sú vecou daného
štátu, nie EÚ. Fakt, že periodická migrácia kvalifikovaných zručných pracovníkov môže
byť možno v istých oblastiach užitočná, nesmie vyústiť do politiky otvorených dverí,
pretože v prvom rade by sa mali zamestnávať naši pracovníci, teda občania EÚ. Ak máme
nedostatok pracovníkov v mnohých oblastiach, mali by sme skúmať príčiny tohto stavu
a reagovať na ne primeranou úpravou odbornej prípravy, ale aj poskytnutím príležitostí
na rekvalifikáciu. Skutočnosť, že migrácia za prácou môže spôsobiť problémy pracovníkom,
pretože znižuje úrovne miezd a môže viesť aj k dampingovým cenám, sa už v minulosti
často potvrdila.

Z tohto dôvodu sa na naliehanie krajín s dobre rozvinutými sieťami systému sociálneho
zabezpečenia zaviedli napríklad prechodné obdobia na voľný pohyb pracovníkov.
V rozprave nesmieme zabudnúť na to, že šikovné podniky môžu zneužívať pravidlá
a nariadenia v oblasti ponuky práce. Preto som hlasoval proti tejto správe.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, keďže
Európska únia už dlhé roky potrebuje jasné pravidlá a postupy v oblasti práv pracovníkov
z tretích krajín s legálnym pobytom. Takýto súbor pravidiel potrebujeme prinajmenšom
z dvoch dôvodov. Po prvé, hoci by sme mali poskytnúť prednostný plán pre pracovníkov
EÚ, pracovníci s legálnym pobytom sa zúčastňujú na hospodárskom živote členských
štátov a majú nárok na ochranu a záruky. Mali by sa považovať za prínos pre hospodárstvo
EÚ a nielen za hrozbu pre pracovníkov EÚ.

Po druhé, takéto jasné pravidlá by pomohli dosiahnuť lepšiu kontrolu migrácie. Na druhej
strane, ak sa vyhýbame takýmto pravidlám, podporujeme nelegálnu migráciu
a zamestnanosť a všetky následky, ktoré to prináša. S poľutovaním musím povedať, že
som túto správu odmietol a vyzývam Komisiu, aby sa vrátila s novým návrhom.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pani Mathieuovej, pretože
dúfam, že po rokoch práce sa zavedú usmernenia na vypracovanie smernice, ktorá prinesie
jednotný balík európskych pravidiel v oblasti povolení a práv pre pracovníkov z tretích
krajín. Na európskej smernici pracujeme od roku 2001 bez toho, aby sme videli nejaké
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výsledky. Dúfajme teda, že to Rada schváli v rámci spolurozhodovacieho postupu
s Parlamentom a že sa vzhľadom na dôležitosť tejto otázky dosiahne nejaký záver. Toto
je kľúčový bod pre rozvoj Európy, keďže rastúci dopyt po pracovnej sile nás čoraz viac
približuje k tomu, čo nazývame „hospodárskym prisťahovalectvom“, a preto naliehavo
potrebujeme spoločné právne predpisy v tejto otázke. Dlhodobý hospodársky rozvoj Únie
treba podporiť, preto potrebujeme zjednodušiť administratívne postupy v súvislosti
s povoleniami pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú vstúpiť na územie
členského štátu, aby tu mohli pracovať, a ponúknuť im isté právne postavenie. Smernica
nám umožní splniť súčasné a budúce potreby pracovnej sily a poskytne nám spôsob, ako
bojovať proti vykorisťovaniu a diskriminácii, ktorých obeťou sa títo pracovníci často
stávajú.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za súčasnú správu,
ktorá nebola v záverečnom hlasovaní prijatá. Urobila som to, pretože sa domnievam, že
monitorovanie migrácie v Európskej únii je základnou súčasťou zodpovednej hostiteľskej
politiky členských štátov. Najlepším spôsobom, ako bojovať proti nelegálnemu
prisťahovalectvu a nelegálnej práci, je rozvíjať vyváženú politiku smerom k legálnej migrácii,
prijímaniu prisťahovalcov na základe potrieb trhu práce v hostiteľskom štáte.

V čase bez hospodárskeho rastu je dôležité nevytvárať falošné očakávania začlenenia
a vyhnúť sa podpore politík, ktoré vedú k nedostatku práce. Návrh na vyplnenie jedinej
žiadosti pre úrady hostiteľskej krajiny pri žiadosti o prácu a víza na pobyt by tieto obavy
zohľadnil.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Súhlasím s pani spravodajkyňou Mathieuovou
a s návrhom smernice, ktorý je súčasťou úsilia Európskej únie o rozvíjanie globálnej
migračnej politiky a je rámcovým návrhom pre občanov tretích krajín. Jej cieľ je dvojitý:
a) vytvoriť zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu v členskom
štáte; a b) poskytnúť štátnym príslušníkom tretích krajín s oprávneným pobytom
v Európskej únii jednotný súbor minimálnych práv na základe rovnakého zaobchádzania
ako so štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ.

Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE),    písomne. – (SV) Legálne
prisťahovalectvo do členských štátov EÚ je dôležité pre hospodársky rozvoj.
Prisťahovalectvo pracovníkov môže zvýšiť konkurencieschopnosť a životaschopnosť
a pokiaľ ide o demografické problémy, ktorým EÚ v súvislosti so starnutím obyvateľstva
čelí, je dôležité prijať pružnú prisťahovaleckú politiku. Preto vítame návrh Komisie, ktorý
sa usiluje zaviesť jednotný postup podávania žiadostí štátnych príslušníkov tretích krajín
žiadajúcich o povolenie na prácu a pobyt. To by malo zjednodušiť zložité administratívne
formality súvisiace s prijímaním migrantov. Malo by to tiež umožniť trhom práce v našich
členských štátoch reagovať na potrebu pracovnej sily v súčasnosti a v budúcnosti
a poskytnúť nástroj na boj proti vykorisťovaniu a diskriminácii týchto pracovníkov.

Nesúhlasíme však s predloženými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa
ďalších dokumentov, v dôsledku ktorých je celý návrh protirečivý a zbytočný. Jednotný
postup podávania žiadostí a jednotný dokument strácajú zmysel, keď všetky členské štáty
môžu vydať a žiadať ďalšie dokumenty. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom sa
uvádza, že členské štáty môžu vydať doplnkový dokument povolenia na pobyt, ktorý
môže byť obnovený alebo odobratý, keď sa situácia človeka na trhu práce zmení, prešiel.
Keďže sme boli nespokojní s textom a uprednostnili by sme, ak by text pred jeho prijatím
išiel do druhého čítania, proti vôli Rady sme hlasovali za zaradenie tabuliek zhody. Ani
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toto neprešlo a my sme sa ocitli v situácii, keď by kladné hlasovanie za správu znamenalo
jej prijatie v prvom čítaní s obsahom, o ktorom sa domnievame, že podkopáva celý návrh
jednotného dokumentu namiesto niekoľkých v rámci EÚ, a preto sme sa rozhodli hlasovať
proti návrhu.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Jedným z najlepších spôsobov boja proti
nelegálnemu prisťahovalectvu a nelegálnej práci je rozvíjať vyvážené legálne migračné
kanály, ktoré spĺňajú potreby trhov práce v našich krajinách. Hospodárske prisťahovalectvo
je skutočnosťou a musíme v ňom zaviesť poriadok. Je to však aj nutnosť vzhľadom na
demografické a hospodárske problémy, ktorým bude Európska únia v blízkej budúcnosti
čeliť. Prisťahovalecká politika sa musí stať nástrojom na reguláciu našich potrieb pracovnej
sily, a tak pomáhať pri vykonávaní stratégie EÚ 2020.

Právne predpisy EÚ neobmedzujú právo členských štátov riadiť svoje vlastné systémy
sociálneho zabezpečenia. Keďže neexistuje harmonizácia na úrovni Únie, podmienky
udeľovania dávok sociálneho zabezpečenia, ako aj výšku týchto dávok a dobu ich
poskytovania stanovujú právne predpisy jednotlivých členských štátov.

Pri výkone tejto právomoci by však mali členské štáty dodržiavať právo Únie. Okrem toho
sa musia dodržiavať pracovné podmienky vrátane mzdy, ukončenia pracovného pomeru,
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, pracovného času, dovolenky a disciplinárnych
postupov, pričom sa zohľadnia platné všeobecné kolektívne dohody.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Európska únia sa musí pripraviť na budúce
demografické problémy. Otázky týkajúce sa migrácie za prácou sú podstatné pre
konkurencieschopnosť a životaschopnosť hospodárstiev. Vyžadujú si vyvážený prístup
a dôkladné zváženie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – (FR) Teší ma, že Európsky parlament
zamietol tento návrh o jednotnom povolení. Dnešné hlasovanie otvára cestu novým
rokovaniam a vraví nie prideľovaniu práv podľa trhovej hodnoty pracovníkov. Táto
smernica, ktorá ani zďaleka nezaručovala spoločný súbor práv pre všetkých migrujúcich
pracovníkov založený na rovnakom zaobchádzaní a nediskriminácii, navrhovala
roztrieštenú koncepciu legálnej migrácie, v ktorej by trhová hodnota migrujúceho
pracovníka určovala rozsah jeho práv. V predvečer 20. výročia Medzinárodného dohovoru
o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov je toto
hierarchické usporiadanie úplne neprijateľné. Únia musí konečne zapracovať závery
mnohých štúdií, ktoré ukazujú, že prospech – individuálny a kolektívny, hospodársky
a spoločenský – pre hostiteľské krajiny, rovnako ako pre krajiny pôvodu, ide ruka v ruke
s plnohodnotným a účinným uplatňovaním práv migrantov. Zelení budú túto vec naďalej
mimoriadne pozorne sledovať, aby pomohli Únii vytvoriť ambicióznu prisťahovaleckú
politiku založenú na zásade univerzálnosti a nedeliteľnosti základných práv. O túto otázku
pôjde pri nových rozhovoroch, ktoré vyvolalo odmietnutie tejto strašnej dohody.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Cieľom návrhu smernice Európskeho parlamentu
a Rady o európskom ochrannom príkaze je prevencia kriminality. Je založený na tom, že
hoci členské štáty poskytujú ochranu pre obete trestnej činnosti v rámci štátnych hraníc,
stáva sa nevyhnutnosťou vyvinúť mechanizmus včasného varovania a prevencie na
európskej úrovni. Toto berie do úvahy odporúčania Štokholmského programu a postupy
vyplývajúce z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré umožňujú prípravu správ
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o prierezových otázkach, ako aj prvý návrh smernice Rady o ochrane obetí v Európe z 5.
januára 2010. Súhlasím s rozsiahlym prístupom s cieľom začleniť obete niekoľkých typov
trestných činov a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré stanovujú podmienky
na zrušenie ochranného príkazu, zabezpečenie kontinuity právnej ochrany, stanovenie
lehoty na vykonanie príkazu a objasnenie postavenia obetí, ktoré sa sťahujú z jedného
členského štátu do druhého.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto uznesenie, lebo
podporuje návrh smernice Rady, ktorá poskytne jasné opatrenia týkajúce sa prevencie
kriminality a najmä ochrany obetí. Je dôležité, aby obete násilia neboli chránené proti
páchateľom len vo svojej krajine, ale mali by mať k dispozícii ochranné opatrenia v celej
Európskej únii. Prijatie a vykonávanie tejto smernice by ukázalo, že EÚ je rozhodnutá
uskutočniť Štokholmský akčný plán, ktorý je iniciatívou Európskej únie na udržanie
a rozvíjanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Je dôležité zdôrazniť, že európsky ochranný príkaz by mal byť uplatniteľný na všetky obete
trestnej činnosti vrátane obetí obchodovania s ľuďmi, nútených manželstiev, zabíjania
v mene cti, rodovo motivovaného násilia, svedkov, obetí terorizmu a organizovaného
zločinu, a to bez ohľadu na vek alebo pohlavie obete, v prípade, že bol páchateľ odhalený.
Ochrana obetí sa však netýka len fyzickej ochrany, ale zahŕňa aj dôstojnosť obetí. Z tohto
dôvodu úplne súhlasím, že je nevyhnutné začleniť ochranu obetí, ktorej cieľom je obnovenie
ich dôstojnosti a rešpektu voči nim ako ľudským bytostiam.

Roberta Angelilli (PPE),    písomne. – (IT) Hlasovanie v Parlamente o návrhu smernice
o európskom ochrannom príkaze pre obete vysiela dôležitý signál na ochranu ľudí, ktorí
sa stali obeťou násilia. Bohužiaľ, hoci nebola v Rade kvalifikovaná väčšina po tom, čo sa
Holandsko pridalo na stranu krajín blokujúcich iniciatívu, nemá to žiadny vplyv na
dôležitosť dnešného hlasovania.

Európske legislatívne vákuum týkajúce sa ochrany obetí násilia sa musí vyplniť konkrétnym
opatrením, ktoré sa neobmedzuje len na územie štátu, v ktorom sa obeť nachádza, ale
ktoré sa uplatní aj na cezhraničnom základe. Cieľom spolupráce 12 členských štátov
vrátane Talianska je aktivácia mechanizmu včasného varovania a ochrany obetí na území
Európskej únie.

Som presvedčená o dôležitosti dosiahnuť dohodu o tomto nástroji – aj z politického
hľadiska –, lebo zaručí ochranu obetiam všetkých druhov trestných činov a poskytne
obmedzujúce a zakazujúce opatrenia voči osobám, ktoré predstavujú hrozbu. Rovnako
dôležitým aspektom je možnosť obete presťahovať sa do druhého členského štátu a dostať
informácie a pomoc, ktorú potrebuje pri snahe začať žiť odznova, pričom bude naďalej
využívať ochranné opatrenia.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písomne. – (IT) Podporujem všeobecnú myšlienku ochranného
príkazu. Obete násilia musia byť chránené proti opakovaným útokom páchateľov a musia
im byť poskytnuté výhody preventívnych opatrení v celej Európskej únii.

Návrh smernice je ďalším krokom k dosiahnutiu cieľov Štokholmského akčného plánu
a iniciatívy Európskej únie na udržanie a rozvíjanie priestoru slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti.

Veľmi dobre si uvedomujem zložitosť tejto iniciatívy. Súdne systémy sa v členských štátoch
líšia tak ako aj trestné a občianskoprávne konania. Napriek tomu si myslím, že
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spravodajkyne úspešne posilnili kontinuitu právnej ochrany a zaručili maximálnu ochranu,
pričom zabezpečili právnu istotu.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Obete násilia môžu využívať ochranné opatrenia
proti páchateľom vo svojich príslušných členských štátoch. Táto ochrana však končí na
hraniciach členských štátov a doteraz neexistoval žiadny spôsob na rozšírenie tejto ochrany
za tieto hranice. Hlasovala som za túto novú smernicu, ktorá umožňuje súdnym orgánom
členského štátu, ktoré využívali ochranné opatrenia na základe vnútroštátneho práva,
vydať európsky ochranný príkaz, ktorý chráni obete na území druhých členských štátov.
Samozrejme, smernica je primárne určená pre ženské obete násilia, ale môže sa uplatniť
na kohokoľvek bez ohľadu na pohlavie a vek, na možné obete a ich príbuzných.

Regina Bastos (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za návrh smernice o európskom
ochrannom príkaze, ktorého cieľom je chrániť obete trestných činov v celej Európskej
únii. Táto iniciatíva sa snaží zaviesť mechanizmus pre justičnú a policajnú spoluprácu
medzi členskými štátmi, aby obete trestných zločinov, ktoré využívajú ochranné opatrenie
v jednom členskom štáte, nemuseli opakovať celé súdne konanie, aby im boli poskytnuté
ochranné opatrenia, ak sa rozhodnú mať pobyt alebo zdržiavať sa v inej krajine EÚ.

Európsky ochranný príkaz bude vydaný na základe žiadosti chránenej osoby a nebude
poskytnutý len ženám, ktoré sú obeťami domáceho násilia, teda hlavnej skupine, ktorej je
poskytovaná ochrana, ale aj všetkým ďalším obetiam, ako sú obete obchodovania s ľuďmi,
obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, zabíjania v mene
cti, incestu, rodovo motivovaného násilia, svedkovia a obete terorizmu a organizovaného
zločinu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za návrh smernice
o európskom ochrannom príkaze, lebo jej základnými cieľmi je prevencia kriminality
a ochrana obetí. V súčasnosti, aj v prípade, že členské štáty disponujú ochrannými príkazmi
pre obete, sú výsledné vykonávacie opatrenia limitované hranicami štátu pôvodu. Európska
únia musí urobiť všetko, čo môže, aby zabránila kriminalite a perzekúcii na európskej
úrovni. Len vtedy budeme schopní zaručiť obetiam bezpečné prostredie bez obmedzenia
ich práva na mobilitu. Hoci sú trestné, občianskoprávne a administratívne konania
v členských štátov odlišné, všetky krajiny musia spolupracovať, aby zabránili opakovaným
trestným činom.

Myslím, že je veľmi dôležité, aby bol do tohto návrhu začlenený aspekt morálnej podpory.
Pre väčšinu obetí má trestný čin rozličné psychické a morálne následky, ktoré pretrvávajú
ešte dlho po spáchaní trestného činu. Samotná EÚ sa musí zaoberať nielen prevenciou
a ochranou, ale aj morálnou podporou obetí, aby mohli začať nový život v akomkoľvek
členskom štáte EÚ.

Jan Březina (PPE),    písomne. – (CS) Hlasoval som za správu o európskom ochrannom
príkaze, lebo sa snaží zlepšiť právne postavenie obetí násilných trestných činov. Právna
ochrana je potrebná najmä pre ľudí, ktorí sú obeťami opakovaného násilia zo strany svojich
blízkych, pre ľudí, ktorí sa stali obeťami násilia na základe pohlavia, alebo pre ľudí, ktorí
sa stávajú obeťami iných druhov trestných činov v členskom štáte, v ktorom nemajú ani
občianstvo, ani bydlisko. Súhlasil som s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré
obmedzujú dôvody na odmietnutie uznania alebo zamietnutia európskeho ochranného
príkazu, stanovujú 20-dňovú lehotu na vykonanie príkazu alebo objasňujú situáciu, keď
sa obeť sťahuje z jedného členského štátu do druhého.
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Som rád, že sa vyjasnil problém právneho základu, ktorý proti sebe postavil najmä Radu
a Komisiu.Určitý názorový konflikt medzi občianskoprávnymi a trestnými aspektmi
európskeho ochranného príkazu sa podľa mňa podarilo odstrániť prijatím pozmeňujúceho
a doplňujúceho návrhu, ktorý k spolupráci v trestných prípadoch pridáva ešte uznávanie
súdnych rozhodnutí. Tým sa vyšlo v ústrety námietke Komisie, že právne predpisy
európskeho ochranného príkazu narušujú jej výhradné právo iniciatívy v oblasti
občianskeho práva.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Podporujem toto uznesenie, keďže si
myslím, že je nevyhnutné, aby obete násilia mohli využiť opatrenia na prevenciu pred
kriminalitou a ochranu v celej Európskej únii. Táto ochrana by sa teda nemala obmedziť
na jediný členský štát, ale mala by jednotlivcom umožniť, aby mali pobyt alebo sa zdržiavali
v iných krajinách EÚ. Toto opatrenie by sa malo uplatniť na obete obchodovania s ľuďmi,
mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti,
incestu, rodovo motivovaného násilia, svedkov a obete terorizmu a organizovaného
zločinu. Aby sa to dosiahlo, bude nevyhnutné prekonať odlišnosť právnych systémov
členských štátov.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Tento návrh smernice sa snaží vyplniť medzeru
v existujúcich právnych predpisoch, pokiaľ ide o obete trestných činov, ktoré sa nezaoberajú
otázkami prevencie kriminality a potrebou rýchleho a účinného celoeurópskeho
mechanizmu včasného varovania a prevencie s cieľom chrániť obete. Z tohto dôvodu by
sa vytvorenie európskeho ochranného príkazu malo stať dôležitým spôsobom ochrany
obetí bez ohľadu na typ násilia, ktorému boli vystavené. V členských štátoch musí fungovať
na cezhraničnom základe, aby obete nemuseli začať celé súdne konanie potrebné na
opätovné získanie ochranných opatrení, ak sa presťahujú do iného členského štátu.

Hoci sme v EÚ na jednej strane práve prijali právne predpisy týkajúce sa občianskych
a procesných práv podozrivých osôb, na druhej strane nemôžeme zabudnúť na občianske
a procesné práva obetí, ktoré sú bezpochyby zraniteľné, a vo väčšej miere im chýba ochrana.
Prijatie tejto smernice je dôležitým krokom smerom k pomoci obetiam, ale dúfam, že
Komisia pôjde ďalej a čo najskôr predstaví komplexný a kompletnejší legislatívny balík
týkajúci sa obetí.

Anne Delvaux (PPE),    písomne. – (FR) Hlasovala som za návrh smernice Európskeho
parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze. Na rozdiel od niektorých členských
štátov (ako sú Spojené kráľovstvo, Holandsko od poslednej výmeny vlády a podobne),
ktoré zrejme viac vzdorujú, som proti obmedzeniu rozsahu trestných konaní
v najprísnejšom zmysle; podporujem začlenenie širšieho rozsahu konaní. Dúfam, že jasný
signál vyslaný Európskym parlamentom v pléne zabezpečí nielen to, že teraz neuviazneme
na mŕtvom bode pre blokujúcu menšinu v Rade, ale že nadchádzajúce maďarské
predsedníctvo bude pokračovať v riešení tohto problému.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Udelenie právnej ochrany obetiam trestných činov je
nevyhnutné na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Z tohto dôvodu
súhlasím, napriek niektorým výhradám, s cieľmi súčasného návrhu, ktorý sa snaží zlepšiť
existujúcu právnu situáciu v týchto oblastiach: (i) zlepšenie podmienok zrušenia európskeho
ochranného príkazu, (ii) kontinuita právnej ochrany, (iii) obmedzenie dôvodov na
odmietnutie uznania alebo zamietnutia európskeho ochranného príkazu, (iv) stanovenie
lehoty na vykonanie príkazu a (v) objasnenie postavenia obetí, ktoré sa sťahujú z jedného
členského štátu do druhého.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Táto smernica sa týka uplatnenia ochranných
opatrení určených na pomoc obetiam trestných činov, kedykoľvek tieto ohrozia život
jednotlivca alebo telesnú, duševnú alebo sexuálnu pohodu.

Ochranné opatrenia existujú vo všetkých členských štátoch, strácajú však platnosť, ak
niekto prekročí hranice krajiny. Európsky ochranný príkaz sa snaží zabezpečiť, aby ochrana
poskytnutá jednotlivcovi v jednom členskom štáte ostala zachovaná a pokračovala
v ktoromkoľvek inom členskom štáte, do ktorého sa osoba sťahuje alebo sa presťahovala.

Je to stanovisko, ktoré dnes prijal Európsky parlament, keď 610 poslancov hlasovalo za,
13 proti a 56 poslancov sa zdržalo hlasovania. Je založené na kompromise dohodnutom
medzi poslancami Parlamentu a zástupcami belgického predsedníctva EÚ. Text má však
ešte potvrdiť kvalifikovaná väčšina členských štátov v Rade.

Hoci sa väčšina ochranných opatrení zameriava na ženy, ktoré sú obeťami domáceho
násilia, nové pravidlá by sa mali uplatniť pre všetky obete: ako uvádza prijatá správa, „táto
smernica sa uplatňuje na ochranné opatrenia, ktorých cieľom je ochrana všetkých obetí,
nielen obetí rodového násilia, zohľadňujúc pritom osobitosti každého druhu trestného
činu“.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Európsky ochranný príkaz je praktickým
vyjadrením priority, ktorú španielske predsedníctvo pripisuje boju proti násiliu páchanom
na ženách. Obete, na ktoré sa vzťahujú opatrenia stanovujúce vzdialenosť, na ktorú sa
k nim páchatelia nesmú priblížiť, budú chránené za vnútroštátnymi hranicami, čo im
umožní začať nový život, kdekoľvek im to vyhovuje. Vydaný európsky ochranný príkaz
bude mať rovnakú právnu moc v celej Únii. Záber textu sa rozšíril, aby začlenil aj ochranu
„života, telesnej alebo duševnej integrity, dôstojnosti, osobnej slobody a sexuálnej integrity“.
Táto široká definícia zahŕňa pojmy núteného manželstva, pedofílie, obchodovania s ľuďmi,
mrzačenia pohlavných orgánov a ďalšie. Toto opatrenie plní hlavný cieľ priestoru slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti, ktorým je vytvorenie Európy poskytujúcej ochranu. Preto
som hlasovala za tento text.

Jim Higgins (PPE),    písomne. – Vítam európsky ochranný príkaz. Je to vynikajúca iniciatíva,
ktorá zabezpečí, že opatrenia na ochranu obetí sa rozšíria z jedného členského štátu do
druhého. V súčasnosti ochranné príkazy strácajú platnosť na hranici a obete ostávajú
bezbranné. EPO (európsky ochranný príkaz) znamená obrovský krok smerom k právam
obetí. Je to silný nástroj, ktorý poskytne bezpečnejšie útočisko pre obete násilia za hranicami
členských štátov. Ochranné opatrenia sa vzťahujú na viac než 100 000 žien v EÚ.
Znepokojuje ma však blokujúca menšina na úrovni Rady, ktorej súčasťou je Írsko. Dúfam,
že prijatie tejto správy veľkou väčšinou na úrovni Parlamentu podnieti blokujúcu menšinu,
aby zmenila svoj postoj. Nesúhlasím s ich názorom, že právny základ správy je chybný.
Právna služba Rady aj Parlamentu zistila, že právny základ je primeraný a jednohlasne
podporený výborom JURI a ochranný príkaz nestanovuje povinnosť upraviť vnútroštátne
systémy pre prijatie ochranných opatrení, keďže členský štát, do ktorého obeť odchádza,
by mal poskytnúť ochranu v súlade s jeho vnútroštátnym právom.

Timothy Kirkhope a Marina Yannakoudakis (ECR),    písomne. – Skupina ECR v plnej
miere podporuje snahy a ciele navrhnutého európskeho ochranného príkazu a sme radi,
že obete násilia, terorizmu, domáceho zneužívania, prenasledovania alebo sexuálneho
obťažovania sú chránené v prípade ich pohybu po celej EÚ. Skupina ECR súcití s utrpením,
ktoré môže spôsobiť telesné, duševné alebo sexuálne zneužívanie, a so zraniteľnosťou,
v ktorej zanecháva svoje obete.
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Nemohli sme dnes hlasovať za túto správu, lebo nás znepokojuje právny základ a rozsah
smernice. Tento návrh má trestnoprávny základ, ale niektoré trestné činy, na ktoré sa má
tento návrh vzťahovať, sú záležitosťami občianskeho práva, ale chýba tu použitie článku
81 ZFEÚ (Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Skupina ECR má obavy z účinnosti
vykonávania tohto návrhu a z toho, aké posolstvo vyšle táto anomália verejnosti EÚ o tom,
ako tu robíme zákony. Skupina ECR je pevne presvedčená, že právne predpisy vypracované
na úrovni EÚ musia byť správne a jednoznačné z hľadiska práva a nemali by ohroziť právne
systémy členských štátov.

Z týchto dôvodov sa skupina ECR zdržala hlasovania o tejto správe.

David Martin (S&D),    písomne. – Návrh smernice o európskom ochrannom príkaze
predložený 12 členskými štátmi je iniciatívou, ktorá sa snaží o prevenciu kriminality. Aj
v prípade, že členské štáty disponujú ochrannými príkazmi pre obete trestnej činnosti,
výsledné vykonávacie opatrenia sú limitované hranicami štátu pôvodu. Obete trestnej
činnosti sa však z rôznych dôvodov, v neposlednom rade preto, aby unikli pred trestnou
činnosťou, niekedy presťahujú z jedného členského štátu do druhého. Po presťahovaní sa
však ocitajú v bezbrannej pozícii, keďže spolupráca súdnych orgánov a orgánov činných
v trestnom konaní ich nedokáže ochrániť zavedením rýchleho a účinného celoeurópskeho
mechanizmu včasného varovania a prevencie. Vytvorenie podobného režimu spolupráce
je cieľom tejto iniciatívy. Jednotlivé opatrenia členských štátov sú dôkazom toho, že
prevencia kriminality na celoeurópskej úrovni je možná v prípade, že páchateľ alebo
skupina páchateľov trestnej činnosti boli odhalení.

Barbara Matera (PPE),    písomne. – (IT) Vďaka príspevku Rady a najmä vďaka dvom
spravodajkyniam a pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré sme predložili vo výbore,
ponúka návrh smernice o európskom ochrannom príkaze dokonalú ochranu obetí bez
obmedzení vnútroštátnych právnych predpisov. Mal by sa považovať za symbol pokroku
regulácie v Európe, ktorý postupne zabezpečuje, aby boli práva a ochranné opatrenia
v každom členskom štáte rovnaké.

Na základe európskeho ochranného príkazu, ako bol predložený, sa ochrana obetí
požadujúcich slobodný pohyb v Európskej únii stáva rozhodnejším a rýchlejším procesom.
Rozdiel medzi našimi právnymi systémami vrátane súvisiacich konaní je, samozrejme,
stále zábranou. Ale rozsah, ako bol definovaný, umožní našim krajinám rýchlo sa
prispôsobiť novému príkazu, čím sa naša Únia posilní a poskytne sa viac ochrany
európskym občanom, najmä tým najzraniteľnejším.

Z tohto dôvodu v plnej miere podporujem tento návrh, ktorý by dal nádej mnohým ľuďom,
ktorých sloboda a dôstojnosť sa každodenne porušuje a ktorí nemajú prostriedky vzoprieť
sa. V budúcnosti možno budú môcť začať nový život v inej krajine.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Je to záležitosť najzákladnejšej spravodlivosti, aby
obeť trestného činu, ktorá využíva ochranný príkaz v členskom štáte, mohla byť chránená,
aj ak sa rozhodne mať pobyt alebo zdržiavať sa v inej krajine EÚ. S týmto zámerom sme
dnes prijali nové pravidlá. Všetky obete a nielen obete domáceho násilia by mali mať
možnosť využívať európsky ochranný príkaz. Vo všetkých členských štátoch EÚ existujú
ochranné opatrenia, ale prestávajú platiť, ak jednotlivec prekročí hranice krajiny. Európsky
ochranný príkaz sa snaží zabezpečiť, aby ochrana poskytnutá jednotlivcovi v jednom
členskom štáte bola zachovaná a pokračovala v akomkoľvek ďalšom členskom štáte, do
ktorého osoba odchádza alebo odišla, bez ohľadu na trestný čin, ktorý bol na nej spáchaný.
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Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Každá obeť trestuhodného činu, ktorá získa
ochranu v jednom členskom štáte Európskej únie, by mala mať možnosť využívať tú istú
ochranu, ak odchádza do druhého členského štátu. Napriek tomu, že sa väčšina opatrení
týka ženských obetí sexistického násilia, malo by sa spresniť, že akákoľvek iná obeť násilia
vrátane detí môže využívať výhody tejto iniciatívy. Navyše, môžeme privítať to, že ochranný
príkaz možno vyžiadať aj pre rodiny chránenej osoby. Ochrana by sa však nemala obmedziť
len na fyzickú ochranu obete. Do úvahy sa musí vziať aj jej dôstojnosť ako ľudskej bytosti.
Som si vedomý zložitosti iniciatívy a problémov, s ktorými sa môže stretnúť v neposlednom
rade z dôvodu možných rozdielov medzi súdnymi systémami členských štátov a trestnými,
občianskoprávnymi a administratívnymi konaniami. Napriek tomu treba členské štáty
podporiť, aby pokračovali týmto smerom.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Som za túto správu a považujem ju za najlepšiu
správu o záležitosti, o ktorej sa hlasuje 14. decembra. Hlavné kritéria boli definované,
všetky otázky boli riadne prepracované a dôvod je jasný. Teraz bude ľuďom, ktorí sa stali
obeťami trestných činov, zabezpečená súdna ochrana v každej krajine Európskej únie, ak
sa presťahujú z jedného členského štátu EÚ do druhého. Toto poskytne vyšetrovacím
orgánom a prokurátorovi príležitosť účinne vykonávať vyšetrovanie a obete trestných
činov nebudú skrývať dôležité informácie zo strachu z vyšetrovania. Spravodajkyniam
som vďačný za správu.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Hoci boli v posledných rokoch prijaté opatrenia
na ochranu obetí, dotknutí ľudia sú často ponechaní napospas osudu. Právnici a sudcovia
sa pri vzdelávaní veľa učia o právach obžalovaných, ale nepočujú nič o správnom spôsobe
zaobchádzania so svedkami a obeťami, ktoré sú svedkami. Ak je plánovanie termínov
prispôsobené len obžalovanému a vôbec sa neberie ohľad na obeť, ktorá na niekoho podá
občianskoprávnu žalobu, je to ako úder do tváre. Dôležitá je tu aj lepšia informovanosť,
ale je potrebná aj v zdravotníckom vzdelávaní, aby sa dali lepšie rozpoznať prípady
domáceho násilia. Otázka zákonného obmedzenia občianskoprávnych nárokov na
odškodné je zásadná v prípade zneužívania detí. Ochrana obetí tiež zahŕňa opatrenie, že
s deťmi môžu pracovať len osoby s čistým registrom trestov. Ak sa napríklad
v Lichtenštajnsku teraz vedú súdne konania vo veci nútených manželstiev, a to aj bez
súhlasu obete, a je možné podať žalobu v prípade mrzačenia pohlavných orgánov
vykonanom na neplnoletom, jasne to ukazuje potenciálne nebezpečenstvo toľko velebeného
multikultúrneho obohatenia.

Keďže ochrana obetí je stále v plienkach a dotknutí ľudia často nevedia, na koho sa majú
obrátiť vo svojej vlastnej krajine a aké majú práva, je dôležité, aby bola v EÚ ochrana obetí
harmonizovaná. Hlasoval som za správu.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze, lebo EÚ potrebuje
systém na zvýšenie ochrany životov, bezpečnosti a telesnej, duševnej a sexuálnej integrity
občanov, ktorí sú obeťami násilia. Návrh smernice sa snaží posilniť ochranu obetí tohto
typu trestných činov v EÚ, lebo ochranné opatrenia sú v súčasnosti obmedzené na domáce
právne predpisy v členských štátoch. Toto uznesenie sa snaží vyplniť medzeru v právnych
predpisoch s cieľom chrániť obete násilia aj mimo ich krajín, čím sa zaručí, že každý členský
štát poskytne obetiam primeranú ochranu. Od členských štátov sa nebude požadovať
harmonizácia ich vnútroštátnych právnych predpisov, ale môžu ich prispôsobiť, aby boli
navzájom uznávané.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    písomne. – (EL) Hlasoval som dnes za návrh smernice
prijímajúcej štandardný mechanizmus na uľahčenie a posilnenie ochrany poskytovanej
obetiam trestných činov, ktoré sa pohybujú medzi členskými štátmi a uplatňujú tak ich
právo na slobodu pohybu. Táto smernica teraz bude chrániť obete trestných činov, ktoré
môžu ohroziť ich život, ich telesnú, duševnú a sexuálnu integritu alebo ich osobnú slobodu,
pričom konečným cieľom je predísť páchaniu takýchto trestných činov v budúcnosti.

Po rokovaniach s Radou bola smernica vylepšená, najmä v týchto bodoch:

– právna ochrana sa rozšírila, takže sa už od obete nebude vyžadovať, aby musela znovu
začať celé súdne konanie na získanie ochranných opatrení, keď sa presťahuje do druhého
členského štátu,

– podmienky, za ktorých sú vydané európske ochranné príkazy, sa zlepšili a zjednodušili,

– dôvody na odmietnutie uznania alebo zamietnutie európskeho ochranného poriadku
sa obmedzili,

– bola stanovená presná lehota na vykonanie príkazu,

– ochrana sa netýka len telesnej integrity, ale aj dôstojnosti obete.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Táto správa ide proti už prijatému
Štokholmskému akčnému plánu, ktorý je iniciatívou Európskej únie na udržanie a rozvíjanie
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Napriek problémom týkajúcich sa právneho
základu týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov som hlasovala za túto správu,
keďže si myslím, že ochranné opatrenia pre obete alebo možné obete trestných činov sú
pozitívnou vecou. Možnosť rozšírenia pôsobnosti ochranného príkazu z jedného členského
štátu („štát pôvodu“) na ďalší členský štát, do ktorého sa chce chránená osoba presťahovať
(„vykonávajúci štát“), je významným pokrokom smerom k vytvoreniu priestoru slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii. Toto je ideál, s ktorým sa stotožňujem.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Domáce násilie je porušenie základných ľudských
práv a môže postihnúť kohokoľvek bez ohľadu na náboženstvo, farbu pleti a sociálne
postavenie. Rumunsko v roku 2009 zaznamenalo 35 % nárast domáceho násilia oproti
roku 2008. Aj v roku 2010 bol hlásený nárast počtu prípadov domáceho násilia. Odhaduje
sa, že prípady domáceho násilia postihujú 1 200 000 ľudí každý rok, ale len 1 % obetí
násilia sa ich odváži oznámiť orgánom.

Európsky ochranný príkaz musí byť silným nástrojom schopným poskytnúť bezpečnejšie
útočisko pre obete násilia za hranicami členských štátov. Bude zahŕňať aj ochranu proti
násilným trestným činom spáchaným skupinami osôb a bude sa uplatňovať na všetky
obete trestných činov, ako sú obete obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných
orgánov, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu, rodovo motivovaného násilia,
ako aj svedkovia a obete terorizmu a organizovaného zločinu.

Členské štáty musia naďalej zabezpečovať právnu ochranu, obmedziť dôvody na
odmietnutie uznania alebo zamietnutia európskeho ochranného príkazu, stanoviť 20-dňovú
lehotu na vykonanie príkazu a objasniť postavenie obetí, ktoré sa sťahujú z jedného
členského štátu do druhého.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Myslím si, že smernica Rady je veľmi pozitívna,
keďže sa snaží vytvoriť skutočný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Mám však
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rovnaké obavy, aké vyjadrili spravodajkyne, najmä pokiaľ ide o technické nedostatky, ako
aj o rozdiely medzi právnymi systémami členských štátov, ktoré zdôraznili.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Chcel by som zablahoželať pani
Jiménezovej-Becerrilovej Barriovej a pani Romerovej Lópezovej k ich vynikajúcej práci.
Obetiam trestných činov, ktoré majú právo na ochranu v jednom členskom štáte, bude
zaručená rovnaká úroveň ochrany v celej Únii vďaka novému európskemu ochrannému
príkazu (EPO), ktorý bol dnes schválený a ktorý rozširuje pôsobnosť právnych predpisov
a začleňuje všetky obete trestných činov, nie len obete rodovo motivovaného násilia, ako
bolo pôvodne navrhnuté. Ochranné opatrenia existujú vo všetkých členských štátoch, ale
stávajú sa neúčinnými, ak obete prekročia hranice. Európsky ochranný príkaz by mal
zabezpečiť, aby akákoľvek ochrana poskytnutá osobe v jednom členskom štáte platila vo
všetkých ďalších členských štátoch, do ktorých táto osoba odchádza alebo odišla. Európsky
ochranný príkaz môže byť vydaný na žiadosť chránených osôb, ak sa rozhodnú presťahovať
do druhého členského štátu alebo ak sa tam chcú jednoducho zdržiavať. Členský štát, ktorý
vydal ochranné opatrenie, bude zodpovedný za vydanie EPO a jeho zaslanie do členského
štátu, do ktorého chce osoba odísť. Text ešte musí potvrdiť kvalifikovaná väčšina členských
štátov v Rade a tie budú mať tri roky na jeho transponovanie do vnútroštátneho práva.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Návrh smernice o európskom ochrannom
príkaze predložený 12 členskými štátmi je iniciatívou, ktorá sa snaží o prevenciu kriminality.
Aj v prípade, že členské štáty disponujú ochrannými príkazmi pre obete trestnej činnosti,
výsledné vykonávacie opatrenia sú limitované hranicami štátu pôvodu. Obete trestnej
činnosti sa však z rôznych dôvodov, v neposlednom rade preto, aby unikli pred trestnou
činnosťou, niekedy presťahujú z jedného členského štátu do druhého. Po presťahovaní sa
však ocitajú v bezbrannej pozícii, keďže spolupráca súdnych orgánov a orgánov činných
v trestnom konaní ich nedokáže dostatočne ochrániť zavedením rýchleho a účinného
celoeurópskeho mechanizmu včasného varovania a prevencie. Vytvorenie podobného
režimu spolupráce je cieľom tejto iniciatívy. Jednotlivé opatrenia členských štátov sú
dôkazom toho, že prevencia kriminality na celoeurópskej úrovni je možná v prípade, že
páchateľ alebo skupina páchateľov trestnej činnosti boli odhalení.

Joanna Senyszyn (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za uznesenie o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze. Smernica je nevyhnutná,
aby sa obete násilia mohli cítiť pomerne bezpečne v celej Európskej únii bez ohľadu na to,
kde žijú. Po prijatí smernice bude dôležité viesť pravidelné odborné školenia pre súdne
orgány a ďalšie príslušné orgány, aby mohli poskytnúť obetiam primeranú pomoc. Veľmi
dôležité tiež bude viesť informačnú kampaň, ktorá sa bude snažiť informovať občanov
o možnosti vydania európskeho ochranného príkazu.

Na základe tohto bude obetiam násilia poskytnutá lepšia ochrana a nastane pokles počtu
takýchto trestných činov. Smernica o európskom ochrannom príkaze predstavuje kľúčový
krok smerom k európskej smernici o násilí proti ženám. Spoločná, komplexná stratégia
EÚ s cieľom bojovať proti násiliu proti ženám sa musí čo najskôr navrhnúť a uplatniť vo
všetkých členských štátoch EÚ. Naliehavo potrebujeme európske legislatívne normy na
boj proti násiliu proti ženám. Je to jediný spôsob, ako môžeme podporiť ženy a postaviť
sa proti akceptovaniu domáceho násilia spoločnosťou a beztrestnosti páchateľov tohto
trestného činu. Dúfam, že nadchádzajúce poľské predsedníctvo významne prispeje
k vypracovaniu a prijatiu návrhu smernice v tejto oblasti. Už som napísala list, ktorý na
túto vec upozorňuje premiéra Poľska pána Donalda Tuska, ale ešte som nedostala odpoveď.
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Marc Tarabella (S&D),    písomne. – (FR) Vítam prijatie správy o európskom ochrannom
príkaze drvivou väčšinou hlasov. Dnešné prijaté opatrenie umožní ľuďom, ktorým bola
udelená ochrana v členskom štáte, využívať tú istú ochranu v ktoromkoľvek inom členskom
štáte, do ktorého chcú odísť. Smernica sa netýka len obetí domáceho násilia, ale aj obetí
nútených manželstiev, obchodovania s ľuďmi a mrzačenia ženských pohlavných orgánov.
Toto predstavuje veľký pokrok v právach obetí a ich mobilite v rámci Európskej únie.
Vyzývam Radu, aby sa riadila stanoviskom Európskeho parlamentu a poskytla európskemu
ochrannému príkazu čo najväčšiu podporu.

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

John Stuart Agnew (EFD),    písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP)
odsudzuje všetky formy obchodovania s ľuďmi ako modernú verziu otroctva a vyzýva na
najprísnejšie trestné sadzby za takéto činy v rámci Spojeného kráľovstva. UKIP však
hlasovala proti tejto správe, pretože nemôžeme legitimizovať rozsiahlejšie právomoci EÚ
vo veciach, ako je trestné právo a ochrana hraníc. Podľa tohto návrhu má EÚ rozhodovať
o minimálnych trestných sadzbách za určitý trestný čin v členských štátoch a to jednoducho
nie je vecou EÚ. O takýchto trestoch by mali samostatne rozhodovať zvolené vnútroštátne
vlády, ktoré by mali s ostatnými krajinami spolupracovať na odstraňovaní obchodovania
s ľuďmi.

Problém obchodovania s ľuďmi zhoršuje aj EÚ. Vzhľadom na to, že v rámci EÚ existuje
sloboda pohybu a otvorené hranice spolu s jednotnou menou, organizovaný zločin môže
nehatene fungovať oveľa efektívnejšie. Ak by členské štáty vykonávali náležité hraničné
kontroly a previerky, pomohlo by to narúšať činnosť takýchto škodlivých zločineckých
organizácií. EÚ je v skutočnosti súčasťou problému, nie jeho riešením.

Sonia Alfano (ALDE),    písomne. – (IT) Neexistuje nič neľudskejšie ako využívanie životov
iných ľudí na účely zisku, ktoré porušuje všetky základné práva. Obchodovanie s ľuďmi
je jedným z najprízemnejších počínaní v dejinách, ide o rozšírený a mimoriadne zložitý
jav. Som rada, že Parlament v prvom čítaní schválil návrh smernice o obchodovaní s ľuďmi.
Ide o významný krok vpred, pokiaľ ide o boj proti tomuto javu, ktorý predstavuje hlavnú
oblasť činnosti veľkého počtu medzinárodných zločineckých organizácií. Najdôležitejšie
je uznať, že hlavným problémom, ktorý je nutné riešiť, je organizovaný zločin. EÚ konečne
skutočne a explicitne rozlišuje medzi zločinom a organizovaným zločinom, pretože
organizovaný zločin je naozaj samostatným problémom. Medzi ďalšie pozitíva patrí
napríklad širšie vymedzenie pojmu vykorisťovanie, väčšia ochrana obetí a pravidlo
stanovujúce, že obete obchodovania s ľuďmi nebudú obviňované z trestných činov, ku
ktorým boli donútené násilím alebo pod hrozbou násilia. Ako upozorňuje organizácia
Amnesty International, ženy, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, sú často zatýkané
za prostitúciu a nemajú zaručený plný prístup k spravodlivosti.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Podporila som toto uznesenie, pretože
obchodovanie s ľuďmi je modernou formou otroctva, závažným zločinom a vážnym
porušovaním základných ľudských práv. Lisabonská zmluva posilnila činnosť EÚ v oblasti
súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach vrátane boja proti obchodovaniu s ľuďmi
a Európsky parlament ako spoluzákonodarca zohráva plnohodnotnú úlohu. Dôrazne
podporujem návrh EP, podľa ktorého sa musia zvýšiť tresty pre obchodníkov s ľuďmi na
úroveň z návrhu z roku 2009, mali by sa konfiškovať ich aktíva a mala by sa ďalej rozvíjať
pomoc obetiam a najmä obetiam v detskom veku.
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Som presvedčená, že EP by mal členské štáty jednoznačne požiadať, aby robili viac s cieľom
odrádzať od dopytu po službách obetí obchodovania s ľuďmi, a to prostredníctvom
informačných kampaní, vzdelávania, odbornej prípravy a tak ďalej, pričom by do všetkých
týchto činností malo byť plne začlenené rodové hľadisko. Je dôležité zdôrazniť, že silný
preventívny účinok majú trestné postihy zamestnávateľov, ktorí využívajú prácu obetí
obchodovania s ľuďmi, takže ich treba ďalej rozvíjať.

Roberta Angelilli (PPE),    písomne. – (IT) Pretrvávajúce hospodárske a kultúrne nerovnosti
na globálnej úrovni viedli k rozvoju nových foriem otroctva, ktoré už nie sú nevyhnutne
spojené s oblasťou sexuálneho vykorisťovania, ale aj so sférou vykorisťovania
hospodárskeho.

Tieto okolnosti nemusia zodpovedať nášmu historickému pohľadu na otroctvo, sú však
rovnako odporné. Obetiam upierajú hodnoty slobody a rovnosti, na ktorých je založená
moderná spoločnosť. Obete sa oceňujú, predávajú alebo vymieňajú a sú zbavené svojej
dôstojnosti. Obchodovanie s ľuďmi je pre organizovaný zločin mimoriadne výnosná
činnosť a v súčasnosti má cezhraničný rozmer.

Rok po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy existovali mnohé iniciatívy v oblasti
súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach. Teraz musíme prácu EÚ posilniť
poskytovaním stimulov pre opatrenia zamerané proti obchodovaniu s ľuďmi,
zhromažďovaním údajov s cieľom zostaviť spoľahlivé štatistiky a vytvorením užšej
cezhraničnej spolupráce vrátane výmeny informácií a osvedčených postupov, ako aj užšej
spolupráce s Eurojustom a Europolom.

Takisto musíme prijať prístup orientovaný na obete. Obete potrebujú ochranu vrátane
právnej ochrany. Potrebujú pomoc a programy sociálnej rehabilitácie. V prvom rade je
však dôležité zvýšiť tresty pre obchodníkov a zamestnávateľov, ktorí zneužívajú zraniteľnosť
obetí, medzi ktoré patria aj maloleté osoby.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Poslanci EP z Komunistickej
strany Grécka hlasovali proti návrhu smernice Komisie o predchádzaní obchodovaniu
s ľuďmi a boji proti nemu a proti správe Európskeho parlamentu o tejto smernici, pretože
členským štátom ukladajú jednotné a harmonizované trestnoprávne predpisy a postihy.
EÚ sa zameriava na využitie zraniteľnosti pracujúcich a ich postupné presviedčanie, že vo
všetkých odvetviach a vo všetkých členských štátoch sú potrebné jednotné, rovnaké
trestnoprávne pravidlá. Zavedenie harmonizovaného trestného práva v členských štátoch
EÚ s nehanebným deklarovaným cieľom posilnenia mechanizmov zjednocujúcich Európu
a štátnych represívnych mechanizmov, aby sa skonsolidovala moc monopolov, je ďalším
úderom pre základné slobody. Zároveň ide o neprijateľné a nebezpečné obmedzovanie
ľudovej suverenity a zvrchovaných práv členských štátov.

Záujem EÚ o boj proti obchodovaniu s ľuďmi je predstieraný, pretože pochádza od
kapitalistickej, nadnárodnej únie, ktorá bez okolkov priznáva, že je založená na
kapitalistickom systéme. Premena pracovnej sily na kapitalistickú komoditu robí z ľudí
tovar, ktorý slúži jedinej hodnote uznávanej v prehnitom systéme vykorisťovania:
kapitalistickému zisku.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písomne.  –  (IT) Vítam prijatie tohto návrhu a nových
trestných sadzieb. Obchodovanie s ľuďmi je závažným trestným činom a vážnym
porušením základných ľudských práv. Dúfam, že táto nová smernica úspešne zaplní

14-12-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK142



medzery v predchádzajúcom súdnom rámci a že sa v rámci prehľadného legislatívneho
rámca zriadi funkcia koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Napriek tomu, že Lisabonská zmluva posilnila úlohu Európskeho parlamentu v oblasti
súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach, kľúčovú úlohu v boji proti tejto trestnej
činnosti môžu zohrávať práve členské štáty. Ak chceme dosiahnuť silný preventívny účinok,
členské štáty musia medzi trestné činy zaradiť každé vedomé využívanie služieb obetí
obchodovania s ľuďmi.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Obchodovanie s ľuďmi je odporný jav, ktorý
Európska únia, bohužiaľ, nemôže prehliadať. Orgány Únie ho považujú za neprijateľný
bez ohľadu na pohnútky, či už ide o sexuálne vykorisťovanie, alebo prácu. Z tohto dôvodu
Európa už istý čas disponuje širokým spektrom právnych predpisov na boj proti tomuto
javu. Táto nová smernica, za ktorú som hlasovala, v súlade s novými právomocami v tejto
oblasti nahrádza predchádzajúce rámcové rozhodnutie. Táto smernica, ktorá predstavuje
zhrnutie acquis communautaire v tejto oblasti a zhutňuje ho v rámci jediného textu, má
zohrávať významnú úlohu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Určuje zásady, z ktorých
musia vychádzať právne predpisy členských štátov, ustanovuje platné trestné sadzby,
stanovuje zodpovednosť právnických osôb, chráni obete pred akýmkoľvek trestným
stíhaním, ktoré môže byť dôsledkom ich postavenia, zavádza opatrenia na pomoc a ochranu
obetí a obsahuje určité konkrétne ustanovenia týkajúce sa žien a detí.

Liam Aylward (ALDE),    písomne. – (GA) Státisíce ľudí v EÚ sa každý rok stanú obeťami
obchodovania s ľuďmi okrem iného na účely sexuálneho vykorisťovania, nútenej práce
a nezákonného obchodovania s orgánmi a žobrania. Táto moderná forma otroctva je
strašným zločinom a hrubým porušením základných ľudských práv.

Vítam obsah správy, pokiaľ ide o zavedenie prísnejších opatrení, ktoré by predchádzali
obchodovaniu s ľuďmi, zavedenie prísnejších trestov pre obchodníkov s ľuďmi
a zabezpečenie lepšej ochrany pre obete. Proti tejto modernej forme otroctva je nutné
bojovať; je potrebné podniknúť kroky na podporu, ochranu a lepšiu pomoc obetiam; je
nutné posilniť prevenciu a monitorovanie.

Je potrebné bojovať proti medzinárodným zločineckým skupinám. Ak to chceme náležite
realizovať, je potrebné nadviazať spoluprácu na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Oceňujem obsah správy, pokiaľ ide o zavedenie prísnejších trestov pre obchodníkov
s ľuďmi a o konfiškáciu ich aktív. Deti sú vystavené najväčšiemu riziku, že sa stanú obeťami
obchodovania s ľuďmi. Pre všetky obete, najmä deti, musí byť dostupná pomoc a ochrana.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Podporujem túto správu. Obchodovanie
s ľuďmi je závažným trestným činom a vážnym porušením základných ľudských práv.
Táto trestná činnosť je rozšírená na celom svete a môže nadobúdať mnohé podoby, ktoré
súvisia so sexuálnym vykorisťovaním, nútenou prácou, nezákonným obchodovaním
s ľudskými orgánmi, nezákonnými adopciami a podobne. Naliehavo preto musíme
podniknúť aktívne opatrenia na podporu stratégie v oblasti boja proti obchodovaniu
s ľuďmi, pri ktorej by sa podstatná pozornosť venovala boju proti obchodovaniu s ľuďmi
a predchádzaniu tomuto javu.

Okrem toho je potrebné zabezpečiť účinné systémy pomoci a podpory pre obete, ktoré
by im poskytli právo na odškodnenie, potrebné lekárske ošetrenie a bezplatnú právnu
a psychologickú pomoc, pričom osobitná pozornosť by sa venovala deťom. Stratégia
v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi by mala zahŕňať aj sociálne rozmery a rozmery
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politík v oblasti prisťahovalectva, azylu a opätovného začleňovania. Aby sa obmedzil
rozsah trestnej činnosti, je navyše potrebné zabezpečiť účinné a primerané tresty za
porušovanie ustanovení smernice.

Slavi Binev (NI),    písomne. – (BG) Podporil som túto správu, pretože obchodovanie
s ľuďmi je vážny problém, ktorý musíme riešiť, a opatrenia stanovené v Lisabonskej zmluve
nemajú dostatočnú pôsobnosť, aby sa zvládla trestná činnosť v tejto oblasti. Obchodovanie
s ľuďmi je druhom otroctva a Európa musí všetkými dostupnými prostriedkami pred touto
hrozbou chrániť svoje ženy, svoje deti, svojich občanov. Ide o závažný trestný čin a obrovské
porušenie základných ľudských práv, ktoré prostredníctvom hrozieb, násilia a ponižovania
spôsobuje závislosť ľudí a malo by podliehať trestu odňatia slobody v trvaní najmenej 10
rokov. Podľa môjho názoru musíme navyše prijať prístup orientovaný na obete, ktorý
bude zahŕňať identifikáciu všetkých možných kategórií obetí a osobitné opatrenia zamerané
na ich ochranu, pričom mimoriadnu pozornosť je nutné venovať deťom a ďalším
ohrozeným skupinám, ako vo svojej správe uvádza Edit Bauerová.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Európsky parlament dnes prijal mimoriadne
dôležitú smernicu historického významu, ktorá posilní boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
Táto smernica je veľmi dôležitým krokom smerom k boju proti rozsahu tohto strašného
zločinu, pričom ustanovuje prísnejšie tresty a postihy a ďalej zlepšuje prevenciu a ochranu
obetí. Hlasovala som za túto správu, pretože je nutné, aby odozva voči obchodníkom
s ľuďmi a odpoveď na strašné zločiny, ktoré páchajú, boli tvrdšie, a pretože je nutné prijať
prísnejšie tresty a postihy, aby ich sadzby zodpovedali závažnosti spáchaného trestného
činu a aby slúžili ako účinný odstrašujúci prostriedok, pokiaľ ide o takéto činy. Nová
smernica obsahuje veľmi dôležité ustanovenie. Okrem trestov by členské štáty mali zaviesť
aj také postihy, ako je zabavenie majetku, a prijať nevyhnutné opatrenia na zadržanie
a konfiškáciu nástrojov a príjmov z tejto trestnej činnosti, pretože iba vtedy táto trestná
činnosť nebude hospodársky životaschopná. Pozornosť by som chcela upriamiť na
skutočnosť, že pri náraste rozsahu tejto trestnej činnosti v Európe musí byť prístup EÚ
väčšmi orientovaný na ľudské práva, pričom najväčšia pozornosť by sa mala venovať
preventívnym opatreniam, ochrane obetí, politike návratu a opätovnej integrácie
a sociálnym záležitostiam.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Zriadením funkcie koordinátora pre
boj proti obchodovaniu s ľuďmi na úrovni Európskej únie by sa zlepšila spojitosť krokov
podniknutých v boji proti modernému otroctvu. Spolupráca medzi štátmi v tejto
problematike, predovšetkým na úrovni EÚ, je prínosná. Pri mnohých príležitostiach však
štáty strácajú zo zreteľa kroky, ktoré súvisia s opätovnou integráciou obetí obchodovania
s ľuďmi do spoločnosti. Je zrejmé, že v menej rozvinutých štátoch Európskej únie, v ktorých
sú veľké časti obyvateľstva zraniteľné z dôvodu hmotného nedostatku, je potrebné zamerať
sa na vzdelávacie a preventívne kampane.

Aby sme mali lepšiu a presnejšiu predstavu o tomto jave, je nutné zbierať harmonizované
údaje, ktoré by mali obsahovať informácie o počte ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania
s ľuďmi, vrátane údajov o pohlaví, veku, štátnej príslušnosti obetí, ako aj o forme
obchodovania, druhoch služieb, ktoré obete vykonávali, počte zadržaných, stíhaných
a odsúdených obchodníkov a mechanizmoch postúpenia týchto prípadov vnútroštátnym
azylovým orgánom. Rozsah obchodovania s ľuďmi je momentálne obrovský, ale pre
chýbajúce presné a centralizované údaje v rámci EÚ nepoznáme skutočný rozsah tohto
javu.
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Vito Bonsignore (PPE),    písomne. – (IT) Chcel by som pani Bauerovej a pani Hedhovej
zablahoželať k zvládnutiu náročnej úlohy zostavenia správy o takejto aktuálnej
problematike. Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najväčších ziel našej doby, ktoré je
porovnateľné s otroctvom; zapríčiňuje vykorisťovanie zo strany brutálnych zločineckých
organizácií a spôsobuje, že sa ich obete stávajú závislými.

Bohužiaľ, ide o jav nesmiernych rozmerov; pre chýbajúce informácie nepoznáme jeho
presný rozsah. Musíme preto zrealizovať konkrétne štúdie, aby sme odhalili jeho skutočný
rozsah. Európa zároveň musí podporovať politiky, ktoré umožnia väčšiu spoluprácu
v policajnej a súdnej oblasti. Tieto politiky možno vykonávať podľa článku 79 Lisabonskej
zmluvy, ktorý určuje právny základ v rámci spoločnej prisťahovaleckej politiky.

Na záver chcem vyjadriť súhlas s požiadavkou pani spravodajkyne, konkrétne s požiadavkou
zvýšiť trestné sadzby pre obchodníkov s ľuďmi a skonfiškovať ich aktíva; zaradiť každé
vedomé využívanie služieb obetí obchodovania s ľuďmi medzi trestné činy a poskytovať
väčšiu pomoc obetiam.

David Campbell Bannerman a Nigel Farage (EFD),    písomne. – Strana za nezávislosť
Spojeného kráľovstva (UKIP) odsudzuje všetky formy obchodovania s ľuďmi ako modernú
verziu otroctva a vyzýva na najprísnejšie trestné sadzby za takéto činy v rámci Spojeného
kráľovstva. UKIP však hlasovala proti správe, pretože nemôžeme legitimizovať rozsiahlejšie
právomoci EÚ vo veciach, ako je trestné právo a ochrana hraníc. Podľa tohto návrhu má
EÚ rozhodovať o minimálnych trestných sadzbách za určitý trestný čin v členských štátoch
a to jednoducho nie je vecou EÚ. O takýchto trestoch by mali samostatne rozhodovať
zvolené vnútroštátne vlády, ktoré by mali s ostatnými krajinami spolupracovať na
odstraňovaní obchodovania s ľuďmi. Problém obchodovania s ľuďmi zhoršuje aj EÚ.
Vzhľadom na to, že v rámci EÚ existuje sloboda pohybu a otvorené hranice spolu
s jednotnou menou, organizovaný zločin môže nehatene fungovať oveľa efektívnejšie. Ak
by členské štáty vykonávali náležité hraničné kontroly a previerky, pomohlo by to narúšať
činnosť takýchto škodlivých zločineckých organizácií. EÚ je v skutočnosti súčasťou
problému, nie jeho riešením.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto smernicu, pretože
jej podstatnou zložkou je zvýšenie úsilia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Odpoveď EÚ
na túto problematiku teraz zahŕňa aj prostitúciu a ďalšie formy sexuálneho vykorisťovania,
vykorisťovanie pracovníkov prostredníctvom nútenej práce a žobrania, obchodovanie
s orgánmi, nezákonné adopcie, nútené manželstvá, obchodovanie s drogami a dokonca
aj zneužívanie jednotlivcov na páchanie drobných krádeží a lúpeží. Podľa mňa dokument
posilňuje prevenciu trestnej činnosti v prípade obchodovania s ľuďmi, predovšetkým
zaradením takejto činnosti medzi trestné činy alebo pomocou trestov, konfiškácie tovaru
alebo trvalým zatvorením prevádzok, ktoré sa používali na páchanie trestného činu. Som
presvedčená, že prostredníctvom poskytovania potrebného ubytovania, právneho
poradenstva a hmotnej, psychologickej a lekárskej pomoci budú mať obete k dispozícii
lepšiu pomoc a podporu.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Obchodovanie s ľuďmi je modernou formou
otroctva a druhou najlukratívnejšou činnosťou pre organizovaný zločin na celom svete.
Táto smernica je prvým právnym nástrojom prijatým v tejto oblasti, ktorá využíva nové
možnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy. Vymedzuje spoločný prístup k boju proti
obchodovaniu s ľuďmi a k ochrane jeho obetí, čím vypĺňa významnú medzeru
v predchádzajúcom právnom rámci. Podarilo sa dosiahnuť vyvážený kompromis, a tak
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vytvoriť nástroj schopný účinnejšie riešiť tento druh trestnej činnosti a vytvoriť prísnejšie
politiky a sprísniť tresty vrátane odňatia slobody v dĺžke trvania päť až 10 rokov a zabavenia
príjmov z trestnej činnosti. Smernica zároveň posilňuje oblasti prevencie a ochrany obetí
a mimoriadnu pozornosť venuje deťom a ďalším zraniteľným skupinám.

Podporujem aj návrh na vytvorenie úradu koordinátora EÚ pre boj proti obchodovania
s ľuďmi, zabrániť by sa však malo akejkoľvek duplicite úloh vzhľadom na už existujúce
orgány, ako je napríklad Európsky policajný úrad.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Obchodovanie s ľuďmi každý deň postihuje
stovky ľudí v Európe, pričom väčšinou ide o ženy a mladé dievčatá. Bolo preto naliehavo
potrebné zaplniť právnu medzeru, ktorá existuje v niektorých európskych krajinách,
napríklad v Španielsku, kde, mimochodom, pár kilometrov od francúzskej hranice nedávno
otvorili najväčší nevestinec. Európska únia si teda konečne zabezpečila nástroj na vytvorenie
prostredia, ktoré odrádza obchodníkov s ľuďmi, a na zabezpečenie pomoci a ochrany pre
obete obchodovania s ľuďmi. Spoločné pravidlá budú odteraz vymedzovať porušenie
právnych predpisov a tresty platné pre obchodníkov s ľuďmi. Znamená to ďalší krok
smerom k ochrane ľudskej dôstojnosti a skoncovaniu so stavom, keď sa s ľuďmi zaobchádza
ako s komoditou.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Obchodovanie s ľuďmi v súčasnosti pre jeho obete
predstavuje neľudskú novodobú formu otroctva. Pre páchateľov – zločinecké organizácie
zapletené do prostitúcie a sexuálneho vykorisťovania, nezákonných adopcií, nútenej práce,
nezákonného prisťahovalectva a nezákonného obchodovania s orgánmi – ide o mimoriadne
lukratívnu činnosť. Vzhľadom na to, že „destináciou“ takýchto sietí sú rozličné európske
krajiny, vítam túto iniciatívu s cieľom vytvoriť spoločný rámec na predchádzanie
obchodovaniu s ľuďmi a na boj proti nemu na európskej úrovni, čo je prístup, ktorý
vychádza z návrhu uznesenia Parlamentu, o ktorom sme hlasovali 10. februára 2010.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Obchodovanie s ľuďmi je závažným
porušením ľudských práv a pre organizovaný zločin je veľmi výnosné. Význam tejto formy
moderného otroctva je obrovský, a to aj napriek tomu, že nepoznáme jeho skutočný
rozsah.

Lisabonská zmluva posilnila politiku Európskej únie v oblasti spolupráce medzi súdnymi
orgánmi a políciou v trestných veciach vrátane boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Európsky
parlament, ktorý sa v tejto oblasti stal spoluzákonodarcom, bude odteraz zohrávať
významnú úlohu.

Vítam schválenie opatrení prijatých v tejto správe vzhľadom na potrebu zberu údajov
o počte obetí obchodovania s ľuďmi a o ich pohlaví, veku a štátnej príslušnosti,
prostriedkoch, pomocou ktorých sa obchodovanie uskutočňuje, typoch služieb, ktoré
obete napokon poskytujú, počte zadržaných, stíhaných a odsúdených obchodníkov
a o mechanizmoch postúpenia týchto prípadov vnútroštátnym azylovým orgánom.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Vieme, že nestačí prijať právne nástroje na
boj proti obchodovaniu s ľuďmi a na ochranu jeho obetí. Boj za odstránenie obchodovania
s ľuďmi je potrebné vnímať ako prioritu boja za dodržiavanie ľudských práv. Aby sa to
dosiahlo, je potrebná politická vôľa. V prvom rade je však nevyhnutné konať v oblasti
prevencie, čo je niečo, čo vyžaduje ďalšie hospodárske a sociálne politiky a prináša so
sebou koniec kapitalistického vykorisťovania a neoliberálnych politík.
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Je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré daných jednotlivcov vyslobodia z chudoby tým,
že budú podporovať politiky pre spravodlivé prerozdeľovanie bohatstva, zaručovať prístup
k najdôležitejším verejným službám a podporovať tvorbu pracovných miest so zaručenými
právami a úrovňou miezd, ktorá zabezpečuje slušné živobytie.

Z týchto dôvodov je prijatie tohto dokumentu iba jedným krokom v dlhom a ťažkom boji,
v ktorom musíme pokračovať, ak chceme skoncovať s obchodovaním s ľuďmi.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písomne. – (FR) Minulý týždeň sme prijali správu o návrhu
smernice o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí
a veľmi ma teší výsledok tohto hlasovania. Po prvé, definícia pojmu „obchodovanie s ľuďmi“
bude odteraz oveľa širšia a bude zahŕňať obchodovanie na účely sexuálneho alebo
pracovného zneužívania, najmä v poľnohospodárstve a domácnostiach, a aj núteného
žobrania. Po druhé, náš text ustanovuje postihy a najnižšie trestné sadzby pre obchodníkov
s ľuďmi. Po tretie, náš text poskytuje celý rad pomocných a podporných opatrení pre obete
a nesmieme zabúdať ani na to, že v Európskej únii sa údajne každý rok stanú obeťami
obchodovania státisíce ľudí. Čas ukázal, že existujúci rámec nebol dostatočné účinný. Text,
ktorý sme prijali minulý týždeň, názorne dokazuje, že existuje vôľa zintenzívniť našu
činnosť na ochranu občanov a stíhať obchodníkov s ľuďmi v rámci celej Európy.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Obchodovanie s ľuďmi je modernou formou
otroctva. Pre zločinecké gangy ide tiež o mimoriadne výnosnú činnosť, ktorá môže
nadobúdať rozmanité podoby, ako sú sexuálne vykorisťovanie, nútená práca, obchodovanie
s ľudskými orgánmi, žobranie, nezákonné adopcie a pracovné zneužívanie
v domácnostiach. Tento text je prvým záväzným európskym právnym predpisom, pokiaľ
ide o túto problematiku. Posilňuje ochranu obetí aj sankcie voči páchateľom. Treba privítať
rodové hľadisko, o ktoré sa text opiera, pretože obeťami obchodovania s ľuďmi sú často
ženy. Ďalším dôležitým bodom je, že obete nemožno stíhať za trestné činy spáchané
v dôsledku obchodovania, napríklad za porušenie zákonov o prisťahovalectve. Tento text
som podporila.

Timothy Kirkhope a Marina Yannakoudakis (ECR),    písomne. – Skupina ECR pevne
verí, že v 21. storočí je jednoducho hanebné, že na našom kontinente ešte stále existuje
otroctvo, a verí, že proti obchodovaniu s ľuďmi možno bojovať iba vtedy, ak budú všetky
národy na tých najvyšších úrovniach spolupracovať na predchádzaní tomuto javu. Súčasné
právne predpisy EÚ sú zastarané a majú ďaleko od toho, aby boli účinné; skupina ECR
podporuje ich revíziu. Skupina ECR dnes hlasovala za túto smernicu, ktorá sa zameriava
na cezhraničnú spoluprácu v záujme predchádzania tomuto ohavnému zločinu
obchodovania s ľuďmi a boja proti nemu.

Skupina ECR požiadala o hlasovanie po častiach o článkoch 4 ods. 1 a 2 a článku 15 ods.
4 a hlasovala proti týmto konkrétnym článkom, pretože neveríme, že EÚ by mala stanoviť
najvyššie trestné sadzby; a nie sme presvedčení ani o správnosti vymedzovania trestných
činov, o ktorom sa zmieňuje článok 15 ods. 4. Skupina ECR podporila uznesenie ako celok
a text zmenený a doplnený Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť a Výborom pre
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Obchodovanie s ľuďmi je modernou formou
otroctva a závažným porušením základných ľudských práv. Obchodovanie s ľuďmi je tiež
jedným najvýnosnejších činností zločineckých organizácií.
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Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy získala EÚ rozsiahlejšie právomoci v oblasti
súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach a dnes prijatá správa o návrhu smernice
Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu
a o ochrane obetí predstavuje záväzok európskeho zákonodarného orgánu v tejto oblasti.
Text určuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a ukladania sankcií
obchodníkom s ľuďmi a zavádza spoločné pravidlá na zlepšenie prevencie a ochrany obetí,
ktoré majú dostať pomoc vrátane právneho zastupovania. Proti obchodovaniu s ľuďmi,
javu, ktorý je úzko spojený s organizovaným zločinom rovnako ako obchodovanie
s narkotikami a pranie špinavých peňazí, je nutné bojovať silnými a účinnými opatreniami.
Skúsenosti získané v priebehu posledných rokov ukázali, že súdna a policajná spolupráca
aj vysoký stupeň harmonizácie jednotlivých vnútroštátnych právnych predpisov sú pri
boji proti týmto druhom trestnej činnosti nevyhnutné.

David Martin (S&D),    písomne. – Obchodovanie s ľuďmi je modernou formou otroctva,
závažným trestným činom a hrubým porušením základných ľudských práv, ktoré
prostredníctvom hrozieb, násilia a ponižovania spôsobuje, že sa ľudia stávajú závislými.
Obchodovanie s ľuďmi je tiež mimoriadne výnosná činnosť pre organizovaný zločin,
pretože ponúka možnosti vysokého zisku pri obmedzenom riziku. Môže mať mnoho
podôb, ako sú napríklad sexuálne vykorisťovanie, nútená práca, nezákonné obchodovanie
s ľudskými orgánmi, žobranie (vrátane využívania závislej osoby na tento účel), nezákonné
adopcie a práce v domácnosti. Rozsah tohto javu je pozoruhodný, určite však nie je v plnej
miere známy. Lisabonská zmluva posilnila politiku EÚ v oblasti súdnej a policajnej
spolupráce v trestných veciach vrátane boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Vítam skutočnosť,
že Európsky parlament sa stal spoluzákonodarcom v tejto oblasti a zohráva plnohodnotnú
úlohu. Túto správu som podporil.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Podľa nedávnych zistení Medzinárodnej organizácie
práce je na celom svete najmenej 2,45 milióna ľudí, ktorí sú v dôsledku obchodovania
s ľuďmi obeťami nútenej práce. Tento jav bol v posledných rokoch na vzostupe a teraz sa
vyskytuje aj v európskych krajinách. Preto sa domnievam, že ide o pliagu, proti ktorej
musíme v EÚ rozhodne bojovať bez toho, aby sme zanedbali vhodnú pomoc obetiam a ich
ochranu. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Je zrejmé, že obchodovanie s ľuďmi je
závažným trestným činom a závažným porušením základných práv. Je jasné, že všetci
budú hlasovať za prísnejšie zákony proti obchodovaniu s ľuďmi. Je jasné, že A. Mirsky
bude spolu s ostatnými poslancami hlasovať za prísnejšie právne predpisy. Ide o vec, ktorá
bude prínosom pre všetkých. Všetci sú za, a tak pôjde o plus pre autorky správy. Bolo by
azda možné nájsť dôležitejšiu tému? Týmto spôsobom možno napísať ďalších 100 správ
o prostitúcii, o terorizme, o zabíjaní, o fanatizme, o podvodoch, o lúpežiach,
o znásilneniach, o urážkach. O mnohých veciach... Je toto úlohou poslanca Európskeho
parlamentu? Hlasujem za túto správu. Bude vôbec niekto hlasovať proti?

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Otroctvo už oficiálne neexistuje. Neoficiálne však
existuje v značnej miere v podobe obchodovania s ľuďmi. Predovšetkým táto forma trestnej
činnosti sa pre mnohých ľudí stala lukratívnym obchodom, v ktorej sa ziskovosť pohybuje
rádovo v miliardách. Pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s ľuďmi, za organizovaným
zločinom značne zaostávame. Cieľ možno napokon dosiahnuť iba kombináciou rozličných
opatrení. Na jednej strane je potrebné znova doplniť finančné prostriedky pre bezpečnostný
aparát, ktorý v posledných rokoch pociťoval ich akútny nedostatok. V rámci EÚ je možné
naozaj bojovať iba proti vedľajším dôsledkom obchodovania s ľuďmi, potrebujeme sa
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však zbaviť toho, o čo sa táto trestná činnosť opiera. Proti podružným oblastiam, ako je
napríklad žobranie, by bolo možné bojovať pomerne jednoducho zavedením všeobecného
zákazu žobrania v rámci celej EÚ.

Na druhej strane je nevyhnutná spolupráca s krajinami pôvodu, napríklad v prípade nútenej
práce a nútenej prostitúcie. Dôležitým nástrojom boja proti obchodovaniu s ľuďmi sú
preto informačné a osvetové kampane prostredníctvom vzdelávacích systémov v krajinách
pôvodu, tranzitných krajinách a cieľových krajinách. Niektoré zo zásadných úvah v správe
sú správne, ale s niektorými oblasťami nemôžem vyjadriť bezvýhradný súhlas. Zdržal som
sa preto hlasovania.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Rumunské deti sa privážajú do strednej Európy,
kde sú nútené kradnúť a žobrať. K žobraniu sú nútené aj staršie a hendikepované osoby.
Šéfovia mafie zameranej na žobranie zatiaľ žijú v luxusných vilách. Obchodovanie s ľuďmi
je lukratívnym a rýchlo rastúcim obchodom. Podľa Europolu sú len v samotnej EÚ státisíce
obetí takéhoto obchodovania. Z týchto dôvodov je potrebné uvítať zintenzívnenie boja
proti obchodovaniu s ľuďmi zo strany EÚ. Mimoriadne pozitívnym aspektom je, že EÚ sa
po prvý raz zaoberá aj organizovaným žobraním. Ľavicoví romantici často zatvárajú oči
a chceli by, aby verejnosť uverila, že títo ľudia žobrú dobrovoľne a že nič také ako cestovanie
so zámerom žobrania alebo mafia naň zameraná neexistuje. Niektoré navrhované opatrenia
však zachádzajú priďaleko. Namiesto toho, aby EÚ krajiny pôvodu zaviazala, aby rozložili
štruktúry mafie, a poskytla obetiam priamo na mieste pomoc a tiež možnosti odbornej
prípravy, a tým im zabezpečila budúcnosť v ich vlastnej krajine, EÚ ide cestou povolení
na pobyt a oslobodenia od trestného stíhania pre obete obchodovania s ľuďmi. Tým vysiela
nesprávny signál: títo ľudia sú už do Európy lákaní falošnými sľubmi. Povolenia na pobyt
v súvislosti s ochranou obetí a oslobodenie od trestného stíhania v prípade, ak niekoho
pristihnú pri krádeži, bude o to viac podnetom, aby sa títo ľudia odovzdali do rúk mafie.
Preto som sa zdržal hlasovania.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Moje rozhodnutie hlasovať za správu
A7-0348/2010 je odôvodnené podstatou ľudskej bytosti ako takej. Ochrana slobody
jednotlivca je základným právom, za ktoré treba bojovať do tej miery, do akej je ohavným
a mimoriadne závažným zločinom porušovanie ľudských práv, ktoré prostredníctvom
hrozieb, ponižovania a násilia spôsobuje, že sa ľudia stávajú závislými. V posledných
rokoch sa obchodovanie s ľuďmi, bohužiaľ, stalo mimoriadne výnosným obchodom pre
organizovaný zločin, ktorý ponúka možnosti vysokého zisku pri obmedzenom riziku.
Z tohto dôvodu tento jav rastie nekontrolovateľnou rýchlosťou. V dôsledku toho Európska
únia podniká kroky na predchádzanie tomuto javu a na boj proti nemu pomocou
uplatňovania pravidiel o vymedzení trestných činov a sankcií v oblasti organizovaného
zločinu. Súhlasím s bojom proti tomuto javu, pretože dúfam, že povedie k rozvoju krokov
zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, rozvoju prístupu orientovaného na obete,
pričom sa osobitná pozornosť bude venovať ženám a deťom, a napokon dúfam aj v to, že
v rámci vzdelávacieho a školského systému v krajinách pôvodu, tranzitných krajinách
a cieľových krajinách obchodovania prebehne cielené organizovanie informačných
a osvetových kampaní.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Politika na predchádzanie
obchodovaniu s ľuďmi a na boj proti nemu je zásadnou otázkou, ktorá tvorí jadro EÚ.
Stotožňujem sa s cieľom ustanoviť prísnejšie pravidlá v tejto oblasti, vytvoriť prostredie,
ktoré bude nepriaznivé pre obchodníkov s ľuďmi, zabezpečiť väčšiu ochranu obetí
a nekompromisnejšie preventívne opatrenia. Súhlasím teda s návrhom Európskeho
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parlamentu na zriadenie funkcie koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Takisto
by som chcela zdôrazniť pozitívny charakter navrhovaných trestov, najmä pokiaľ ide
o trest odňatia slobody v dĺžke trvania až do 10 rokov a možnosť „zabavenia aktív“
delikventa, ako aj o návrh Rady, ktorý členské štáty vyzýva, aby zabavené aktíva využívali
na účely pomoci a ochrany obetí vrátane ich odškodňovania.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Obchod s ľuďmi je pokútna činnosť, ktorá
prebieha v celosvetovom rozsahu a ktorá je aj závažným porušením ľudských práv
a sociálnym javom s dosahom na celú spoločnosť. Obchodovanie s ľuďmi zahŕňa strategické
riziká postihujúce stabilitu a sociálno-ekonomický rozvoj, čo vedie k destabilizácii trhu
práce; rastu a diverzifikácii organizovaného zločinu; hospodárskej destabilizácii vyplývajúcej
z rozsahu prania špinavých peňazí; demografickej destabilizácii; nárastu korupcie vo
verejnom sektore a destabilizácii interných hospodárskych investícií. V Rumunsku v roku
2009 zaznamenali približne 780 obetí. Najmenej 416 z nich bolo obeťami nútenej práce
a najmenej 320 bolo obeťami nútenej prostitúcie. Medzi obeťami, ktoré boli identifikované
minulý rok, bolo aj 176 detí, s ktorými sa obchodovalo na účely nútenej práce a prostitúcie.
Členské štáty musia poskytnúť finančné prostriedky na pomoc obetiam a ich ochranu
vrátane poskytovania odškodného obetiam a cezhraničného presadzovania práva EÚ
v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V prípade detských obetí sa musí zohľadňovať
v prvom rade záujem dieťaťa a obchodníkom je nutné ukladať tvrdšie tresty. Pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy pomôžu vytvoriť nepriaznivé prostredie pre obchodníkov, chrániť
obete a účinnejšie predchádzať tejto činnosti, pretože základné práva je nutné dodržiavať.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože som
presvedčený, že je nevyhnutné, aby existovala koordinovaná a konsolidovaná stratégia
Európskej únie zameraná proti obchodovaniu s ľuďmi. Európsky parlament, ktorý sa
v tejto oblasti stal spoluzákonodarcom, bude odteraz zohrávať významnú úlohu. Verím,
že v súlade s uznesením prijatým 10. februára 2010 musí prístup v oblasti boja proti
obchodovaniu s ľuďmi klásť prioritu na celosvetový pohľad na tento jav a zamerať sa na
ochranu ľudských práv.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Blahoželám pani Bauerovej a pani Hedhovej
k vynikajúcej práci: text prijatý dnes sprísni sankcie voči obchodníkom s ľuďmi; poskytne
väčšiu ochranu obetiam a posilní prevenciu.

Prostitúcia, vykorisťovanie detí, nútená práca: odhaduje sa, že v Európe sa každý rok predajú
státisíce ľudí, ako keby išlo o predmety. EÚ sa domnieva, že hlavnými obeťami
obchodovania s ľuďmi sú ženy a deti, ktoré sú zneužívané na účely prostitúcie (43 %)
a nútenej práce (32 %). Okrem prostitúcie a nútenej práce existuje veľa ďalších pohnútok
k vykorisťovaniu ľudí: nútené žobranie, nezákonné adopcie, obchodovanie s orgánmi
a tak ďalej, všetko sú to prípady, ktorými sa zaoberá text smernice.

Podľa nových pravidiel má byť obetiam poskytnutá pomoc, a najmä: vhodné ubytovanie
a hmotná pomoc, potrebné lekárske ošetrenie vrátane psychologickej pomoci, poradenstvo
a informácie a v prípade potreby prekladateľské služby. Právne zastupovanie musí byť
poskytované bezplatne, a to aspoň v prípade, ak obeť nemá k dispozícii dostatočné finančné
prostriedky. Obete obchodovania s ľuďmi by mali mať aj prístup k programom na ochranu
svedkov, ak to vnútroštátne orgány považujú za potrebné.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Tento právny predpis predstavuje
významný krok vpred v oblasti boja proti tomuto neľudskému a ponižujúcemu zločinu
a jeho dnešné schválenie vítame. Cieľom tejto smernice je ale riešiť problémy prevencie,
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stíhania a ochrany a zelení vyjadrujú poľutovanie nad tým, že ustanovenia o ochrane obetí
nemajú taký dôraz, aký by podľa nášho názoru bol možný a potrebný. Všeobecné aj právne
postavenie obetí a ich práva na právnu pomoc by mohli a mali byť oveľa silnejšie. Dúfajme,
že Komisia teraz príde s návrhom na revíziu smernice o povoleniach na pobyt pre obete
obchodovania s ľuďmi, takže získame skutočne celostný prístup k riešeniu tohto odporného
zločinu, ako sa od začiatku plánovalo. Takisto som rád, že text neobsahuje žiadny priamy
odkaz, ktorý by členským štátom ukladal povinnosť vykonať právne opatrenia na ukladanie
trestov za využívanie služieb (napríklad za návštevu reštaurácie, v ktorej pracujú obete
obchodovania). Okrem komplikovanosti a právnej neistoty pri rozlišovaní „kto, čo a kedy“
v prípade všetkých týchto prípadov by takéto opatrenia so sebou v skutočnosti prinášali
nebezpečenstvo, že obete obchodovania sa ešte viac vzdialia z dosahu orgánov.

Marc Tarabella (S&D),    písomne. – (FR) Práve sme prevažnou väčšinou prijali správu
o návrhu smernice o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane
obetí. Z niekoľkých dôvodov ide o hlasovanie historického významu. V prvom rade boli
po prvý raz v dejinách Európskej únie prijaté záväzné európske právne predpisy na boj
proti obchodovaniu s ľuďmi. V druhom rade Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu
v prvom čítaní, čo znamená, že ustanovenia tejto smernice budú vykonávané čo možno
najskôr. A napokon, táto smernica zavádza tvrdšie tresty pre obchodníkov s ľuďmi
(najmenej päť rokov odňatia slobody) a posilňuje ochranu obetí a pomoc obetiam. Nové
pravidlá sa budú uplatňovať pri obchodovaní na účely sexuálneho alebo pracovného
zneužívania v odvetviach, ako sú stavebníctvo, poľnohospodárstvo i domácnosti. Mám
preto veľkú radosť z výsledku tohto historického hlasovania.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Nezákonné obchodovanie s ľuďmi by sa
skutočne malo chápať ako otroctvo súčasnej doby. Ide o tretí najrýchlejšie rastúci zločinecký
sektor, pričom jeho ročný objem je približne 23 miliárd EUR. Lisabonská zmluva posilňuje
činnosť EÚ v oblasti súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach – vrátane boja proti
obchodovaniu s ľuďmi. Musíme preto zvýšiť trestné sadzby pre obchodníkov s ľuďmi
a primerane zvýšiť podporu obetiam, predovšetkým deťom.

Správa: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto uznesenie, ktoré
schvaľuje uzavretie dohody s Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktorá
posunie hranice oblasti slobody a bezpečnosti, rozšíri ju za hranice Európskej únie a začlení
do nej túto susednú krajinu. Som presvedčená, že táto dohoda je krokom vpred vo vzťahoch
medzi Európskou úniou a Gruzínskom, vyjadruje európske ambície Gruzínska a bude tak
predstavovať silný signál zo strany Európskej únie. Podporí nadväzovanie priateľských
vzťahov, stabilitu, bezpečnosť a blaho občanov, ktoré sú v tomto regióne také potrebné.
Okrem toho podnieti Gruzínsko k realizácii reforiem, ktoré sú potrebné v oblasti slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti. Dôrazne podporujem dohodu medzi EÚ a Gruzínskom
o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, pretože v Gruzínsku je zavedený dostatočne
pevný rámec, ktorým sa zabezpečí, aby sa dodržiavali práva tých osôb, ktorých sa dohoda
týka.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Rozšírenie EÚ v roku 2004 a v roku 2009
podnietilo EÚ, aby vytvorila nový rámec pre partnerský systém spolupráce so susednými
štátmi na východe a juhu nachádzajúce sa na vonkajších hraniciach EÚ, ktorý podporí ich
bezpečnosť, stabilitu a rozvoj a zabráni novým rozkolom na európskom kontinente.
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Hlasoval som za túto dohodu. Európska únia sa musí angažovať vo vzťahu s krajinami
Zakaukazska a musí túto oblasť chrániť.

Tento región má pre Európsku úniu strategický význam, ktorý mu môže pomôcť v jeho
hospodárskom a obchodnom rozvoji. Činnosť EÚ sa v prvom rade musí vyznačovať
podporou na základe zásady dobrej správy vecí verejných a bezpodmienečného
rešpektovania ľudských práv a demokracie. Domnievam sa, že táto dohoda s Gruzínskom
o readmisii je dôležitá z regionálneho hľadiska a podporí úsilie EÚ o zlepšenie spolupráce
s ostatnými krajinami v regióne.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) O dvoch otázkach, otázke zjednodušenia
udeľovania víz pre gruzínskych občanov a otázke schválenia dohody o readmisii osôb bez
povolenia na pobyt, sa hlasovalo počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu
v utorok 14. decembra. Moja kolegyňa Nathalie Griesbecková bola spravodajkyňou o oboch
týchto dohodách, ktoré sa týkajú pohybu osôb medzi EÚ a Gruzínskom. Táto dohoda
s Gruzínskom má za cieľ skrátenie postupu podávania žiadostí o víza, zjednodušenie
potrebných administratívnych postupov a dokonca oslobodenie určitých kategórií osôb,
ako sú študenti, novinári a dôchodcovia, od povinnosti získať vízum. Zároveň sme hlasovali
o readmisnej dohode, v ktorej sa EÚ a Gruzínsko vzájomne zaviazali k readmisii svojich
vlastných štátnych príslušníkov bez povolenia na pobyt. Obe tieto dohody sú znakom
vôle EÚ a Gruzínska spolupracovať v oblastiach slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Činnosť EÚ musí vychádzať zo zásad
dobrého riadenia a dodržiavania demokracie a ľudských práv. Vo vzťahoch s regiónom
Zakaukazska musí EÚ vystupovať ako partner poskytujúci pomoc s hospodárskym
a obchodným rozvojom, bezpečnosťou, stabilitou, s podporou prosperity a s riešením
konfliktov. Na základe toho som hlasovala za dohodu s Gruzínskom o readmisii osôb bez
povolenia na pobyt, pretože som presvedčená, že ide o prínos k dosiahnutiu uvedených
cieľov.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) V spoločnej deklarácii z pražského samitu zo 7.
mája 2009, ktorou sa ustanovuje Východné partnerstvo, sa zdôrazňuje význam
podporovania mobility občanov v bezpečnom prostredí prostredníctvom zjednodušovania
vízového režimu a readmisných dohôd. Táto readmisná dohoda je preto potrebným
doplnkom k prijatiu dohody o zjednodušení vízového režimu, ktorá sa dosiahla
s Gruzínskom a ktorú by nevyhnutne malo sprevádzať zlepšenie bezpečnostných
podmienok potrebných na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnemu
prisťahovalectvu. Dúfam, že EÚ a Gruzínsko na základe tejto dohody a v duchu spoločného
záväzku dokážu účinne bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu a prispievať k rozvoju
demokracie, právneho štátu, ľudských práv a občianskej spoločnosti v tejto krajine.

Vzhľadom na výsledky dialógu medzi EÚ a Gruzínskom, ktorý sa týkal ľudských práv
a uskutočnil sa tento rok, na skutočnosť, že Gruzínsko ratifikovalo niekoľko dôležitých
medzinárodných dohovorov o ochrane základných práv, a tiež vzhľadom na jeho členstvo
v Rade Európy a jeho účasť vo Východnom partnerstve, ktoré vychádza z oddanosti zásadám
medzinárodného práva a základným hodnotám, som hlasoval za podpísanie tejto dohody.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Je potrebné uvítať čoraz užší vzťah Gruzínska
s Európskou úniou, ktorý je zrejmý z radu nedávnych aktivít. Dohoda o readmisii osôb
bez povolenia na pobyt je významným stimulom k posilňovaniu vzťahov medzi
Gruzínskom, jeho susednými krajinami a Európskou úniou, ako aj k boju proti nelegálnemu
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prisťahovalectvu. Podnety k reformám v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti by
mohli priniesť bohaté výsledky, ak bude na oboch stranách prevládať angažovaný postoj.

David Martin (S&D),    písomne. – Vítam túto správu, ktorá je sestrou správy o udeľovaní
víz medzi EÚ a Gruzínskom. Tento balík by mal zjednodušiť cestovanie a zlepšiť vzťahy
EÚ v tejto časti sveta.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Gruzínsko vyvinulo veľké úsilie, aby nadviazalo užšie
vzťahy s Európskou úniou, ako je zrejmé z radu nedávnych činností. Táto dohoda
o readmisii osôb bez povolenia na pobyt je podstatná ako stimul vzťahov medzi
Gruzínskom, jeho susednými krajinami a Európskou úniou, ako aj podnet k boju proti
nelegálnemu prisťahovalectvu. Bude však nevyhnutné, aby naďalej pretrvávali podnety
k reforme v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti v Gruzínsku.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Podporujem túto správu, pretože veľmi
dúfam, že keď sa pán Saakašvili bude pred gruzínskym prokurátorom ukrývať na území
Európskej únie bez povolenia na pobyt, bude v súlade s touto dohodou bez komplikácií
ihneď odovzdaný gruzínskym orgánom. Táto dohoda je skutočne veľmi potrebná. Hlasujem
za túto správu.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Zjednodušenie udeľovania víz občanom zo štátov
mimo EÚ by nemalo byť schválené príliš unáhlene. Ešte predtým je potrebné čo
najdôkladnejšie preskúmať, či by primerané readmisné dohody mohli zabrániť zneužívaniu
systému v prípade falošných žiadateľov o azyl a hospodárskych migrantov. Je nutné
konečne vyriešiť problémy so Schengenským informačným systémom druhej generácie.
Nemusí ísť napokon v prvom rade o žiadateľov o azyl a dokonca ani o delikventov, ktorí
budú ťažiť z bezvízového styku.

Veľká časť bude fakticky závisieť od toho, či sa táto dohoda skutočne bude vykonávať
a v akom rozsahu. V každom prípade zintenzívni spoluprácu Gruzínska s Európskou
úniou. Podľa môjho názoru nie je readmisná dohoda dostatočne reštriktívna, a preto som
sa zdržal hlasovania.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) V priebehu niekoľkých uplynulých rokov priviedol
rad mimoriadne významných politických krokov, ako bol napríklad vstup Gruzínska do
Rady Európy a jeho pristúpenie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv,
Gruzínsko k Európskej únii bližšie ako kedykoľvek predtým. Hlasoval som za návrh
rozhodnutia Rady týkajúci sa uzavretia dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom
o zjednodušení udeľovania víz, pretože som presvedčený, že pre Európu má mimoriadny
význam, aby vo vzťahu k susedným krajinám vykonávala susedskú politiku, a to
predovšetkým pokiaľ ide o problémové oblasti, ako je Kaukaz, kde sa záujmy samotnej
EÚ prejavujú vo významnom obchodnom partnerstve. Obmedzenie byrokracie a kontrol,
čo sa týka susednej krajiny, môže navyše iba zlepšiť vzťahy s danou krajinou a vytvoriť
podmienky pre väčšiu kontrolu oblasti, a tým viesť aj k vyššej bezpečnosti, väčšiemu
rozvoju a stabilite. Dve uzatvorené dohody – o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
a o zjednodušení udeľovania víz – budú rozhodne prínosné pri dosahovaní týchto cieľov.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Proces posilňovania vzťahov medzi
Európskou úniou a krajinami Zakaukazska vrátane Gruzínska má rozhodujúci význam,
ak chceme vytvoriť spoľahlivú, koherentnú a účinnú zahraničnú politiku.
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Podporujem dohodu medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia
na pobyt. Chcela by som poukázať na tieto pozitívne opatrenia: readmisné povinnosti
vymedzené v rámci dohody boli zostavené na plne recipročnom základe a zahŕňajú osoby
so štátnou príslušnosťou danej krajiny, štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez
štátnej príslušnosti. Povinnosť readmisie v prípade osôb so štátnou príslušnosťou danej
krajiny zahŕňa bývalých štátnych príslušníkov, ktorí sa vzdali svojej príslušnosti, ktorí o ňu
prišli alebo ktorým bola odobraná bez toho, aby získali štátnu príslušnosť iného štátu.
Povinnosť readmisie v prípade štátnych príslušníkov zahŕňa aj rodinných príslušníkov –
manželov a manželky a maloleté osoby alebo nemanželské deti –, ktorí bez ohľadu na
svoju štátnu príslušnosť nemajú právo na pobyt v krajine vydávajúcej žiadosť. Spomína
sa aj takzvaný zrýchlený postup, dohodnutý v súvislosti s osobami zadržanými
v „pohraničnej oblasti“, teda v rámci oblasti, ktorá sa nachádza do 5 kilometrov od prístavov
vrátane colných zón a medzinárodných letísk v členských štátoch alebo v Gruzínsku.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Plne súhlasím s tvrdením pani spravodajkyne
Griesbeckovej, že na to, aby boli ľudia v Gruzínsku informovaní o nových okolnostiach
a aby mali možnosť využívať nové príležitosti, sú potrebné informačné kampane. Zmeny
vo vízovej politike by sa okrem toho mali čo najskôr objaviť na webových stránkach
európskych inštitúcií.

Súhlasím aj s odporúčaním spravodajkyne, že Výbor Európskeho parlamentu pre občianske
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý je zodpovedný za monitorovanie uplatňovania
týchto dohôd, by mal po ich schválení identifikovať všetky prekážky alebo asymetrické
bariéry ich náležitého uplatňovania a reciprocity postupov, a to na úrovni konzulárnej
služby, ako aj na prekračovaných hraniciach.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za podpísanie tejto dohody, pretože
som presvedčený, že spolu s dohodou o zjednodušení udeľovania víz predstavuje
mimoriadne významný pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom a signalizuje dôležitú
fázu v integrácii Gruzínska do Európy a zároveň tejto krajine poskytuje podnet, aby
podporovala nevyhnutné reformy v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Hlasovali sme proti tejto dohode, pretože
jej cieľom je vracať ľudí do krajiny, kde podľa publikácie Úradu vysokého komisára OSN
pre utečencov (UNHCR) Global Appeal 2010 − 2011 bolo vnútorne vysídlených približne
212 000 osôb na dobu dlhšiu ako 16 rokov, ktoré potrebovali príbytok a prostriedky, aby
sa mohli stať sebestačnými; kde je vo všetkých častiach spoločnosti bežné sexuálne a rodovo
motivované násilie a kde sa toleruje zlé zaobchádzanie zo strany polície; týka sa aj bývalých
obyvateľov Abcházska a Južného Osetska, ktorí s Gruzínskom nemajú de facto žiadne
väzby; dohoda nezahŕňa prísne bezpečnostné oparenia týkajúce sa porušovania základných
práv a zaručenia vysokých noriem prijímania osôb, ktoré sú v Gruzínsku na nízkej úrovni;
obsahuje veľký počet bielych miest a nejednoznačností, ktoré mohli byť vyjasnené
v spoločnom readmisnom výbore, v ktorom, žiaľ, Parlament nemá žiadne slovo, čo by
bolo vzhľadom na jeho nové právomoci úplne legitímne; nezaručuje primeranú ochranu
osobných údajov – údaje sa môžu odosielať „ďalším orgánom“ bez súhlasu osoby, ktorej
sa týkajú.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za zásady, ktoré podporuje táto
správa a ktoré posilňujú myšlienku, že Európska únia môže byť globálne
konkurencieschopná len vtedy, ak zmobilizuje zbližovanie svojich regiónov a členských
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štátov. Súhlasím, že napriek všetkému pokroku treba zmenšiť regionálne rozdiely, aby
sme posilnili vnútorný trh a stratégiu EÚ 2020, ktorá bude môcť mať hmatateľné výsledky
len vtedy, ak sa vezme do úvahy východiskový bod vo všetkých regiónoch. Hoci na jednej
strane súhlasím s tým, že mnohé regióny stále potrebujú investície do infraštruktúry
a prístupnosti, na druhej strane by som chcel zdôrazniť význam investícií do výskumu
a inovácií, a to za účasti všetkých úrovní vlády a súkromných subjektov, ktoré majú v tejto
súvislosti zásadný význam, aby sme zlepšili čerpanie a využívanie prostriedkov. Ak chceme
túto myšlienku zrealizovať, je potrebné, aby mala Komisia jasnú predstavu o partnerstve,
pričom treba zrevidovať a skonsolidovať podporu EÚ zameranú na konkurencieschopnosť
malých a stredných podnikov.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Podporila som toto uznesenie, pretože
poskytuje veľmi potrebný rámec vyzdvihujúci zjednocujúcu úlohu politiky súdržnosti
a jej prínos k zvyšovaniu globálnej konkurencieschopnosti EÚ. Politika súdržnosti je
kľúčovou politikou EÚ, ktorá umožňuje regiónom čo najlepšie čeliť rastúcim problémom,
ako sú zmena klímy, starnutie obyvateľstva, sociálna migrácia, energetika alebo hospodárska
a finančná kríza, čím pomáha pri zvyšovaní globálnej hospodárskej konkurencieschopnosti
EÚ. Podporujem pána spravodajcu v tom, že by sa to dalo dosiahnuť prostredníctvom
zabezpečenia porovnateľnej životnej úrovne pre všetkých občanov EÚ a podpory rozvoja
prostredníctvom využitia miestnych a regionálnych špecifík, čím by sa vytvorila pridaná
hodnota a hospodárska produktivita.

Je dôležité zdôrazniť, že po dosiahnutí cieľa zabezpečiť porovnateľnú kvalitu života
umožnením prístupu k infraštruktúre a kvalitným službám sa regióny môžu sústrediť na
opatrenia zamerané na rozvíjanie miestneho hospodárskeho potenciálu, pričom rozvoj
miestnych politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a primeraná regionálna infraštruktúra
predstavujú dôležitý stupeň.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Prijatie balíka týkajúceho sa územnej,
sociálnej a hospodárskej súdržnosti hrá rozhodujúcu rolu pri úlohe stanoviť priority a ciele
Európskej únie, čím sa zaručí osobný a hospodársky rozvoj a zároveň sa podporí solidarita
medzi členskými štátmi. Súhlasím s tým, že je dôležité podporovať hospodársku, sociálnu
a územnú súdržnosť prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, aby sme pomohli zabezpečiť
úspech stratégie EÚ 2020 v podmienkach, v ktorých sa táto nová stratégia bude zaoberať
odbúravaním prekážok hospodárskeho rozvoja.

Okrem toho konkurencieschopnosť možno dosiahnuť len prostredníctvom podpory
výskumu, inovácií a technologického rozvoja a poskytnutia zodpovedajúco vysokokvalitnej
odbornej prípravy pre európskych občanov. Hlasovala som za túto správu, pretože si
myslím, že politika súdržnosti sa osvedčila ako účinný nástroj poskytujúci pružné riešenie
sociálno-ekonomických problémov, ktoré priniesla hospodárska a finančná kríza.

Jean-Pierre Audy (PPE)  , písomne. – (FR) Hlasoval som za vynikajúcu správu z vlastnej
iniciatívy o dosiahnutí skutočnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v Európskej
únii, ktorú predložil náš skvelý rumunský kolega Petru Constantin Luhan. Správu plne
podporujem v jej tvrdení, že „dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti
je nevyhnutnou podmienkou, ale že nestačí na zaručenie hospodárskej
konkurencieschopnosti na svetovej úrovni, ktorá si vyžaduje podstatné investície do
kľúčových oblastí ako energetika, životné prostredie, infraštruktúra, vzdelávanie, výskum
a vývoj, tvorivý priemysel a služby, logistika a doprava“. To, stručne povedané, zhŕňa plán
investovať 1 000 miliárd EUR, ktorého som sa dožadoval od začiatku súčasného funkčného
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obdobia a ktorý je základnou podmienkou rozvoja nášho kontinentu prostredníctvom
konkurencieschopnosti a rovnakých príležitostí pre európskych občanov, nech žijú
kdekoľvek v Únii.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Európska únia môže byť konkurencieschopná
len vtedy, ak vnútorné politiky zlepšia jej schopnosť reagovať na dnešné problémy. Trvalo
udržateľná regionálna politika a politika súdržnosti sú nevyhnutné na odstránenie prekážok
v hospodárskom rozvoji a zvýšenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a na
celosvetovej úrovni. Význam súdržnej a koordinovanej regionálnej politiky v Európskej
únii je jasný. Finančná a hospodárska kríza, ako aj plynová kríza, ktorá v minulosti ovládla
Európu, dokázali, že nedostatočná trvalo udržateľná regionálna politika ovplyvňuje celú
Európu.

Som presvedčený, že politika súdržnosti je kľúčovou politikou EÚ, ktorá regiónom umožní
prekonať vzniknuté problémy. Súhlasím s pánom spravodajcom, že rozvoj politiky územnej
súdržnosti bude mať priamy vplyv na to, či sa podarí dosiahnuť ciele stanovené v stratégii
EÚ 2020, a že je nevyhnutné čo najskôr preskúmať, či podpora, ktorú EÚ poskytuje určitým
regiónom, stavia na konkrétnych výsledkoch, ktoré zaistia udržateľnosť regionálnej politiky.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) V čase, keď sa územné rozdiely medzi
rôznymi regiónmi Európskej únie prehlbujú, jedným z najúčinnejších nástrojov na
naplnenie ambicióznych cieľov stratégie EÚ 2020 je inteligentnejšia politika súdržnosti
EÚ, ktorá sa do značnej miery spolieha na inovácie, výskum a vývoj, pričom berie do úvahy
konkrétne situácie v regiónoch. Správa pána Luhana potvrdzuje tento prístup a predstavuje
politiku súdržnosti EÚ ako jeden z kľúčových faktorov hospodárskej životaschopnosti
našich regiónov. Vďaka tejto politike sa približujeme k „udržateľnejšiemu“ európskemu
hospodárstvu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože
musíme prediskutovať opatrenia prijaté na európskej a vnútroštátnej úrovni, ktoré sa týkajú
sociálnej a územnej súdržnosti a ktorých cieľom je splniť ciele politík EÚ vrátane snahy
zvýšiť globálnu hospodársku konkurencieschopnosť. V skutočnosti je politika súdržnosti
kľúčovou politikou EÚ, ktorá regiónom umožňuje čeliť problémom vyplývajúcim
z hospodárskej a finančnej krízy, zmeny klímy, starnutia obyvateľstva, sociálnej migrácie
alebo energetiky. Tieto ciele možno dosiahnuť prostredníctvom podpory rozvoja na
miestnych a regionálnych úrovniach a, samozrejme, prostredníctvom zabezpečenia
porovnateľnej životnej úrovne pre všetkých občanov EÚ. Chcela by som zdôrazniť, že
Európa je jednotná, a preto je veľmi dôležité zmenšiť rozdiely v úrovni rozvoja európskych
regiónov a zabezpečiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Okrem toho politika
súdržnosti by mala byť viac orientovaná na výsledky, pričom je dôležité, aby sme sa usilovali
o ešte väčšiu účinnosť a užitočnosť, pretože iba potom bude táto politika praktickejšia
a užitočnejšia pre spotrebiteľov. Ak chceme dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020, musíme
vykonávať politiku súdržnosti a regionálnu politiku a zabezpečiť, aby boli tieto politiky
nezávislé a zahŕňali všetky európske regióny.

Vito Bonsignore (PPE),    písomne. – (IT) Blahoželám pánovi Luhanovi k práci, ktorú
vykonal pri vypracovaní tejto správy, ktorú som podporil. Skutočne som presvedčený, že
účinná politika súdržnosti, ktorá môže zmenšiť hospodárske, sociálne a územné rozdiely,
dokáže pomôcť zvýšiť globálnu hospodársku konkurencieschopnosť. V tejto súvislosti sa
zvyšuje dôležitosť regiónov, ktoré sa dokážu najlepším možným spôsobom vyrovnať
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s budúcimi problémami, čím zvýšia konkurencieschopnosť a nasmerujú Európu k riadnej
hospodárskej obnove.

Vzhľadom na finančnú krízu, ktorá naďalej ovplyvňuje celú Európu, a s prihliadnutím na
ciele stratégie EÚ 2020 mám pocit, že je užitočné posilniť Kohézny fond a štrukturálne
politiky prostredníctvom väčšieho zapojenia regiónov. Na záver chcem uviesť, že politika
súdržnosti je nevyhnutná pre dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie, ale na upevnenie
týchto výsledkov je potrebné pokračovať v investíciách do infraštruktúry, čo je základom
pre zvyšovanie hospodárskej konkurencieschopnosti.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Hlavným cieľom správy o dosiahnutí
skutočnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ je zvýšiť globálnu
konkurencieschopnosť spoločností v EÚ. Celá premisa tejto správy je nesprávna, pretože
sa bez hlbšej analýzy domnieva, že konkurencieschopnosť a súdržnosť nie sú protichodné
a nezlučiteľné pojmy. V skutočnosti konkurencieschopnosť v takej podobe, v akej funguje
v súčasnosti, a to aj na európskej úrovni, znamená nižšie mzdy a oklieštenie práv
pracovníkov a rastúcu privatizáciu v prospech veľkých spoločností. Zároveň je v rozpore
s koncepciou hospodárskej a politickej súdržnosti. Správa opisuje problémy, ktorým čelia
regióny v EÚ, ale nedokáže navrhnúť presvedčivé a uskutočniteľné riešenia a namiesto
toho ostáva verná lisabonskej stratégii a stratégii EÚ 2020.

Na záver chcem uviesť, že správa sa domnieva, že hospodárska kríza s jej katastrofálnymi
dôsledkami, ktoré postihujú väčšinu európskych regiónov, je ďalším problémom, ktorý
musia regióny riešiť, ale nezmieňuje sa o jej príčinách. Takýmto spôsobom v podstate
zakrýva to, aká nedostatočná a slabá bola európska politika súdržnosti pred krízou. Preto
som hlasoval proti tejto správe.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Politika súdržnosti Únie sa ukázala ako nevyhnutná
pre zmenšenie rozdielov v rozvoji medzi rôznymi európskymi regiónmi. Treba zabezpečiť
horizontálnu a vertikálnu koordináciu medzi rôznymi úrovňami vlády s cieľom dosiahnuť
spoločné normy rozvoja a hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Podpora výskumu,
inovácií a vzdelávania je nevyhnutným opatrením, ktoré má zaručiť inkluzívny pracovný
trh, a je potrebné, aby ju sprevádzali politiky na regionálnej úrovni. Aktívna úloha miestnych
a regionálnych orgánov je kľúčová pre zabezpečenie hospodárskej konkurencieschopnosti
na globálnom trhu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Lisabonská zmluva stanovuje ako jednu
zo svojich základných hodnôt podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ
a solidarity medzi členskými štátmi (článok 3 Rímskej zmluvy).

Hlavným cieľom politiky súdržnosti je podporiť vyvážený rozvoj medzi 271 rôznymi
regiónmi EÚ, a to prostredníctvom zmenšenia rozdielov medzi úrovňami rozvoja týchto
regiónov. Osobitná pozornosť sa venuje znevýhodneným regiónom, ako sú vidiecke
oblasti, oblasti ovplyvnené zmenami v priemysle, oblasti s vážnymi a trvalými prírodnými
a demografickými obmedzeniami a ostrovné, cezhraničné a hornaté regióny.

V súvislosti s tým zastávam názor, že politiku súdržnosti musíme spojiť so strategickými
cieľmi stratégie EÚ 2020 a podporiť transparentnosť v rámci prideľovania prostriedkov.
Podľa môjho názoru by mali byť všetky informácie týkajúce sa prijatia a realizácie plánov
financovania politiky súdržnosti sprístupnené širokej verejnosti v reálnom čase na
internetovej stránke a roztriedené podľa čo najpodrobnejšej klasifikácie NUTS
(nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely): napríklad realizácia
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prostredníctvom úrovne NUTS 3 by mala byť uvedená všade, kde toto označenie existuje.
Práve to obhajujem vo svojom stanovisku k politike súdržnosti: Strategická správa za rok
2010 o vykonávaní programov prijatých na roky 2007 – 2013.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Realita, ktorú dnes v Európskej únii prežívame,
je najsilnejším a najpriamejším vyvrátením tvrdenia uvedeného v správe, že politika
súdržnosti účinne reaguje na sociálno-ekonomické problémy, ktoré spôsobila kríza. Správa
rozvíja aj ďalšiu myšlienku: spojenie politiky súdržnosti s takzvanou stratégiou EÚ 2020.
Je dobre známe, že stratégia EÚ 2020, ktorá je dedičkou starej lisabonskej stratégie,
pokračuje v línii liberalizácie, privatizácií a flexibilizácie pracovného práva. Tieto
usmernenia, ktoré treba dodržiavať, neprispievajú k súdržnosti. Práve naopak, zvýrazňujú
rozdiely medzi krajinami a regiónmi a v rámci jednotlivých krajín. Prerozdeľovacia funkcia
rozpočtu EÚ, ktorá je nevyhnutná pre zavedenie zásady súdržnosti do praxe, je vážne
ohrozená malým rozsahom svojej úlohy.

K tomu treba pridať náklady, ktoré majú najzraniteľnejšie hospodárstva v EÚ, na vstup na
jednotný trh, na hospodársku a menovú úniu a na dereguláciu medzinárodného obchodu.
Tieto aspekty správa ignoruje. Obnova výroby v každej krajine a v každom regióne,
udržateľné využívanie zdrojov a ochrana životného prostredia tvoria strategické cesty
hospodárskeho rozvoja v jednotlivých krajinách, spolu s tvorbou pracovných miest so
zaručenými právami, a posilňovania siete verejných služieb a sociálnych úloh štátu.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Súhlasím s touto správou, pretože v súlade
s charakterom zmlúv sa ukázalo, že politika súdržnosti, ktorej cieľom je zmenšiť rozdiely
v úrovniach rozvoja a ktorá pripravuje regióny na to, aby riešili dlhodobé a krátkodobé
problémy (globalizáciu, demografické zmeny, vyľudňovanie vidieckych oblastí, zmenu
klímy a ochranu biodiverzity), a to prostredníctvom zohľadnenia ich špecifických silných
a slabých stránok, je veľmi dôležitá v procese európskej integrácie. Silná a riadne
financovaná politika súdržnosti je predpokladom splnenia cieľov stratégie EÚ 2020. Všetky
regióny by sa mali rozvíjať rovnomerne. Tešia ma výzvy, aby Komisia preskúmala a navrhla
pracovné metodiky, ktoré budú podporovať vidiecko-mestské partnerstvá, bojovať proti
odlivu obyvateľstva z vidieckych oblastí a súčasne podnecovať udržateľný rozvoj miest,
pretože takmer 80 % populácie EÚ žije v mestských oblastiach. Mestské a vidiecke oblasti
zohrávajú dynamickú úlohu pri regionálnom hospodárskom rozvoji. V nadchádzajúcom
programovom období treba investovať do mestských i prímestských projektov a treba
zabezpečiť lepšiu koordináciu s programami vidieckeho rozvoja. Treba podporovať
podnikanie a malé a stredné podniky (MSP) a pritom uznať kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú
pri posilňovaní hospodárskej konkurencieschopnosti a vytváraní pracovných miest.
Zároveň musíme uľahčiť prístup k financiám najmä pre MSP a zaručiť zjednodušený prístup
k rizikovému kapitálu a mikrofinancovaniu. Komisia bude pokračovať v zjednodušovaní
týchto postupov využívania štrukturálnych fondov aj Kohézneho fondu s cieľom znížiť
administratívne zaťaženie príjemcov finančných prostriedkov.

David Martin (S&D),    písomne. – Lepšia kvalita života vďaka vytváraniu bezpečných
a kvalitných pracovných miest a zabezpečeniu dostupnosti infraštruktúry všetkých druhov,
či už dopravnej, sociálnej, vzdelávacej, alebo vzťahujúcej sa na výskum, vývoj a inovácie,
je hlavným dôvodom, pre ktorý verejnosť podporuje proces európskej integrácie. Politika
súdržnosti dokáže prostredníctvom svojich osobitných cieľov a nástrojov zabezpečiť
súdržný rozvoj EÚ a uspokojiť tak hospodárske a sociálne potreby európskej verejnosti.
Súčasne sú členské štáty EÚ priamo konfrontované s účinkami globalizácie. Cieľom tejto
správy s názvom „Dosiahnutie skutočnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti

14-12-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK158



v EÚ – nevyhnutná podmienka pre globálnu konkurencieschopnosť?“ je podnietiť diskusiu
medzi poslancami Európskeho parlamentu o vzájomnej závislosti a komplementárnom
charaktere opatrení prijatých na európskej a vnútroštátnej úrovni v snahe splniť ciele
politiky EÚ vrátane zvýšenia globálnej hospodárskej konkurencieschopnosti. Správa sa
snaží poskytnúť rámec vyzdvihujúci zjednocujúcu úlohu politiky súdržnosti a jej prínos
k zvyšovaniu globálnej konkurencieschopnosti EÚ. Vítam túto správu a túto rozpravu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Táto správa sa zaoberá predovšetkým
regionálnou a európskou konkurencieschopnosťou a zvýšenou produktivitou. Je plne
v súlade so stratégiou EÚ 2020. To znamená, že účinok jediného zaujímavého bodu, ktorý
správa obsahuje a ktorý sa týka kvalitných verejných služieb pre všetkých občanov bez
ohľadu na miesto, kde žijú a pracujú, sa zrušil. Hlasoval som proti tomuto textu.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Práve prostredníctvom silnej politiky súdržnosti sa
Únii podarilo zmenšiť rozdiely v rozvoji medzi rôznymi európskymi regiónmi. Je
nevyhnutné, aby aj naďalej zabezpečovala koordináciu medzi všetkými úrovňami vlády
s cieľom dosiahnuť ciele, ktoré EÚ uprednostňuje, pokiaľ ide o rozvoj a hospodársku,
sociálnu a územnú súdržnosť. Podpora výskumu, inovácií a vzdelávania je nevyhnutným
opatrením, ktoré zaručí pracovný trh pre všetkých. Musia urobiť všetko pre to, aby
zabezpečili väčšiu hospodársku konkurencieschopnosť na svetovom trhu.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Hlasoval som za, pretože podporujem
súdržnosť už len preto, že všetkých lotyšských úplatkárov zavrú do väzenia, takže už
nebudú môcť zasahovať do náležitého využívania štrukturálnych fondov EÚ. V tejto
súvislosti musíme zaviesť súdržnosť do praxe na úrovni prokurátora, polície a súdov, a to
nielen v Lotyšsku, ale aj na celom území Európskej únie. Takto sa miliardy eur využijú po
prvé, podľa plánu, po druhé, v súlade s konečnými termínmi a po tretie, v záujme občanov
a nie v záujme jednotlivých verejných zamestnancov a politických zoskupení. Som za
súdržnosť.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Politika súdržnosti je hlavným predmetom záujmu
EÚ. Jej cieľom je vyvážiť vzťah medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi. Zároveň má
umožniť, aby sa výsledky nerovnomerného hospodárskeho rozvoja vyrovnali. V súlade
s tým by sa malo dať zaistiť aj to, aby sa mohla dosiahnuť porovnateľná životná úroveň.
Najmä v globalizovanom svete by sa mal veľký význam pripisovať konkurencieschopnosti
regiónov. Hlasujem proti tejto správe, pretože nie je jasné, do akej miery už regióny
jednotlivých členských štátov majú k dispozícii potrebné odborné znalosti.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Správa o územnej, sociálnej a hospodárskej
súdržnosti sa podľa môjho názoru snaží poskytnúť komplexný rámec vyzdvihujúci
zjednocujúcu úlohu politiky súdržnosti a jej prínos k zvyšovaniu globálnej
konkurencieschopnosti EÚ. Cieľom môjho hlasovania za túto správu je podnietiť debatu
v Európe o vzájomnej závislosti a komplementárnom charaktere opatrení prijatých na
európskej a vnútroštátnej úrovni v snahe splniť ciele politiky EÚ vrátane zvýšenia globálnej
hospodárskej konkurencieschopnosti. Zlepšenie kvality života vďaka vytváraniu
bezpečných a kvalitných pracovných miest je jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré
verejnosť podporuje proces európskej integrácie. Teritorialitu treba chrániť a rozvíjať
prostredníctvom sociálnej činnosti, aby sme zaistili úplnú integráciu – vrátane hospodárskej
integrácie – verejnosti. Politika súdržnosti teraz dokáže zabezpečiť súdržný rozvoj
prostredníctvom osobitných cieľov a nástrojov, ktoré uspokojujú hospodárske a sociálne
potreby verejnosti.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    písomne. – (EL) Táto konkrétna správa z vlastnej iniciatívy,
za ktorú som hlasoval, vychádza z dlhej a náročnej diskusie o tom, čo je pre Grécko veľmi
citlivou témou. Je pravda, že pokrok, ku ktorému doteraz došlo v rámci politickej súdržnosti,
pomohol zmenšiť rozdiel v rovnosti medzi regiónmi. Hospodárske časy sa však zmenili
a politika súdržnosti sa im musí prispôsobiť. Keďže je politika súdržnosti najdôležitejším
nástrojom Spoločenstva na podporu solidarity medzi najchudobnejšími
a najbohatšími oblasťami EÚ, jej novou úlohou by malo byť zvýšiť úsilie s cieľom zabrániť
tvorbe novodobých chudobných hospodárskych ostrovov alebo regiónov v rámci európskej
štruktúry. Preto máme pred sebou jasnú a konkrétnu úlohu.

Sú dva body, ktorým bude musieť Grécko venovať osobitnú pozornosť: 1. Regiónom cieľa
1 politiky súdržnosti. Tento bod súvisí so zbližovaním z hľadiska hrubého národného
produktu, ktoré treba vážne posilniť. 2. Regiónom, ktoré sa postupne rušia (patrí medzi
ne Attica). Tieto regióny bude treba preskúmať od prípadu k prípadu na základe ich
najnovších hospodárskych údajov, keďže hospodárska kríza mohla prehodiť údaje za
predchádzajúce roky.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Táto správa je výsledkom iniciatívy
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) počas rozpravy
o budúcnosti politiky súdržnosti a regionálnej politiky. Posilnenie územnej, sociálnej
a hospodárskej súdržnosti Európskej únie je jedným zo smerov, ktorým sa musíme vydať,
aby sme prispeli ku globálnej konkurencieschopnosti.

Úplne súhlasím so základným cieľom tejto správy, ktorým je zdôrazniť úlohu, ktorú
politika súdržnosti zohráva pri zmenšovaní hospodárskych, sociálnych a územných
rozdielov, vytváraní nových pracovných miest, zvyšovaní rastu a budovaní infraštruktúry.
Územná a sociálna súdržnosť by mali tvoriť základy architektúry novej politiky, ktorá je
schopná zabezpečiť udržateľný rast a zvýšenú konkurencieschopnosť na globálnej úrovni.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Blahoželám pánovi spravodajcovi Luhanovi
k vynikajúcej práci a súhlasím s ním, že potreba zlepšiť kvalitu života vytváraním
bezpečných a kvalitných pracovných miest a zabezpečením dostupnosti infraštruktúry
všetkých druhov, či už dopravnej, sociálnej, vzdelávacej, alebo vzťahujúcej sa na výskum,
vývoj a inovácie, je hlavným dôvodom, pre ktorý verejnosť podporuje proces európskej
integrácie.

Úplne súhlasím s názorom, že politika súdržnosti je kľúčovou politikou EÚ, ktorá umožňuje
regiónom čeliť týmto úlohám čo najlepšie a pomáha pri zvyšovaní globálnej hospodárskej
konkurencieschopnosti EÚ tak, že zabezpečuje porovnateľnú životnú úroveň pre všetkých
občanov EÚ a podporuje rozvoj prostredníctvom využitia miestnych a regionálnych
špecifík, čím vytvára pridanú hodnotu a hospodársku produktivitu.

Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE),    písomne. – (SV) Podporujeme
našu spoločnú politiku súdržnosti a sme presvedčení, že je dôležitá pre európsku integráciu.
V čase značného napätia v rámci EÚ je dôležité držať spolu. Myslíme si však, že za regionálnu
politiku by mali zodpovedať predovšetkým regióny a členské štáty a že podpora EÚ by sa
mala zameriavať na najchudobnejšie regióny a na rôzne programy územnej spolupráce.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Správa poukazuje na úspechy politiky súdržnosti,
ktorá je nevyhnutná pre úspešnú realizáciu stratégie EÚ 2020 ako nástroja na odstránenie
rozdielov medzi regiónmi. Na obdobie 2007 – 2013 sa vyčlenilo približne 86 miliárd EUR
na výskum a inovácie. V nasledujúcom programovom období je potrebné podporovať
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a uplatňovať úspešné modely v takzvanom vedomostnom trojuholníku, aby sa zabezpečil
udržateľný rozvoj regionálnych strategických rámcových programov zameraných na
výskum a inovácie.

Spravodajca žiada Európsku komisiu, aby predložila konkrétne návrhy vymedzenia
a dôslednej realizácie cieľa územnej súdržnosti, pričom zdôrazňuje význam zásady
decentralizácie na úroveň miestnych úradov (takzvaný prístup zdola nahor) s cieľom
zlepšovať úroveň čerpania prostriedkov (je kontraproduktívne, aby regióny spravovali
v priemere iba 30,5 % celkového rozpočtu vyčleneného na politiku súdržnosti, pričom
zvyšnú časť spravujú ústredné vlády).

V budúcnosti preto treba značne posilniť zásadu partnerstva. Členským štátom a Európskej
komisii správa odporúča, aby venovali väčšiu pozornosť podpore veľkých projektov
presahujúcich dva alebo viaceré operačné programy s významným vplyvom na európskej
úrovni, čo vytvorí pridanú hodnotu a vysokokvalitné pracovné príležitosti a zaručí
udržateľný rozvoj regiónov.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Politika súdržnosti Európskej únie je kľúčovým
prvkom, ktorý umožňuje regiónom čeliť problémom vyplývajúcim z novej medzinárodnej
situácie. Tým, že podporujeme rozvoj, posilňujeme miestne a regionálne špecifiká
a zabezpečujeme zmenšovanie rozdielov medzi životnými úrovňami Európanov,
posilňujeme európsky projekt. Je však potrebné, aby sme prostredníctvom politík a opatrení
na regionálnej úrovni posilnili podporu výskumu, vývoja a inovácií spolu s rozvojom
vzdelávania a kvalifikácií, ktoré Európania potrebujú na zaručenie inkluzívneho pracovného
trhu.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Tento Parlament dnes prijal správu z vlastnej
iniciatívy zdôrazňujúcu úlohu, ktorú politika súdržnosti zohráva pri zmenšovaní
hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov, vytváraní nových pracovných miest,
zvyšovaní rastu, budovaní infraštruktúry a zabezpečovaní súdržného rozvoja EÚ
prostredníctvom jej osobitných cieľov a nástrojov, ktoré uspokojujú hospodárske a sociálne
potreby európskej verejnosti.

Politika súdržnosti bola jednou z prvých politík, ktoré mali prijať svoj regionálny rozmer
a zároveň predstaviť svoju pridanú hodnotu a pomôcť zaistiť svoju účinnosť a udržateľnosť.
Spôsob, akým každý členský štát využíva možnosti vyplývajúce z príslušnosti k jednotnému
európskemu trhu, závisí od zrelosti a stupňa rozvoja, ktorými sa krajiny navzájom líšia.
Z toho vyplýva, že každý členský štát je zodpovedný za stanovenie najúčinnejších opatrení,
ktoré umožnia, aby jeho hospodárstvo fungovalo v rámci tohto globálneho systému.
Správa navrhuje nové usmernenia týkajúce sa budúcej architektúry politiky, zvýšenia jej
výkonu a zaručenia silného udržateľného rastu a zvýšenej globálnej konkurencieschopnosti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – (ES) Počas celej prípravy tejto správy
naša skupina často vyjadrovala zásadný nesúhlas s líniou, ktorú navrhoval autor. Nakoniec
sme teda nemali inú možnosť ako hlasovať proti nej.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písomne. – (PL) V posledných rokoch peniaze
z Kohézneho fondu a zo štrukturálnych fondov prispeli k dynamickému rozvoju mnohých
miest a významnej časti vidieckych oblastí. Politika súdržnosti je pre občanov EÚ
hmatateľným dôkazom pozitívneho vplyvu opatrení, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ, na
miestne spoločenstvá a ich regióny. Pomaly sa dostávame z krízy, ktorá podnietila vznik
ďalších nerovností v rámci EÚ. Politika súdržnosti sa ukázala ako flexibilný nástroj,
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ktorému sa podarilo zareagovať na špecifické potreby jednotlivých regiónov a do istej
miery zmierniť negatívne účinky krízy. Súdržnosť medzi regiónmi je jedinečným druhom
pridanej hodnoty, ktorá má pozitívny vplyv na hospodársku konkurencieschopnosť EÚ.
Prostredníctvom lepšieho priblíženia úrovne rozvoja regiónov a zabezpečenia porovnateľnej
kvality života a rovnakej dostupnosti infraštruktúry môže EÚ čeliť globálnym problémom.
Bude sa môcť viac sústrediť na investície do inovácií, výskumu a vývoja.

Udržateľné a ekologické vedomostné hospodárstvo bude znamenať, že sme
konkurencieschopnejší, keďže konkurencieschopnosť sa zvýši, ak klesne nezamestnanosť
v regiónoch a ak podporíme vytvorenie dobre kvalifikovanej a mobilnej pracovnej sily
v mestských aj vo vidieckych oblastiach. Kľúčovou otázkou je podpora malých a stredných
podnikov, ktoré zamestnávajú väčšinu občanov EÚ. Potrebujeme silnú politiku súdržnosti,
ktorá si následne vyžaduje primeraný rozpočet aspoň na jeho terajšej úrovni, aby sa splnili
jej ambiciózne ciele.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť je
nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti na globálnej úrovni, ale na jej zaručenie
nestačí. Cieľom európskej politiky súdržnosti je zmenšiť regionálne rozdiely a zohľadniť
pritom vplyv globálnych problémov, ako sú zmena klímy, demografické zmeny, problémy
týkajúce sa energetiky a ochrany biodiverzity, ako aj nových problémov vyplývajúcich
z hospodárskej a finančnej krízy. Preto podporujem text, ktorý predložil pán spravodajca
a náš kolega z Výboru pre regionálny rozvoj a ktorý opakuje myšlienku, že súdržnosť
a konkurencieschopnosť nie sú ani protichodné, ani nezlučiteľné, ale obsahujú prvky,
ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Konkurencieschopnosť v Európskej únii možno dosiahnuť len prostredníctvom
udržateľného hospodárskeho rastu, ktorý zabezpečí, že politika súdržnosti bude prispievať
k úspešnej realizácii cieľov stratégie EÚ 2020 a k reakciám na spoločenské a hospodárske
problémy. Regionálny rozmer by sa preto nemal opomínať, ale skôr podporovať, či už
prostredníctvom väčšieho zapojenia regionálnych a miestnych orgánov, alebo
prostredníctvom posilnenia úlohy mestských a vidieckych oblastí, pretože len
prostredníctvom podnietenia regionálnej konkurencieschopnosti dosiahneme poriadnu
konkurencieschopnosť na globálnej úrovni.

Derek Vaughan (S&D),    písomne. – Táto správa stanovuje plány Parlamentu, ako lepšie
koordinovať štrukturálne fondy EÚ a európske výdavky na inovácie ako spôsob riešenia
rozdielov medzi úrovňami rozvoja v regiónoch v celej EÚ a ako zachovať regionálnu
konkurencieschopnosť. Podporujem tieto výzvy spolu s ďalšími výzvami na zjednodušenie
postupov týkajúcich sa tohto financovania, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky,
ktorým by sme mali v súčasnej hospodárskej situácii pomôcť prostredníctvom zníženia
ich administratívneho zaťaženia. Táto správa zároveň stanovuje dôležité znaky, ktoré
zdôrazňujú význam zásady decentralizácie (takzvaný prístup zdola nahor) s cieľom
zdokonaliť zásadu partnerstva s miestnymi orgánmi, ktoré majú často najlepšie postavenie
na to, aby pochopili potreby občanov v celej EÚ a najmä vo Walese.

Anna Záborská (PPE),    písomne.  −  (SK) Keď hovoríme v tomto Parlamente o súdržnosti,
hovoríme o želaniach. Naši voliči aj my sami by sme chceli žiť v Európe, kde sa každému
darí, nikto nie je chudobný a o prácu nie je núdza. Táto správa preto tak trochu pripomína
zoznam, ktorý deti píšu Ježiškovi. Jej nesporným prínosom je, že obsahuje snáď všetko,
čo by sme si priali pod stromček – ak nie tento rok, tak možno v roku 2020. Je tu len jediný
problém. Všetky tieto veci stoja peniaze. A podobne ako v rodine s malými deťmi, aj tu si
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treba určiť priority. Nemôžem sa ubrániť dojmu, že to je pôvodnou úlohou tohto
Parlamentu. A predložená správa je trochu smutným svedectvom o tom, že ani kríza nám
nepomohla zvládať túto úlohu lepšie.

Stále máme príliš veľa priorít. Rozpočet je však v každej rodine len jeden a darčeky sa
kupujú z toho, čo zostane, keď sa rodina naje, oblečie a zaplatí všetky účty za bývanie
a energiu. Podpora, ktorú tak veľkoryso žiadame pre hento a tamto, to sú peniaze vytiahnuté
z vreciek daňových poplatníkov, otcov a matiek, ktorí sa každý mesiac rozhodujú, čo je
pre nich skutočnou prioritou a čo musí ešte počkať. Nezabúdajme na to.

11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

Rokovanie bolo prerušené o 13.10 hod. a pokračovalo o 15.05 hod.

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

(Rokovanie sa začalo o 15.05 hod.)

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

13. Hodina otázok pre predsedu Komisie

Predseda.   – Ďalším bodom programu je hodina otázok pre predsedu Komisie. Rád by
som privítal pána predsedu Barrosa na našej mesačnej hodine otázok. Sme pripravení začať
s otázkami. Pravidlá sú rovnaké ako vždy: jedna minúta na otázku, jedna minúta na odpoveď
a v prípade, že predsedovia politických skupín chcú položiť ďalšiu otázku, majú na to
30 sekúnd a toľko isto času je aj na jej zodpovedanie.

Ioannis Kasoulides,    v mene poslaneckého klubu PPE. – V mene pána Daula, predsedu nášho
poslaneckého klubu, by som chcel položiť takúto otázku. Poslanecký klub PPE by chcel
poznať váš názor na súčasné úsilie o obnovenie priamych rokovaní zameraných na
vyriešenie palestínskej otázky. Spojené štáty sa už viac nepokúšajú presvedčiť Izrael, aby
predĺžil moratórium na osídľovanie východného Jeruzalema a Predjordánska,
pravdepodobne preto, že toto úsilie nikam neviedlo.

Aké úsilie by mala vyvinúť EÚ samostatne alebo v spojení s Kvartetom, aby začali prebiehať
rokovania? Ako by sa mal vzhľadom na súčasný vývoj udalostí interpretovať fakt, že EÚ
je v prípade potreby znovu pripravená uznať nezávislosť palestínskeho štátu?

Aké je hodnotenie humanitárnej situácie v pásme Gazy po tom, čo sa Izrael v júni 2010
rozhodol uvoľniť uzavreté hraničné priechody, a pokiaľ ide o snahy prepustiť Gilada Šalita
na slobodu?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Ako viete, Európska únia dôrazne podporuje
obnovenie priamych rozhovorov. Rada pre zahraničné veci včera vyjadrila európsku
pozíciu s poľutovaním nad tým, že Izrael nebol schopný prijať nové zastavenie osídľovania,
ktoré požadovali Európska únia, Spojené štáty a Kvarteto.

Chcel by som dodať, že táto situácia je sklamaním najmä z toho dôvodu, že vytvorenie
nevyhnutných podmienok pre existenciu dvoch štátov nie je len v záujme Palestíny, daného
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regiónu a širšieho medzinárodného spoločenstva, ale podľa môjho názoru aj v záujme
samotného Izraela.

Pokiaľ ide o rokovania, Rada pre zahraničné veci sa včera dohodla aj na zintenzívnení
koordinácie s Kvartetom a Spojenými štátmi. Osobitný vyslanec senátor Mitchell sa čoskoro
stretne s Catherine Ashtonovou, aby ju informoval o súčasnej situácii. Európska únia plne
podporí mierový proces a svoje pôsobenie v tejto oblasti. Domnievam sa, že by sa Kvarteto
mohlo oživiť tým, že Európska únia bude úzko spolupracovať s USA.

Vysoká predstaviteľka pani Ashtonová je v kontakte s hlavnými aktérmi v regióne a zároveň
tento týždeň očakávame stretnutie Ligy arabských štátov. Musíme dať šancu novým
rokovaniam, novému impulzu, pretože patová situácia nie je alternatívou. Som presvedčený,
že so Spojeným štátmi nájdeme cestu vpred.

Ioannis Kasoulides,    v mene poslaneckého klubu PPE. – Chcel by som sa znovu opýtať na
humanitárnu situáciu v pásme Gazy po otvorení hraničných priechodov a na to, čo sa deje
s desiatnikom Giladom Šalitom.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Situácia v Gaze je neudržateľná. Oživenie
hospodárstva je rozhodne nevyhnutné, no nepostrehli sme, žiaľ, zásadnú zmenu politiky
v Gaze, o ktorú Európska únia žiadala v priebehu posledných mesiacov.

Z tohto dôvodu sa minulý pondelok Európska únia na základe žiadosti premiéra Fajjáda
dohodla na trojstupňovom prístupe zameranom na podporu vývozu z Gazy. Nedávno
som prijal ministra Fajjáda a hovorili sme o tejto téme. Gazu by sme mali vnímať ako veľmi
dôležitú súčasť budovania palestínskeho štátu.

Martin Schulz,    v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predseda, pán Barroso, zasadnutie
Európskej rady bude vo štvrtok a v piatok. Chcel by som vám položiť tieto otázky:

Po prvé, myslíte si, že zavedenie eurodlhopisov môže pomôcť stabilizovať euro?

Po druhé, súhlasíte s názorom kancelárky Merkelovej, že eurodlhopisy nie sú potrebné?

Po tretie, v prípade, že sa vaše stanovisko líši od názoru pani Merkelovej a ste za
eurodlhopisy, čo plánujete urobiť na zasadnutí Rady tento štvrtok?

Po štvrté, ste v kontakte s predsedom Euroskupiny, premiérom a ministrom financií pánom
Junckerom a podporíte ho ako predseda Komisie?

Po piate, v prípade, že eurodlhopisy neprejdú, budete ihneď potom informovať Parlament
o spôsobe, ktorým vy ako Komisia plánujete reagovať na možné záporné rozhodnutie?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Eurodlhopisy sú zaujímavou myšlienkou.
V skutočnosti o nich Komisia uvažovala už v roku 2008 vo svojom dokumente EMU@10
– 10. výročie HMÚ. So zreteľom na riešenie tejto krízy sme však medzičasom vytvorili
európsky nástroj finančnej stability (EFSF) a európsky systém finančného dohľadu (ESFS).
Tieto nástroje nie sú ani zďaleka kompletné. V prípade potreby sa môžu vylepšiť
a prispôsobiť oveľa rýchlejšie než iné, aj keď možno zaujímavé alternatívy. Myslím si, že
v súčasnosti si musíme položiť jednoduchú otázku: dá sa táto kríza najlepšie riešiť pomocou
nástrojov, ktoré sú konsenzuálne, alebo otváraním ďalšej diskusie, o ktorej neexistuje
konsenzus? Ako naznačuje vaša otázka, v súvislosti s nedávnymi návrhmi pána premiéra
Junckera naozaj neexistuje konsenzus.
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Myslím si, že odpoveď je dnes zrejmá. Mali by sme sa sústrediť na to, čo v rámci eurozóny
dokáže budovať konsenzus, pretože ak sa nedohodneme, uškodí to obrazu eurozóny na
trhoch. Nechajme si tento veľmi zaujímavý nápad o eurodlhopisoch pre budúcnosť, ale
v tomto štádiu sa sústreďujme na to, čo dokážeme urobiť rýchlo a rozhodne.

Martin Schulz,    v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predseda, pán Barroso, odpovedali
ste na moje otázky so svojou nenapodobiteľnou diplomaciou, ale mňa sa ešte nezbavíte.
Chcel by som sa vás teda opýtať veľmi konkrétne: z pozície predsedu Euroskupiny pán
premiér Juncker oznámil, že zamýšľa prevziať iniciatívu v Európskej rade v súvislosti so
zavedením eurodlhopisov. Podporíte ho v tom? Chceli by ste okrem toho presvedčiť pani
Merkelovú a pána Sarkozyho, aby sa pridali k väčšine štátov eurozóny, a pokiaľ pani
Merkelová a pán Sarkozy povedia „my to nechceme“, poviete „dobre, keďže dve strany
hovoria nie, vzdáme sa tejto myšlienky“?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Odpoviem vám na to veľmi otvorene. Nemyslím
si, že v tejto fáze existuje najmenšia možnosť dohodnúť sa na eurodlhopisoch.

V súvislosti s daným návrhom existuje neochota na strane niekoľkých členských štátov.
Preto si myslím, že by sme mali pomocou súčasných nástrojov pracovať na dosiahnutí
najväčšieho možného konsenzu. Povedal som vám veľmi úprimne, a najmä Martinovi
Schulzovi, že túto myšlienku považujem za zaujímavú a atraktívnu. V skutočnosti Komisia
predložila viacero návrhov už skôr, za čias mojich vynikajúcich predchodcov, v tomto
štádiu však nie sú vhodné podmienky na dosiahnutie dohody.

Guy Verhofstadt,    v mene skupiny ALDE. – Mám konkrétnu otázku, ale chcem povedať,
pán Barroso, že v rámci Komisie máte právo iniciatívy. Môžete prísť s návrhom
o eurodlhopisoch, a práve na to sa pýtal pán Schulz. Dobre, vy toto právo nevyužijete a to
je v súčasnosti problém.

Mám konkrétnu otázku o absolutóriu za rok 2009. Existuje vyhlásenie o vierohodnosti,
ktoré urobil generálny riaditeľ pre regionálnu politiku, pričom hovorí, citujem, že v 38
zo 79 programov nemá generálne riaditeľstvo primeranú istotu o zákonnosti a správnosti
príslušných transakcií vo vzťahu k úhrade nákladov deklarovaných v roku 2009. To nabáda
k otázke, kto by mal túto primeranú istotu poskytnúť. Vo vyhlásení sa ďalej hovorí, že
v 41 zostávajúcich programoch sa v počiatočnom štádiu zistili závažné nedostatky
existujúce ešte pred úhradou nákladov v roku 2009.

Takže moja otázka pre vás znie, aké kroky podniknete vo vzťahu k členským štátom za
predpokladu, že prevezmete politickú zodpovednosť za toto vyhlásenie so všetkými jeho
dôsledkami.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Dovoľte mi, aby som reagoval na vašu
poznámku, pán Verhofstadt, a najskôr vám povedal, že Komisia už využila svoje právo na
iniciatívu. Spomeňte si na to, že keď sme uviedli do činnosti tento mechanizmus, Olli Rehn
a ja sme predstavili možnosť kolektívnych záruk, ktorá viac-menej išla v ústrety
eurodlhopisom. Členské štáty to kategoricky zamietli.

Mohli by sme teraz predložiť nové návrhy, no v súčasnej citlivej situácii nepovažujem za
zodpovedné znovu presadzovať formálne návrhy. Iba by to rozdelilo eurozónu a Európsku
úniu. Komisia už však predložila návrhy. Boli na stole a zamietli sa. Taká je skutočnosť.

Pokiaľ ide o finančné výhľady, už som prijal záväzok k predloženiu návrhu o špecifickom
druhu eurodlhopisov – ide o európske projektové dlhopisy, a aj keď som už počul určité
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negatívne pripomienky z niektorých hlavných miest, stále dúfam, že sa uvedený záväzok
splní.

Čo sa týka vašej otázky, myslím si, že by sme sa mali od členských štátov žiadať viac. Ako
viete, členské štáty s výnimkou štyroch alebo piatich nie sú pripravené poskytnúť vyhlásenie
o vierohodnosti. Ako ste spomenuli, je pravda, čo povedal náš generálny riaditeľ, že niekedy
Komisia nemá všetky potrebné nástroje, aby sa okamžite angažovala v členských štátoch
so zreteľom na spôsob, akým sa na vnútroštátnej úrovni používajú finančné prostriedky
z Európskej únie.

José Bové,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predseda, pán Barroso, pred
rokom ste mi povedali, že GMO pošpinili vaše prvé funkčné obdobie a že túto problematiku
chcete predložiť späť členským štátom.

Pred pár dňami sa od európskych občanov vyzbieralo 1 200 000 podpisov požadujúcich
nezávislú odbornú správu o GMO. Pred niekoľkými dňami Rada pre životné prostredie
veľkou väčšinou opäť zamietla návrh komisára Dalliho. Stanoviská právnych poradcov
Rady i Parlamentu boli záporné. Napokon ste boli v Európskom úrade pre bezpečnosť
potravín (EFSA) svedkom škandálu v súvislosti s prípadom Bánátiovej a čelili ste otázkam
od pracovnej skupiny. Navyše sa samotný úrad EFSA rozhodol vydať nové usmernenia
pre hodnotenie.

Chcel by som preto vedieť, či chcete zachovať všetky nové povolenia a všetky obnovy
povolení, ako napríklad MON810, kým nenadobudnú účinnosť nové pravidlá úradu EFSA.
Nové hodnotenia a obnovenia povolení by sa mali spracovať podľa nových pravidiel.

A napokon, ste ochotný znovu otvoriť rozpravu, aby sme mohli získať nezávislé
hodnotenie?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – (FR) Vážený pán predseda, pokiaľ ide o iniciatívu
viete, že tento nový systém ešte nenadobudol účinnosť. Prirodzene však s veľkým záujmom
sledujeme iniciatívy občanov v tejto oblasti. Príslušný komisár sa stretol so podporovateľmi
tejto iniciatívy, aj keď to ešte nebolo oficiálne schválené.

V súvislosti s aktuálnou otázkou budeme pokračovať v uplatňovaní právnych predpisov
v ich súčasnej podobe. Nemáme lepšiu alternatívu ako úrad EFSA. Je to nezávislá agentúra,
ktorá sa zriadila na to, aby poskytovala stanoviská. Táto agentúra zhromažďuje odborné
informácie o tejto téme a my, pochopiteľne, musíme dodržiavať stanoviská, ktoré vydáva.
Budeme teda v tejto veci naďalej dodržiavať právo Spoločenstva. Komisia nemôže
rozhodnúť o pozastavení uplatňovania práva Spoločenstva.

Už som vám povedal celkom otvorene, že nie som spokojný so systémom riadenia GMO
v Európe. Nie som s ním spokojný, pretože si myslím, že nie je dostatočne zrozumiteľný.
Je to však systém, ktorý som povinný dodržiavať.

José Bové,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Ďakujem za vašu odpoveď. Úrad EFSA už
zaviedol nové usmernenia, ktoré sú oveľa prísnejšie. Ste ochotný súhlasiť s tým, že všetky
nové povolenia, ktoré sa udelili počas ostatného obdobia, a vydanie MON810 by sa mali
zrevidovať na základe týchto nových usmernení?

V súčasnosti nemôžeme prijať hodnotenia, ktoré sa vykonali na základe starých pravidiel.
Z tohto dôvodu sa vás pýtam veľmi konkrétne a chcel by som, aby ste namiesto vyčkávania
do roku 2012 začali celú túto rozpravu znovu od nuly. Smernica 2001/18/ES by sa mala
aktualizovať v roku 2012. Tento proces sa musí urýchliť.
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José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – (FR) Ako vždy berieme do úvahy návrhy
a podnety nezávislého orgánu, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín založeného
v Parme. Ak teda tento orgán predloží nové usmernenie, preskúmame ho veľmi pozorne.To
je všetko, čo vám k tomu môžem v tejto fáze povedať. Právny rámec pre schválenie GMO
sa však doposiaľ nezmenil. Musím sa preto pridŕžať súčasného systému, pokým sa nezmení,
no budeme pripravení posúdiť všetky nové usmernenia a skúmať ich mimoriadne dôkladne.

Michał Tomasz Kamiński,    v mene skupiny ECR. – (PL) Vážený pán predseda, Gazprom
a konzorcium Nord Stream začali 9. apríla výstavbu takzvaného severného plynovodu.
Nechcem sa zameriavať na environmentálne aspekty tohto projektu, pretože tento
Parlament už o nich viedol rozpravu. Rád by som len upozornil na jeden problém:
vybudovaný plynovod výrazne sťažuje veľkým lodiam prístup do prístavu Świnoujście.
Tento prístav je hlavným zdrojom pracovných príležitostí pre Poliakov žijúcich v západnom
Poľsku, v regióne, ktorý trpí pomerne vysokou mierou nezamestnanosti. Poľsko upozornilo
na túto otázku v bilaterálnych rozhovoroch, ale mne sa zdá, že tu máme do činenia
s problémami, ktoré súvisia s konkurencieschopnosťou. Prístav v Rostocku je hneď
u susedov, za hranicou v Nemecku. Dúfam, že sa bude tešiť rýchlemu rastu, ale bol by som
rád, keby sa so všetkými prístavmi v Európe zaobchádzalo rovnako, aby si naozaj mohli
konkurovať a aby technické riešenia prijaté jedným členským štátom nekládli prekážky
prístavu v inom členskom štáte.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Viem o tom, že existujú určité obavy, že by sa
mohol obmedziť prístup k dotknutým poľským prístavom. Podľa informácií, ktoré má
Komisia k dispozícii, však banský úrad v nemeckom meste Stralsund vo svojom povolení
adresoval požiadavku spoločnosti Nord Stream na prípravu revidovanej analýzy rizík pre
nemecký úsek plynovodu, zatiaľ čo poľská strana v tomto štádiu predložila plány na
prispôsobenie obidvoch prístavov lodiam, ktoré na svoju plavbu potrebujú väčšiu hĺbku
vody. V dôsledku tejto analýzy sa plynovod položí na morské dno a pokryje sa do výšky
pol metra na vzdialenosť približne 20 km.

Navyše analýza plánovanej trasy v nemeckej výhradnej hospodárskej zóne VHZ viedla
k rozhodnutiu vybrať na vzdialenosť 12 km alternatívnu trasu. Konečné povolenie udelil
federálny úrad pre námornú dopravu a vodstvo vo februári tohto roku.

Podľa informácií dostupných od nemeckých úradov a investora sa obe opatrenia prijali
s cieľom zaistiť po dobudovaní plynovodu neobmedzený prístup k poľským prístavom.
Prepáčte, že je to veľmi technické, ale je to najlepšia informácia, ktorú máme.

Michał Tomasz Kamiński,    v mene skupiny ECR. – (PL) Vážený pán Barroso, už mnohokrát
ste dokázali, že s členskými štátmi zaobchádzate spravodlivo. Verím, že v tejto záležitosti
bude Európska komisia zaobchádzať s mojou krajinou podobným spravodlivým spôsobom.
Chcel by som len upozorniť na to, že vy sám ste pripustili, že sa spoliehate najmä na údaje
predložené nemeckou stranou. Chcel by som vyzvať Európsku komisiu, aby sa o tejto
problematike poradila aj s nezávislými odborníkmi, i keď chcem znovu zdôrazniť, že mám
veľkú dôveru voči vášmu spravodlivému prístupu k členským štátom Európskej únie.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Ďakujem za vaše poznámky, pán Kamiński.
Komisia naozaj veľmi pozorne sleduje projekt plynovodu Nord Stream. Sme si vedomí
citlivosti tohto projektu, pokiaľ ide o životné prostredie a ďalšie aspekty, takže ho budeme
sledovať veľmi starostlivo.
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Lothar Bisky,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pán predseda, pán Barroso,
v odpovedi na otázky pána Schulza ste povedali, že návrh o eurodlhopisoch pravdepodobne
neuspeje. V minulosti nám bolo povedané, že z dane z finančných transakcií nebude nič
a ďalšie návrhy tiež vyšli nazmar. Prežívame tretí rok od začiatku finančnej krízy a ja sa
dnes pýtam sám seba, či budete súhlasiť s posilnením balíka na záchranu eura, čo by,
samozrejme, predstavovalo dodatočné opatrenie, alebo či máme očakávať, že do konca
tohto týždňa vy alebo niekto iný zamietnete ďalší súbor návrhov. Moja otázka znie: aké
drahé sú tieto prieťahy, keď je jasné, že to stojí veľa peňazí?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Hlavám štátov a predsedom vlád musíme
povedať túto jednu vec: keď sa tento týždeň stretneme – pretože predseda Komisie je takisto
prítomný ako člen Európskej rady – nebudeme sa venovať iba jeden druhému alebo politike
a hospodárstvu, budeme sa venovať trhom.

Toto sú veľmi citlivé témy, pri ktorých by sme podľa môjho názoru mali preukázať určitú
mieru zdržanlivosti vo svojich pripomienkach.

Keďže je mojou povinnosťou byť voči vám všetkým transparentný, veľmi poctivo som
odpovedal na otázku pána Schulza. Videli sme už určité zaujímavé návrhy eurodlhopisov.
Myslím si, že by sme nemali tento návrh zavrhnúť, ale je zrejmé, že v tomto štádiu neexistuje
konsenzus. Nebudem trvať na tom, čo je v tejto fáze pre mňa evidentne sporná otázka.
V súčasnosti máme nástroje, ktoré boli predmetom konsenzu, a my na nich môžeme
pracovať, aby sme sa pokúsili nájsť ucelené a pevné opatrenia na ochranu eurozóny
a Európskej únie.

Lothar Bisky,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pán predseda, pán Barroso, mám
iba krátku doplňujúcu otázku: sú ešte aj nejaké iné nástroje, ktoré sú stále predmetom
diskusie? V tejto súvislosti mám len málo informácií. Je potrebné niečo urobiť
a pravdepodobne sa zhodneme na tom, že nástroje, ktoré máme k dispozícii, by sa mali
použiť.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Diskutujeme o mnohých problémoch
a o mnohých možných alternatívach nástrojov. Posledná Euroskupina posudzovala rôzne
možnosti a nápady a Komisia je v kontakte so všetkými zainteresovanými stranami.

Ja a Olli Rehn sme hovorili nielen s členskými štátmi, ale aj s prezidentom Európskej
centrálnej banky, výkonným riaditeľom MMF a ďalšími významnými aktérmi v tejto oblasti.
Nemyslím si však, že je rozumné, ako sa niekedy stávalo v minulosti, aby sa robili veľmi
dôležité vyhlásenia, za ktorými nenasledujú konkrétne výsledky.

Nabudúce musíme urobiť presný opak a prísť s reálnymi závermi, až keď na to budeme
pripravení. Z tohto dôvodu Komisia spolupracuje veľmi aktívne s členskými štátmi
a s ostatnými inštitúciami, aby čo najskôr poskytla komplexnú odpoveď.

Nigel Farage,    v mene skupiny EFD. – Pán Barroso, nedávny rozruch týkajúci sa WikiLeaks
vyvolal zmiešané pocity, pričom niektorí ľudia hovoria, že transparentnosť je dobrá, a iní
vravia, že takéto úniky informácií zničia medzinárodnú diplomaciu. Vo WikiLeaks ma
však pobavil najmä odkaz týkajúci sa vás. Spomína sa v ňom váš výlet do Ruska a to, že
vás tam ignorovali, nevenovali sa vám a hľadelo sa na vás zvysoka, ako by ste neboli nič
viac len oslavovaný medzinárodný úradník.

Pán Barroso, spomeňte si, už sme tu o tom diskutovali. Opakovane som v súvislosti s vami
zdôrazňoval, že ste neboli priamo zvolený občanmi, a preto nemáte skutočnú legitímnosť.
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Je fakt, že nie ste zvolený, dôvodom, prečo nevzbudzujete väčší rešpekt na medzinárodnej
scéne a prečo vami a celou Komisiou pohŕda stále viac občanov Európy?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Nečakal by som, pán Farage, že sa spojíte
s Rusmi – pretože práve to naznačujete, že s nimi súhlasíte! Pravdupovediac, tento Parlament
ma zvolil v tajnom hlasovaní, takže si myslím, že mi patrí jeho rešpekt, rešpekt od všetkých
poslancov tohto Parlamentu.

(Potlesk)

Európska únia 27 demokratických štátov má originálny spôsob voľby predsedu svojej
Komisie práve preto, že nie sme štátom. Som si istý, že by ste neboli za jednotný európsky
štát. Keďže nie sme jednotný štát, nemáme priamu voľbu predsedu Európskej únie. Nemáme
ju, máme však predsedu Komisie. Či sa vám to pozdáva, alebo nie – mne sa to páči viac
než vám! – Je pravda, že ma zvolil Parlament a je tu predseda Európskej rady, ktorého určili
hlavy štátov a predsedovia vlád.

Takto to u nás funguje a podľa môjho názoru je to demokratický spôsob zaobchádzania
s rozmanitosťou Európskej únie. Dúfam, že aspoň poslanci Európskeho parlamentu
rešpektujú inštitúcie, ktoré máme v Európskej únii, aj keď iní tak nerobia.

Nigel Farage,    v mene skupiny EFD. – Pán Barroso, ohromne som sa na tom pobavil! To,
že sa dokážete postaviť a pochváliť sa tým, že vás zvolili v tajných voľbách, čo vám istým
spôsobom dáva demokratickú legitímnosť, je asi najbizarnejšia vec, s akou som sa vo
svojom živote stretol.

Pravda je taká, že Komisia má výlučné právo navrhovať právne predpisy, ktoré svojou
existenciou pôsobia zničujúco na európske hospodárstva. Existujú nejaké okolnosti, za
ktorých by ste uvažovali o tom, že by národy Európy mali mať referendum, aby mohli
o týchto veciach rozhodovať?

(Nesúhlasné poznámky rôznych poslancov zo zadných lavíc)

Predseda.   – Prepáčte kolegovia, neberieme pripomienky zo zadných lavíc. Chceli by sme
pokračovať v rokovaní.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Voľba v Parlamente bola otvorenou voľbou.
Mnohí ľudia považujú za najslobodnejšie voľby tie, v ktorých sa môže každý človek alebo
každý poslanec Parlamentu rozhodnúť tajne. V totalitných systémoch tajné hlasovania
väčšinou nie sú povolené práve kvôli tlaku na osobné slobody. To je moja prvá poznámka.

Po druhé, pokiaľ ide o referendá, ústavná a demokratická teória umožňuje referendá, ako
aj zastupiteľskú demokraciu. Mimochodom, Veľká Británia je pravdepodobne krajinou,
ktorá urobila pre zastupiteľskú demokraciu najviac. Úplne legitímny spôsob rozhodovania
v rámci demokracie je práve prostredníctvom zastupiteľskej demokracie. Úloha
parlamentov, či už národných parlamentov, alebo Európskeho parlamentu, je v demokracii
nesmierne dôležitá. Osobne si myslím, že niektoré poznámky namierené proti zastupiteľskej
demokracii neodrážajú pravdivý demokratický názor, keď sú také negatívne.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Čína sa teší veľkému prebytku obchodnej bilancie
s EÚ. Európsky prebytok v službách je príliš malý na to, aby to vykompenzoval. Čína
dosahuje obchodný prebytok prostredníctvom umelo nízkej hodnoty svojej meny a nízkych
miezd, čiže dovoz do Číny si nikto nemôže dovoliť a vývozné ceny sú značne nižšie než
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európske ceny, a ďalej ignorovaním medzinárodných patentových práv, čo znamená, že
čínske spoločnosti môžu využívať výhody výskumu a vývoja, ktoré samy nerealizovali.

Čína rapídne hromadí cudzie menové rezervy a preberá kontrolu nad vzácnymi svetovými
zdrojmi. Európske krajiny sa ochotne stávajú obeťami neoblomného svetového konkurenta,
ktorý má nástroj na zničenie našich zdrojov obživy. Európske krajiny musia individuálne
– to uprednostňujem – alebo kolektívne chrániť naše priemyselné odvetvia.

Prečo Komisia dovolí, aby podniky a pracovníci EÚ znášali nespravodlivú hospodársku
súťaž zo strany Číny?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Dovoľte, aby som vám povedal, že budeme
oveľa úspešnejší, keď to budeme robiť spoločne a nie oddelene.

Pravdupovediac, nezdá sa mi, že jednotlivé členské štáty majú dostatočný vplyv na to, aby
voči Číne podnikli určité opatrenia. Európska únia sa môže spoločne angažovať vo vzťahu
k Číne a práve to aj robíme. Ako viete, sme za voľný obchod, ale rovnako sme aj zástancami
spravodlivého obchodu. Keď sme mali napríklad dôkaz o dampingu, začali sme voči Číne
podnikať antidampingové opatrenia. Nebolo to jednoduché, pretože niektoré členské štáty
boli proti týmto opatreniam, no prijali sme ich. Pri každom stretnutí s vedúcimi
predstaviteľmi Číny hovoríme o právach duševného vlastníctva a o tom, že je potrebné,
aby rešpektovali určité základné zásady, aby sme s nimi mohli naďalej voľne obchodovať.
A presne to je náš program: mať kladný vzťah s Číňanmi a zároveň byť neústupní, pokiaľ
ide o obchodné záujmy.

Mimochodom, toto sa celkom jasne vyjadrilo na ostatnom samite.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Povedali ste, že veríte v spravodlivý obchod, ale
spravodlivý obchod sa nám neponúka. Ponúka sa nám nespravodlivý obchod, ktorý je
v prospech Číny.

Dokáže Komisia prinútiť Čínu, aby zrušila dotácie, umožnila zhodnotenie svojej meny
a aby okrem toho rešpektovala medzinárodné vlastnícke práva, ktoré zjavne tvoria okolo
5 % čínskeho HDP? Nebude nakoniec nevyhnutné celkovo zablokovať dovoz čínskeho
tovaru?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Je jasné, že Komisia dosiahne úspech, pokiaľ
bude mať plnú podporu členských štátov. Robíme to a zasadzujeme sa hlavne za reciprocitu.
Pojem reciprocity znamená, že chceme zachovať otvorenosť trhov. Sme presvedčení, že
je to v našom záujme. Európska únia je zďaleka najväčším vývozcom na svete, väčším než
Čína, a tak je dôležité, aby trhy zostali otvorené. Myslíme si však, že naši partneri musia
rešpektovať určité základné pravidlá.

Pokiaľ ide o výmenné kurzy, Európska únia bola, ako viete, v prvej línii na ostatnom samite
G20 v snahe zaistiť konštruktívne a spoločné riešenie tohto problému. Sme totiž
presvedčení, že o tejto veci by sa malo diskutovať, pretože ide o riešenie problémov veľkej
nerovnováhy v rámci svetového hospodárstva.

Predseda.   – Teraz sa dostávame k druhej časti hodiny otázok s postupom „catch-the-eye“.
Témou je WikiLeaks a počítačová bezpečnosť.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Vážený pán predseda, pán Barroso, nejdem vás požiadať
o to, aby ste riešili problémy diplomacie Spojených štátov, a ani o to, aby ste komentovali
klady a zápory počítačových sietí, slobodu informácií alebo hanebné žiadosti o smrť Juliana
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Assangea. Chcel by som povedať to, že nemáme právo ignorovať žiadnu informáciu, ktorá
sa dostane na verejnosť.

Požiadal som predsedu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
a predsedu Podvýboru pre ľudské práva, či by sme sa mohli vrátiť k Parlamentnému
vyšetrovaniu činnosti ústrednej spravodajskej služby Spojených štátov (CIA) v Európe
z roku 2007, ktorému som mal česť predsedať. Vtedy som vás pochválil: Komisia pod
vedením pána Barrosa spolupracovala, pomáhala a konala veľmi transparentne na rozdiel
od Rady, ktorá klamala a zanedbávala rokovania s Parlamentom. Otázka, ktorú vám chcem
položiť, je veľmi jednoduchá: je Komisia pod vedením pána Barrosa pripravená znovu
spolupracovať s Parlamentom úplne transparentne?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – (PT) Európska Komisia, ktorej mám česť
predsedať, vždy spolupracuje s Európskym parlamentom úplne transparentne a zostane
to tak aj v budúcnosti. Nemám o tom ani najmenšiu pochybnosť a ďakujem vám za slová
o Komisii, ktorej predsedám. Verím, že je pre nás dôležité vo všetkých vzťahoch medzi
Komisiou a Parlamentom dodržiavať najprísnejšie normy a zásady transparentnosti
a spravodlivej inštitucionálnej spolupráce.

Edit Herczog (S&D).   – Chcela by som položiť rovnakú otázku. Európania sú v súčasnosti
digitálne závislí, a aj chceme zostať digitálne závislí, ale za predpokladu, že sa na internete
budeme cítiť isto a bezpečne. Pre Komisiu musí byť prioritou predkladať návrhy týkajúce
sa bezpečnosti 500 miliónov európskych občanov. Aké sú jej ciele vo vzťahu k zachovaniu
bezpečnosti a zároveň aj súkromia, aby sa nestratilo jedno ani druhé?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Niektoré z týchto záležitostí patria do
pôsobnosti členských štátov, ale v oblastiach, ktoré sú v našej pôsobnosti, sme už navrhli
určité zlepšenia. Pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa prístupu k dokumentom, predložili
sme niekoľko návrhov pani komisárky Malmströmovej a v súčasnosti ich posudzujete.
Rovnako sme vypracovali aj návrhy týkajúce sa počítačovej bezpečnosti, pretože, ako ste
už správne poznamenali, stávame sa stále viac a viac digitálne závislí.

Je veľmi dôležité, aby sme v digitálnom prostredí mali slobodu, ale musí to byť, samozrejme,
zodpovedná sloboda s dôležitými právami, akým je právo na ochranu súkromia. Ochrana
údajov je teda otázkou základných práv a my veríme, že Komisia predložila rozumné
návrhy, ktoré nachádzajú správnu rovnováhu medzi slobodou, ktorá je nespochybniteľná,
a používaním internetu zodpovedným spôsobom.

Graham Watson (ALDE).   – Predseda Komisie dal úlisnú odpoveď na otázku o stránke
WikiLeaks. Môžem sa ho opýtať na niečo, o čom jeho názory ešte neunikli cez WikiLeaks?

Pán predseda, odpovedali ste na otázky týkajúce sa vydania eurodlhopisov, aby ste pokryli
vládam ich súčasné výdavky. Stotožňujem sa s niektorými obavami, ktoré existujú
v súvislosti s týmito krokmi, a rozumiem im. Neuvedomujete si však úverové možnosti,
ktoré sú výsledkom správneho riadenia eura?

Keďže nám pán Oettinger hovorí, že počas nasledujúcich desiatich rokov potrebuje
investovať 1 000 miliárd EUR do energetickej infraštruktúry – to je okolo 100 miliárd EUR
ročne na boj proti dvojitému problému zmeny klímy a energetickej bezpečnosti a keďže
by pre Európsku investičnú banku bolo nesmierne ambiciózne prijať túto výzvu, nemohli
by ste predložiť návrhy na vydanie eurodlhopisov radšej na financovanie investícií do
infraštruktúry než na financovanie súčasných výdavkov vlády?
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José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Pán Watson, neprišiel som sem, aby som sa
s vami „WikiLeaksoval“. Moje stanovisko k tejto téme už poznáte. Vo svojom prejave
o stave Únie som spomenul, že predložím návrhy na eurodlhopisy, ktoré budú mať podobu
projektových dlhopisov konkrétne pre infraštruktúru. Tieto dlhopisy nebudú na to, aby
sa členské štáty ešte viac zadlžovali alebo aby pokryli nadmerné dlhy – pretože v Európe
máme problém s nadmerným zadlžovaním –, ale budú konkrétne určené na financovanie
významných projektov v oblasti infraštruktúry, predovšetkým s podporou Európskej
investičnej banky, ako ste správne povedali.

Toto je aktuálne na programe a v našich finančných výhľadoch. V júni predložíme niekoľko
konkrétnych návrhov týkajúcich sa tejto otázky. Pokúsme sa dosiahnuť potrebný konsenzus,
pretože som presvedčený, že je to jeden zo spôsobov riešenia nášho súčasného problému.
Existujú veľmi dôležité rozpočtové obmedzenia členských štátov, ale zároveň potrebujeme
financovať určité skutočne európske projekty.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Pán Barroso, znepokojuje ma obsah. Zdá sa
mi, že strieľame na posla namiesto toho, aby sme sa snažili dostať k podstate problému.
Hlavný problém, ktorý sa skrýva za stránkou WikiLeaks, je jej pravdivý obsah, ktorý sa
prezentuje.

Dlhé roky ste vy a vaši kolegovia, napríklad pán Miguel Moratinos, popierali väčšinu jej
obsahu. Popierali ste, že existovala tajná európska dohoda o istých nezákonných praktikách
Spojených štátov.

Teraz vieme, že je pravda, že sa to naozaj stalo, a čakáme na odpoveď od viacerých
ministerstiev zahraničných vecí a hlavne od vás. Podľa môjho názoru je nevyhnutné, aby
ste poskytli vysvetlenie v súvislosti s týmto obsahom.

Mám preto ešte jednu otázku týkajúcu sa kampane proti Julianovi Assangeovi. Myslím si,
že je skutočne dôležité, aby sme zohľadnili riziká, ktorým táto osoba v súčasnosti čelí.
Nesmieme zabudnúť na to, že urobil niečo, čo bolo potrebné a čím verejnosti odhalil
pravdu.

Ide tu o to, čomu aj vy, dúfam, rozumiete a v čo dúfame my všetci v Parlamente: že nám
poskytnete vysvetlenia, buď tu, alebo vo výbore, ktorý by sme mali znovu aktivovať, aby
sa zistila skutočná pravda.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – (PT) Pokiaľ ide o obsah, všetky informácie,
ktoré vyšli na povrch, sa týkajú činnosti členských štátov a nie Európskej komisie.
Vysvetlenia musia poskytnúť členské štáty a ja som presvedčený, že to urobia, keďže sú to
demokratické štáty. Viem o tom, že niektoré členské štáty prišli s iniciatívami zameranými
na informovanie verejnosti o konkrétnych operáciách, z ktorých sú obvinené.

Čo sa týka práce Komisie, ako nám pred chvíľou pripomenul pán poslanec Coelho, Komisia
urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby poskytla maximum možných informácií Parlamentu
a európskej verejnosti. Prípad Juliana Assangea nebudem komentovať. Obvinenia trestného
charakteru podal voči nemu jeden členský štát, Švédsko, ktoré je demokraciou, a v súčasnosti
má na neho vydaný európsky zatykač, ktorý posudzujú britské súdne orgány. Komisia
zjavne nemá k tomu čo povedať, okrem evidentnej pravdy: každý obžalovaný je nevinný,
kým sa mu nedokáže vina.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Vážený pán predseda, v súčasnosti sa vo virtuálnom
priestore vedie ozajstná vojna. Podľa informácií z tlače začali tisíce hakerov počas
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niekoľkých ostatných dní robiť počítačové útoky na spoločnosti, ktoré sa pokúšajú
z internetu odstrániť stránku WikiLeaks alebo ju podkopať finančne a odrezať ju od dotácií.

Spoločnosti, akými sú MasterCard, Visa a PayPal, zasiahli počítačové DDoS útoky, kedy
sa tisíce počítačov pokúšali pripojiť v rovnakom čase na rovnakú stránku, čo spôsobilo jej
preťaženie a následný pád systému.

Všetci si uvedomujeme, že to vo všeobecnosti spôsobuje problémy v transakciách verejnosti.
Otázka znie jednoznačne: domnievame sa, že na európskej úrovni máme spoľahlivú
bezpečnostnú sieť, ktorá ochráni on-line transakcie verejnosti, ak sa toto stane?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Myslím si, že na to nie sme úplne pripravení,
a preto Komisia nedávno predložila návrhy týkajúce sa boja proti tomuto druhu
počítačových útokov.

Išlo o iniciatívu pani komisárky Malmströmovej a v súčasnosti sa tieto návrhy rozširujú
na všetky druhy počítačových útokov. Dovoľte mi, aby som vám v súvislosti s počítačovými
útokmi, ktoré ste spomenuli, povedal, že Ministerstvo zahraničných vecí USA popiera
vydanie akýchkoľvek priamych pokynov spoločnostiam PayPal, Visa alebo MasterCard,
takže nemám žiadny komentár vo vzťahu k rozhodnutiam spoločností o tom, či budú
alebo nebudú poskytovať služby stránke WikiLeaks. Komisia je proti každému
počítačovému útoku, ktorý podnikne jedna alebo druhá strana tohto kontroverzného
prípadu.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Vážený pán predseda, k zverejneniu utajovanej diplomatickej
korešpondencie USA prostredníctvom WikiLeaks a uznávaných medzinárodných médií
mohlo dôjsť iba v dôsledku kolosálnej chyby v bezpečnostnom systéme USA, z dôvodu
neprimeraného rozšírenia distribučných kruhov ministerstiev zahraničných vecí a obrany.

Aké následky by toto zlyhanie podľa vášho názoru mohlo mať na transatlantický vzťah,
konkrétne na úroveň zdieľania diplomatických a spravodajských informácií? A zároveň,
aké ponaučenie z toho plynie z hľadiska posilnenia bezpečnosti vnútroeurópskych
komunikačných sietí a fungovania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vrátane siete
Correspondence Européenne a z hľadiska zabezpečenia proti počítačovým útokom?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – (PT) Po prvé, myslíme si, že to, čo sa stalo
v Spojených štátoch, sa mohlo udiať prakticky v rámci ktoréhokoľvek bezpečnostného
systému. Žiadny bezpečnostný systém nie je úplne imúnny voči možnosti, že niekto poruší
zákon.

Podľa získaných informácií je zjavne pravda, že v americkom systéme majú prístup
k mimoriadne dôverným informáciám státisíce jednotlivcov, no je pravda, že v rámci
systémov, ktoré si ctia slobodu, čo je aj prípad európskych systémov, je 100 % bezpečnosť
nemožná. Z tohto dôvodu sme rozhodnutí spolupracovať s našimi partnermi a priateľmi
v Spojených štátoch na posilnení bezpečnosti, vždy však s úctou voči základným slobodám,
a sme tiež presvedčení, že je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi týmito dvomi
podmienkami, ako som už povedal pred malou chvíľou.

Je pravda, že predovšetkým z dôvodu teroristickej činnosti je potrebné vymieňať si určité
mimoriadne citlivé informácie. Zároveň by sme to mali robiť v súlade s normami opatrnosti
a vo všeobecnosti pri tom dodržiavať zásadu spravodlivej rovnováhy.
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Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Ako naznačujú vyjadrenia predstaviteľov vlád mnohých
štátov, mimoriadna snaha, s ktorou sa vyšetruje prípad Juliana Assangea, je jasne zameraná
na potrestanie jeho osoby a stránky WikiLeaks za verejné odhalenie určitých prísne tajných
záležitostí, akou je napríklad záujem ministerky zahraničných vecí USA, Hillary Clintonovej,
ktorá požiadala americké veľvyslanectvá v Ríme a v Moskve o informácie o akýchkoľvek
osobných investíciách pána Berlusconiho a pána Putina, ktoré by mohli ovplyvniť
zahraničné alebo hospodárske politiky ich krajín. Pán Berlusconi je charakterizovaný ako
Putinov hovorca v Európe.

Je jasné, že tu ide o bezprecedentné potrestanie a prenasledovanie človeka a organizácie,
ktorých jediným zločinom je to, že svet oboznámili s určitými šedými oblasťami, čo vlády
dostalo do nepríjemnej situácie. Je teda našou povinnosťou chrániť slobodu stránky
WikiLeaks a zaručiť spravodlivé zaobchádzanie s osobou Juliana Assangea, ktorý by mal
pykať za svoje zločiny, ak sa dokážu, v spravodlivom súdnom procese.

Z tohto dôvodu vyzývam Komisiu, aby vyjadrila svoje stanovisko týkajúce sa kauzy
WikiLeaks a vysvetlila spôsob, akým chce monitorovať situáciu, aby táto kauza nebola
využitá na pošliapanie slobody informácií a na zavedenie obmedzení internetu, ktorý sa
opäť ukázal ako výnimočne silný demokratický nástroj, ktorý sa preto musí chrániť.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Ako som už skôr povedal, nemôžem sa vyjadriť
ku konkrétnym prípadom alebo trestným obvineniam.

Pokiaľ ide o pána Assangea, obvinenie vzniesol švédsky súdny systém a v súčasnosti ho
posudzuje britský súdny systém. Švédsko a aj Spojené kráľovstvo rešpektujú zásady
právneho štátu. Musíme dovoliť, aby sa vykonal riadny súdny proces. Nemôžem a nemal
by som to komentovať práve preto, že veľmi rešpektujem prezumpciu neviny a práva
každého jednotlivca. Z tohto dôvodu sa k tomu nemôžem vyjadriť.

Pokiaľ ide o ďalšie pripomienky, ktoré ste mali v súvislosti s niektorými záležitosťami vo
WikiLeaks, nemyslím si, že mám právo na ne reagovať. Vyjadrenia prislúchajú diplomatom
Spojených štátov, a preto sú za ne zodpovední. Nemôžem sa k nim vyjadriť. Môžem vám
iba povedať naše stanovisko, ktoré nie je rovnaké ako stanovisko Spojených štátov. Naše
stanovisko – európske stanovisko – v súvislosti s otázkou, na ktorú ste sa pýtali, je jasné.
Nemusíme komentovať konkrétne uniknuté informácie, či už pochádzajú zo stránky
WikiLeaks, alebo z iného zdroja.

Takis Hatzigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Vážený pán predseda, myslím si, že nám stále
uniká podstata. Prinajmenšom z vašich odpovedí usudzujem, že vám uniká podstata.
V prvom rade, som načisto ohromený – a rád by som vedel, či ste rovnako ohromený aj
vy – neuveriteľným tichom zo strany európskych orgánov v súvislosti s týmto potláčaním
slobody prejavu. Bohužiaľ, obhajcovia slobody prejavu nie sú v Parlamente prítomní.
Zmizli.

Moja otázka znie: myslíte si, že sa to využíva na potlačenie možnosti prenosu údajov?
Všetci vykrikujeme o právach Číňanov a Kubáncov na prístup k internetu a je to správne;
čo by sme však mohli a mali robiť teraz, keď sa toto právo skutočne obmedzuje? Čo by
Komisia mohla a mala robiť?

Moja otázka je veľmi konkrétna: čo urobíte pre to, aby európska verejnosť mohla mať
prístup k stránke WikiLeaks?
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José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – V prvom rade, podstatná otázka, ktorú sme
riešili, je tá, že sloboda prejavu vo všetkých jej podobách nie je iba základným ľudským
právom, ale aj základným kameňom všetkých demokratických spoločností. O tom nemožno
diskutovať.

Zároveň je jasné, že existujú informácie, či už súkromné, obchodné, alebo právne, ktoré
sú samy osebe citlivé a nemôžu byť prístupné širšej verejnosti. Aj ochrana údajov je
zakotvená v základných právach. Všetky členské štáty majú predpisy, ktoré v záujme
verejnosti chránia údaje a určité druhy citlivých informácií, a toto je naše stanovisko vo
vzťahu k slobode prejavu a ochrane údajov.

Čo sa týka obvinení voči konkrétnej osobe, ja nie som tribunál. Ani Komisia by sa nemala
vyjadrovať ku konkrétnym obvineniam voči konkrétnym jednotlivcom, pretože Komisia
nie je tribunál, a ani by ním nemala byť, a nevyjadruje domnienky o vine konkrétneho
jednotlivca.

Tunne Kelam (PPE).   – Nový koncept NATO vyzýva na koordináciu vnútroštátnych
kapacít počítačovej obrany s cieľom zastrešiť všetky orgány NATO centrálnou počítačovou
ochranou. Ako vnímate úlohu Európskej komisie v rámci lepšej koordinácie našich
vnútroštátnych počítačových systémov obrany, ktoré sú na rôznych úrovniach, a v rámci
zlepšovania koordinácie NATO? Bude pani barónka Ashtonová zaoberať určitými otázkami
počítačovej bezpečnosti, ktoré pokrýva obranná politika? Potrebujete viac spoločného
európskeho výskumu, aby ste mohli stanoviť komplexnú odpoveď v súvislosti
s počítačovými problémami na európskej úrovni?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Toto v podstate nie je v kompetencii Komisie,
ale v kompetencii pani barónky Ashtonovej ako vysokej predstaviteľky. Ona rozvíja tento
druh činnosti s našimi hlavnými partnermi. Na ostatnom samite s pánom prezidentom
Obamom sme do programu zaradili spoluprácu v oblasti počítačovej bezpečnosti.

Toto je dôležitá otázka nielen pre NATO, ale aj pre naše bilaterálne vzťahy so Spojenými
štátmi. Pracujeme na tom. Sme presvedčení, že existujú vážne hrozby týkajúce sa počítačovej
bezpečnosti. Niektoré členské štáty – domnievam sa, že aj váš – už boli vystavené
počítačovým útokom. Myslíme si, že je to závažný problém. Musíme ho riešiť aj na
európskej úrovni, ale toto je záležitosť, v ktorej majú určitú zodpovednosť aj členské štáty.
Vysoká predstaviteľka sa usiluje o zavedenie jednotného prístupu k problémom počítačovej
bezpečnosti. Ja toto úsilie plne podporujem.

Derek Vaughan (S&D).   – Po celej Európe sa tomuto konkrétnemu problému venovala
veľká publicita. Jedna z vecí, ktorá trápi občanov, je, čo to bude znamenať pre budúcnosť
počítačovej bezpečnosti v rámci Európy. Nemyslím si, že sa mnohí ľudia príliš zaujímajú
o jednotlivca, ktorý je do toho zainteresovaný. Zaujímajú sa o to, ako sa to prejaví v celej
Európe. Podľa môjho názoru je dôležité to, že by EÚ mala mať v tejto oblasti svoju politiku.

Chcel by som vyzvať Komisiu, aby do týchto diskusií zainteresovala čo najviac partnerov
nielen na úrovni členských štátov, ale aj na ostatných úrovniach samosprávy v celej EÚ,
pretože napríklad počítačová bezpečnosť je dôležitou otázkou pre regionálnu a aj pre
miestnu samosprávu.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Týmto
smerom sa skutočne uberáme.
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Nie je to tak dávno, čo bola Európska únia svedkom počítačových útokov proti verejným
a súkromným organizáciám v Estónsku a v Litve v rokoch 2007 a 2008. Tisíce počítačových
útokov sa denne odohráva proti inštitúciám Európskej únie a ďalším verejným orgánom.

Komisia nedávno reagovala na túto naliehavú situáciu predložením návrhu smernice
o útokoch na informačné systémy, konkrétne to bolo 30. septembra, pričom zrušila
príslušné rámcové rozhodnutie z roku 2005. Všeobecným cieľom tejto smernice je boj
proti rozsiahlym útokom pochádzajúcich z Európskej únie alebo zameraných na ňu.

Venujeme veľkú pozornosť týmto veciam a veríme, že tento návrh smernice je dobrý.
Trestá používateľov nástrojov, akými sú tzv. botnety, za protiprávne činy a zavádza vyššie
sankcie za ich spáchanie. Zavádza povinnosť členských štátov reagovať na naliehavú
požiadavku verejného i súkromného sektora prostredníctvom nonstop siete kontaktných
miest do ôsmich hodín od prijatia požiadavky a ďalej zavádza monitorovaciu povinnosť
členských štátov s cieľom uľahčiť zhromažďovanie a poskytovanie údajov o počítačových
útokoch vrátane počtu trestných stíhaní a trestných oznámení.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, reakcie týkajúce sa
prípadu pána Assangea a jeho uväznenia za myšlienky slobody pripomínajú reakcie Piláta.

Chcel by som, aby sme sa venovali trom bodom:

1. ide o prípad fumus persecutionis, pretože obvinenia sú veľmi slabé; 2. Spojené štáty vyvíjajú
tlak na európsku krajinu, aby ho vydala, aj keď ešte nekonkretizovali právne dôvody tejto
žiadosti; 3. uzavreli sa európske bankové účty tohto občana, čo znamená, že v Európe
nemôže prijímať žiadnu finančnú pomoc od svojich podporovateľov.

Všetky štatistiky navyše potvrdzujú, že európska verejnosť podporuje tieto zásady slobody,
že chce slobodu internetu, že zastáva slobodu aj napriek pochybnostiam a problémom,
ktoré sa objavili v nadväznosti na túto iniciatívu, ktorú ja osobne celkom neschvaľujem.

Chceli by sme však, aby pán predseda Barroso uviedol, aké sú obmedzenia a na čom je
ochrana ľudských práv a slobody prejavu skutočne založená. Pozeráme sa tu na virtuálne
Guantánamo? Čelíme hrozbe orwellovskej totálnej cenzúry internetu? Toto nám hrozí
a my potrebujeme odpovede na túto otázku.

Zároveň je dôležité stále kontrolovať väzenské podmienky pána Assangea, pretože
v Taliansku sa ani členovia mafie nedržia v úplnej izolácii.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Môžem vám dať určité informácie o právnych
aspektoch tohto prípadu, samozrejme, bez unáhleného záveru, pretože ja nie som tribunál
a nemôžem o tom rozhodovať.

V prvom rade, pána Assangea vzali do väzby britské orgány na základe európskeho
zatykača. Švédska prokuratúra zaradila pána Assangea na zoznam hľadaných osôb vo
švédskom systéme, v Schengenskom informačnom systéme a prostredníctvom Interpolu
a na základe tohto bol vydaný európsky zatykač.

Podľa článku 28 rámcového rozhodnutia o európskom zatykači sa osoba, ktorá bola
odovzdaná v súlade s európskym zatykačom, nesmie vydať do tretieho štátu bez súhlasu
príslušného orgánu členského štátu, ktorý odovzdal túto osobu. To znamená, že keď bol
pán Assange vzatý do väzby v Spojenom kráľovstve, britské orgány, ktoré majú právomoc
rozhodnúť, či ho vydajú alebo nevydajú do Švédska, by tiež museli dať vopred súhlas na
jeho vydanie tretej krajine.
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Toto je najlepšie vysvetlenie, aké môžem poskytnúť, pokiaľ ide o právne aspekty, nemôžem
však robiť žiadne závery o vine alebo nevine daného jednotlivca.

Sarah Ludford (ALDE).   – Pán predseda Barroso, urobili ste rôzne vyhlásenia vrátane
dnešného popoludňajšieho o tom, ako EÚ a jej členské štáty rešpektujú základné práva
a princípy právneho štátu, ale vyšetrovanie týkajúce sa mimoriadneho vydávania osôb,
ktorému predsedal pán Coelho a ja som bola podpredsedníčkou, prinieslo priame dôkazy
o tom, že viacero európskych krajín sa podieľalo na zneužívaní vojny proti terorizmu, išlo
napríklad o prípady zmiznutia a mučenia. Skutočne sa obávam, že ste pánovi Coelhovi
poskytli len neurčitú odpoveď.

Myslíme si, že Komisia a Rada nerešpektovali článok 6 zmluvy a nabádali sme ich, aby sa
snažili zistiť pravdu o tom, čo sa stalo, ako aj k tomu, aby v prípade potreby podnikli kroky
podľa článku 7, čo znamená sankcie za porušovanie ľudských práv. V skutočnosti to bolo
bezvýsledné. Preto možno EÚ obviniť z pokrytectva. Čo sa teraz chystáte urobiť, aby ste
niesli plnú politickú a právnu zodpovednosť za tajnú európsku dohodu týkajúcu sa
porušovania ľudských práv v mene takzvanej vojny proti terorizmu?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. V prvom rade, Komisia vždy rešpektovala
základné práva a ja dôrazne odmietam kritiku, že Komisia sa podieľala na akomkoľvek
porušovaní základných práv. To nie je pravda. Pokiaľ ide o túto vec, Komisia má úplne
čistý záznam a sme pripravení transparentne spolupracovať s Parlamentom na všetkých
týchto problémoch.

Sú tu isté záležitosti, ktoré sú zodpovednosťou členských štátov, a ony si ju musia plniť.
Komisia nemôže nahradiť členské štáty. Máme zmluvu, máme zodpovednosť, máme
povinnosti a máme práva. Komisia poskytla tomuto Parlamentu spoluprácu, ktorú
požadoval – a to úplne transparentne – v súvislosti s otázkami, ktoré ste práve spomenuli.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Vážený pán predseda, internetová platforma WikiLeaks
zverejňuje, jednoducho povedané, dôverné informácie a to je pre zainteresované strany,
samozrejme, veľmi nepríjemné. Malo by sa spomenúť aj to, že proti WikiLeaks sa doposiaľ
nezačalo žiadne súdne konanie. Medzitým zúri ozajstná počítačová vojna. Na jednej strane
sa útočí na servery WikiLeaks a na druhej strane zástancovia WikiLeaks bombardujú
internetové servery spoločností Visa a MasterCard s cieľom vyradiť ich z prevádzky.

Moja otázka, pán predseda, znie: prijme Komisia opatrenia proti tomuto druhu serverových
vojen? Už ste spomenuli činnosť pani komisárky Malmströmovej. Existuje už na to nejaký
harmonogram a máme už nejaké návrhy, čo budeme robiť? Plánuje Komisia – a v tejto
súvislosti by som vás chcel poprosiť o jasnú odpoveď, nie výhovorky s podrobnosťami
a právnymi argumentmi – podniknúť konkrétne kroky proti WikiLeaks, aby opäť konala
ako ochotný agent Spojených štátov v súvislosti s touto citlivou témou prenosu údajov
a aby sa tak správala?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – V prvom rade, neplánujeme žiadne opatrenia
voči WikiLeaks.

Po druhé, pokiaľ ide o smernice, ktoré sme predložili, o tých teraz budeme rokovať
s Parlamentom. Predložili sme návrhy na posilnenie počítačovej bezpečnosti.

Pokiaľ ide o niektoré problémy, ktoré chcete, aby som podrobne rozoberal, myslím si, že
by bolo lepšie informovať vás na úrovni expertov. Je mi ľúto, za jednu minútu vám
nemôžem dať konkrétne odpovede, ale moje oddelenia sú vám plne k dispozícii, ak si

177Diskusie Európskeho parlamentuSK14-12-2010



želáte, aby sme vám poskytli podrobnosti o tom, ako vidíme túto dôležitú otázku.
V podstate to však nie je vecou Komisie. Ide o niečo, čo sa stalo v Spojených štátoch a malo
dosah na svetové spoločenstvo používajúce internet, čiže je to veľmi vážny a významný
problém. Nepodceňujem jeho dôležitosť, ale musí nám byť jasné, aké sú naše oblasti
zodpovednosti.

Poslancom Parlamentu, ktorí sa o to zaujímajú, ponúkam možnosť, že by sme
organizovaným spôsobom poskytli kompletné informácie o technických opatreniach,
ktoré môžeme prijať na európskej úrovni.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Vážený pán predseda, chcel by som vám položiť
otázku týkajúcu sa nedávnych udalostí vrátane útokov hakerov na spoločnosti Visa,
MasterCard a PayPal, ktorých cieľom bolo sabotovať ich finančné operácie a spôsobiť
finančné straty.

Keď prebiehali tieto počítačové útoky, ktoré spôsobili pomerne vážne technické problémy,
boli dôverné údaje zákazníkov bezpečné alebo zraniteľné? To je moja prvá otázka. Zatiaľ
čo sa dejú tieto počítačové útoky z ideologických dôvodov alebo pre zábavu
z neoprávneného vstupovania do systémov, je tu možnosť, že do daných systémov sa
dostanú aj hakeri, ktorým ide iba o finančný zisk. Chcel by som vedieť, či to postihlo tieto
finančné a osobné údaje a aké metódy a páchatelia sú v tom zainteresovaní a či máte túto
situáciu v súčasnosti pod kontrolou. Rovnako by ma zaujímalo, či sa týmto problémom
zaoberajú aj USA a medzinárodné orgány.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Nemám žiadne priame informácie o únikoch
údajov a o tom, v akej miere unikli dôverné informácie alebo osobné údaje. Je mi ľúto, ale
sám tieto informácie nemám – s prípadom nemám nič spoločné.

Je pravda, že tento problém upozornil na veľmi dôležité otázky týkajúce sa bezpečnosti.
My sme pracovali na niektorých z týchto problémov už pred prípadom WikiLeaks a ja
som vám povedal o určitých iniciatívach Komisie. Som presvedčený, že tí na druhej strane
Atlantiku majú rovnaké obavy, a preto si myslím, že by sme mali spoločne pracovať na
zvyšovaní počítačovej bezpečnosti a zároveň zachovávať základné slobody – veď sloboda
prejavu je pre nás v Európskej únii posvätným právom –, pričom je jasné, že aj ochrana
údajov a súkromia patria medzi základné práva.

Musíme nájsť správnu rovnováhu, a tak je potrebné, aby sme vo všetkých našich iniciatívach
zohľadňovali tieto dve zásady, ktoré je síce niekedy ťažké zosúladiť, no napriek tomu sú
veľmi dôležité.

Predseda.   – Kolegovia, na zozname máme 21 mien, ale iba 14 z vás mohlo dostať slovo.
Je mi to veľmi ľúto, no išli sme podľa poradia mien na zozname.

Týmto končím hodinu otázok.

PREDSEDÁ: GIANNI PITTELLA
podpredseda

14. Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady
(rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa pani Sidonie Elżbiety Jędrzejewskej
a pani Helgy Trüpelovej v mene Výboru pre rozpočet o návrhu všeobecného rozpočtu
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Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady (všetky oddiely) (17635/2010
– C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD)) (A7-0369/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    spravodajkyňa. – (PL) Vážený pán predsedajúci, po
mnohých mesiacoch rokovaní, diskusií a napätia sa nám na plenárnom zasadnutí
Európskeho parlamentu konečne podarí – dúfam, že zajtra – prijať rozpočet Európskej
únie na rok 2011. Chcela by som začať pozitívne spomenutím toho, čo považujem za
najzaujímavejšie a najúčinnejšie úspechy rozpočtu na rok 2011 a za úspechy, ktoré majú
osobitný význam pre európskych občanov.

V prvom rade ma veľmi teší, že sa nám podarilo včas dosiahnuť dohodu, že sa náročné
rokovania s členskými štátmi a Európskou komisiou ukončili pred koncom roku 2010
a že sa nám podarilo vyhnúť sa riziku predbežného rozpočtu na rok 2011, aj keď každá
zo strán musela, samozrejme, prijať určité kompromisy. Chcela by som upriamiť vašu
pozornosť na niekoľko cenných a zaujímavých aspektov týkajúcich sa konkrétnych detailov
o tom, čo sa nám podarilo dohodnúť.

Týka sa to predovšetkým spoločnej pozície, ktorú sme vypracovali, a jednohlasného prijatia
návrhu Parlamentu z októbra 2010 týkajúceho sa priorít Európskeho parlamentu v zmysle
rozpočtových záväzkov. Všetky naše návrhy týkajúce sa zvýšenia finančných prostriedkov
pre rozpočtové riadky, ktoré majú veľkú dôležitosť pre mládež, vzdelávanie, mobilitu,
inovácie, výskumné programy a programy týkajúce sa kľúčových otázok v medzinárodných
vzťahoch, Rada aj Komisia prijali. A to ma teší. Treba tiež poznamenať, že Parlament sa
na svojom októbrovom čítaní správal veľmi realisticky a disciplinovane. Teší ma, že si
Rada a členské štáty túto disciplinovanosť všimli a uznali priority, ktoré sme navrhli
a o ktorých jasne hovoríme už od marca.

Teší ma skrátka, že Rada tento trojuholník – mládež, vzdelávanie a mobilitu – pochopila
a náležite ocenila. Dúfam, že Komisia vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie náležitého
použitia týchto zvýšených finančných prostriedkov v roku 2011.

Teší ma, že sa nám podarilo do veľkej miery pochopiť svoje vlastné obavy. Našu radosť
z toho, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, však v mnohých ohľadoch kazí niekoľko
dôležitých prvkov. Predovšetkým sme počas rokovaní o rozpočte na rok 2011 v praxi
videli, ako ťažko sa uplatňuje Lisabonská zmluva, koľko neznámych oblastí pred nami
ešte zostáva a koľko spoločnej práce musíme vynaložiť na vypracovanie praktických,
pragmatických riešení vyplývajúcich z nových rámcov, v ktorých teraz fungujeme. Tento
proces sa v žiadnom prípade ešte neskončil.

Takisto vyšla najavo bolestivá skutočnosť, že členské štáty prejavujú stále menej solidarity,
keď majú zápasiť s krízou, pričom práve európska solidarita je prvá hodnota, na ktorú sa
zabudne, keď treba šetriť v rámci vnútroštátnych rozpočtov. Je mi veľmi ľúto, že sa členské
štáty náhle začali správať veľmi krátkozrako a že chcú šetriť zvlášť na európskej integrácii.
Je to bolestivá téma. K tejto diskusii sa musíme vrátiť, pretože sa v žiadnom prípade ešte
neskončila.

Ešte by som sa chcela spýtať pána Watheleta dve dosť dôležité otázky k témam, v ktorých
stále nemám jasno. Chcela by som vedieť, či Rada zamýšľa prijať spoločné vyhlásenie –
ktorého návrh sme videli, hoci si nie som istá jeho štatútom – k viacročnému finančnému
rámcu. Okrem toho Európska komisia podľa očakávaní Parlamentu predložila celý rad
jednostranových vyhlásení objasňujúcich problematiku lisabonizácie, európskej pridanej
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hodnoty a vlastných zdrojov. Chcela by som sa spýtať pána Watheleta, ktorý tu zastupuje
Radu, či by mohla Rada objasniť svoju vlastnú pozíciu k týmto záležitostiam.

Chcela by som ešte raz poďakovať všetkým kolegom z Európskeho parlamentu za ich
prínos a všetkým členom Európskej komisie a Rady za ich konštruktívny prístup a budem
vďačná za odpovede na tieto otázky.

Helga Trüpel,    spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet, pán komisár,
dámy a páni, ako spravodajkyňa za rozpočet Parlamentu môžem v súvislosti s touto časťou
rozpočtu rozhodne hovoriť o politickom úspechu. Pozíciu Parlamentu vyplývajúcu
z hlasovania o rozpočte v októbri Rada takmer v plnom rozsahu prijala. Ja som sa rozhodla
pristupovať k riešeniu tohto rozpočtu s veľkou dávkou zodpovednosti, s ambíciou
zodpovedajúcou Lisabonskej zmluve, ale aj so sebadisciplínou z našej strany, pretože
všetci, samozrejme, chápeme ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzame, ale napriek tomu
sme presvedčenými Európanmi. Práve o tento konflikt záujmov išlo pri rozpočte
Parlamentu, ako aj pri všeobecnej časti rozpočtu. Jednotlivé inštitúcie, inými slovami, náš
vlastný Parlament, ale aj ostatné malé inštitúcie, ako sú Európsky dozorný úradník pre
ochranu údajov, Európsky ombudsman a Dvor audítorov, dostali pozície, ktoré zúfalo
potrebujú – nie toľko, koľko pôvodne žiadali, ale taký počet, ktorý uznáva, čo skutočne
potrebujú. Rozpočet Parlamentu – čo považujem za dôležité – bol v porovnaní s tým, čo
predsedníctvo pôvodne požadovalo, znížený o 25 miliónov EUR. Inými slovami, ide o ďalší
jasný prejav sebaobmedzovania a sebadisciplíny, ale nie odriekania.

Zvlášť dôležité bolo pre mňa aj zvýšenie prostriedkov na dosiahnutie energetickej účinnosti
našich budov. Tu v Štrasburgu by malo byť aj viac bicyklov, aby sme neboli odkázaní na
toľko áut, a malo by byť možné poskytnúť zamestnancom inštitúcií karty na verejnú
osobnú dopravu v Bruseli. Takže aj tu ide o otázku environmentálnej zodpovednosti.
Úprava platov v súlade s rozhodnutím súdu bola náležite zapracovaná do rozpočtu a bude
financovaná prerozdelením z iných častí rozpočtu. To znamená, že sme dosiahli dobrý
kompromis medzi Parlamentom a Radou a že naša spolupráca bola dobrá.

Teraz však, ak smiem, politicky zhodnotím všeobecný rozpočet ako rozpočtová
koordinátorka za Skupinu zelených/Európsku slobodnú alianciu. Zvýšenie platieb – 2,91 %
– je veľmi skromné, pričom ide o prechodný rozpočet v čase nevyhnutných úsporných
opatrení v členských štátoch. Parlament však chcel – pričom si stále myslím, že išlo
o oprávnenú požiadavku – jasnú dohodu s Radou o tom, ako sa dá vlastne uplatňovať
Lisabonská zmluva, ktorú Rada a Parlament, samozrejme, prijali spoločne – my k tejto
otázke, napokon, nemáme žiadne výhrady. Chcela by som ešte raz zdôrazniť, že Parlament
nejde nad rámec podmienok Lisabonskej zmluvy. My len požadujeme dodržiavanie zmluvy.
Takisto však žiadame Radu, aby sa neskrývala za výsledky Lisabonskej zmluvy. To podľa
mňa hrozí a je to niečo, k čomu sa akýkoľvek parlament, ktorý má úctu sám k sebe, musí
postaviť kriticky.

My zelení nie sme spokojní s tým, čo sme doteraz dosiahli. Existuje niekoľko slabých
vyhlásení, ale to nie je to, čo sme pôvodne chceli. Som toho názoru, že ak prijmeme
ambicióznu stratégiu, ktorá má skutočne dobré základy, tak sa jej musíme aj držať, a nie
sa príliš skoro vzdať. Ako zelených nás teší, že nemáme peniaze na reaktor na jadrovú
syntézu v rámci projektu ITER, pretože to v súčasnosti nepovažujeme za skutočnú prioritu,
a z hľadiska životného prostredia si myslíme, že by sme mali investovať viac peňazí skôr
do obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnej reštrukturalizácie, ako ich dávať do
projektov, ktorých úspech nie je zaistený. V súvislosti s budúcim rokom však môžeme
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jednoznačne konštatovať, že rokovania budú pokračovať. Veľmi dúfam, že vďaka
proeurópskemu duchu medzi Radou a Parlamentom budeme potom spoločne úspešnejší.

Melchior Wathelet,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
pokiaľ ide o prijatie rozpočtu na rok 2011, už sa nachádzame v cieľovej rovinke. Nebola
to prechádzka ružovým sadom. Vyskytlo sa niekoľko úskalí, ale dúfam, že konečne stojíme
pred dosiahnutím cieľa v rámci tohto rozpočtového postupu a že sa nám, ako vám pred
chvíľou povedala pani spravodajkyňa, podarí schváliť rozpočet pred koncom tohto roku.

Myslím si, že práve to nás dnes hnalo dopredu, a tu máme dôkaz, že keď všetky rozpočtové
oblasti povedali, že skutočne chcú dosiahnuť dohodu, hovorili pravdu. Takisto by sme
však asi mali povedať, že sme splnili novú úlohu a prvýkrát uplatnili nový postup, a myslím
si, že – tak ako práve povedala pani spravodajkyňa – každý musel urobiť ústupky, každý
musel prijať určité kompromisy.

Na jednej strane samotný Európsky parlament značne zmenil a doplnil návrh viazaných
rozpočtových prostriedkov predložený Radou. Podarilo sa mu zahrnúť niekoľko projektov
a prípravných akcií, inicioval rozpravy a pripomienkoval výšku finančných prostriedkov
pre mnohé politiky a naozaj si v plnej miere splnil svoju úlohu ako rozpočtový orgán.
Takisto akceptoval dosť prísne obmedzenia stanovené Radou, hlavne pokiaľ ide o platobné
rozpočtové prostriedky.

Je tu však aj spoločné vyhlásenie, o ktorom hovorila pani spravodajkyňa a ktoré Rada
jednoznačne schvaľuje vzhľadom na to, že ide o spoločné vyhlásenie. Takisto asi viete, že
sme od belgického predsedu vlády, terajšieho predsedu Rady, dostali list adresovaný
predsedovi Európskeho parlamentu, v ktorom uvádza, že zástupcovia nasledujúcich štyroch
šesťmesačných predsedníctiev potvrdili, že chcú uskutočniť proces vypracovania budúcich
finančných výhľadov v súlade s ustanoveniami zmluvy. V určitom zmysle je toto teda prvé
vykonanie spoločného vyhlásenia týkajúceho sa budúcich finančných výhľadov, ktoré
sme spoločne prijali.

Na druhej strane aj Európsky parlament predložil zoznam požiadaviek týkajúcich sa jeho
vlastných ambícií, pokiaľ ide o postupy týkajúce sa vlastných zdrojov, a aj sami ste mali
príležitosť oboznámiť sa s vyhlásením Európskej komisie, z ktorého vyplynulo, že
prostredníctvom uplatňovania svojej právomoci iniciatívy vlastne posunie tento program
dopredu a tým uplatní nový rozpočtový postup, ako aj nadchádzajúce finančné výhľady.

Pokiaľ ide o samotný rozpočet na rok 2011, je pravda, že ide o pevný rozpočet s nárastom
platobných rozpočtových prostriedkov o 2,9 %. Napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť,
aby uzrela svetlo sveta Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Takisto sa nám v rámci
tohto nepatrného nárastu finančných prostriedkov o 2,91 % podarilo zabezpečiť
financovanie pre tri nové agentúry finančného dohľadu. Mobilizáciou nástrojov flexibility
sa nám podarilo tiež zohľadniť politické priority, ktoré chcel uplatniť Parlament,
poskytnutím 105 miliónov EUR na nové prípravné akcie, projekty v oblasti mládeže
a projekty v oblasti mobility. Ako ste videli, pani Trüpelová, keď hovoríme o prioritách
Parlamentu, používame úplne tie isté slová, ktoré ste neustále opakovali v rámci
trojstranných rozhovorov, ako aj vo svojom poslednom vystúpení.

Uplatnenie tohto nového postupu v kontexte ustanovení Lisabonskej zmluvy bolo novou
skúsenosťou pre nás všetkých a, ako skromne priznávam, predovšetkým pre mňa. Je však
pravda, že nám to umožnilo uskutočniť množstvo stretnutí a diskusií – občas búrlivých
–, ale dnes môžeme znova povedať, že sme dosiahli dohodu.
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Musím povedať, že mám stále pocit, že sa urobilo príliš málo, a mám v ústach, žiaľ, trochu
horkú príchuť, pokiaľ ide o možnosť prejsť pri flexibilite od jednomyseľnosti ku
kvalifikovanej väčšine. Myslím si, že nás naše úsilie skutočne priblížilo k dosiahnutiu
dohody, pričom sa obávam, že sa tá možnosť nenaskytne. Je podľa mňa škoda, že sme
túto príležitosť nevyužili, či už v otázke samotnej flexibility, alebo v otázke financovania
projektu ITER.

Nemusí ísť preto o jednoduchý postup, ale ak bude na obidvoch stranách dobrá vôľa a vôľa
uspieť, dospejeme tam. Pri tejto príležitosti by som chcel tiež poďakovať všetkým tým,
ktorí svojou pomocou skutočne prispeli k tomu, že zajtra budeme môcť, dúfajme, túto
dohodu potvrdiť: samotnému pánovi predsedovi Buzekovi, ktorý si počas tohto
rozpočtového postupu podľa mňa skutočne vysúkal rukávy, ale aj pánovi Lamassourovi,
spravodajkyniam pani Jędrzejewskej a pani Trüpelovej a, prirodzene, pánovi komisárovi
Lewandowskému, ktorý sa napriek nezhodám vždy vrátil s novými návrhmi, čím sa
zabezpečilo, že sa pri tomto postupe konečne dospelo k záveru.

Takže tu je dôkaz, že dokážeme dosiahnuť dohody, a tiež dôkaz, že tento lisabonský postup
môže byť úspechom. Napriek úskaliam a ťažkostiam, ktorým sme čelili, sa nám podarilo
dosiahnuť dohodu a máme tento rozpočet, ktorý je oveľa viac ako len rozpočtom: jeho
konkrétne výsledky pocítia aj občania, pokiaľ ide o mobilitu, oblasť mládeže, štrukturálne
fondy, ktoré sa budú môcť uvoľniť pre tie európske regióny, ktoré ich skutočne potrebujú,
služba pre vonkajšiu činnosť a finančné agentúry.

Áno, vďaka tomuto rozpočtu budeme môcť vykonať politiky v službách európskych
občanov. To nás musí hnať dopredu a to prinútilo každého urobiť kompromisy potrebné
na dosiahnutie dohody.

Janusz Lewandowski,    člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, v mene Komisie vítam
skutočnosť, že Parlament je ochotný hlasovať o rozpočte na rok 2011 aj napriek tomu, že
sa nedotiahli do konca všetky prvky pôvodného balíka – zahrnujúceho nariadenie
o viacročnom finančnom rámci, novú medziinštitucionálnu dohodu a tiež financovanie
projektu ITER.

Svojím hlasovaním preukazujú dve zložky rozpočtového orgánu zmysel pre zodpovednosť
tým, že chcú predísť rozpočtovej kríze v čase, keď Európa čelí vážnym problémom a keď
v niektorých členských štátoch čelíme finančnej nestabilite.

Musím zdôrazniť dôležitosť toho, aby Parlament hlasoval takisto, ako sa hlasovalo v Rade,
teda aby sa predišlo ďalšiemu zmierovaciemu konaniu. Rada prijala kroky na to, aby boli
želania Parlamentu zahrnuté do prípravných akcií, pilotných programov, rezerv
a rozpočtových poznámok. Podľa mňa je toto – hlasovať rovnako a vyhnúť sa tak ďalším
časovým odkladom – testom našej vôle prijať rozpočet a poskytnúť tak európskym
občanom prostriedky na uskutočnenie projektov a programov, ktoré by mohli a mali viesť
k rastu pracovných miest.

Pokiaľ ide o viazané prostriedky, má sa hlasovať o sume 141,8 miliardy EUR, čo zodpovedá
1,13 % HND, pričom hlavné priority Parlamentu týkajúce sa mládeže, malých a stredných
podnikov a výskumu sa, myslím si, zohľadnili v okruhoch 1a a 3b a týkajúce sa Palestíny
v okruhu 4.

Aby sme tieto ciele dosiahli, musíme mobilizovať nástroj flexibility vo výške
105 miliónov EUR. Platby sú stanovené vo výške 126,5 miliardy EUR, čo zodpovedá
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1,01 % HND. To vyplynulo z rozpočtových obmedzení, ktorým v súčasnosti čelia členské
štáty.

Úroveň platieb je stanovená pod podmienkou – ktorá je pre Komisiu veľmi dôležitá –, že
sa dohodnú na predložení spoločného vyhlásenia, že budú konať pohotovo, ak bude
potrebné poskytnúť dodatočné platobné rozpočtové prostriedky prostredníctvom presunu
alebo zmeny a doplnenia rozpočtov s cieľom predísť akémukoľvek nedostatku platobných
rozpočtových prostriedkov.

Pokiaľ ide o rezervy, ktoré budú pravdepodobne prijaté, musím, samozrejme, opätovne
zdôrazniť pozíciu Komisie, pričom sa, samozrejme, snažíme čo najrýchlejšie reagovať na
podmienky stanovené Parlamentom.

Je dôležité mať prijatý rozpočet, aby sme mohli pokračovať v diskusiách v ostatných
oblastiach bez ďalších komplikácií spôsobených prácou v podmienkach dočasných
dvanástin. To je naozaj veľmi dôležité.

Zostáva tu ešte financovanie projektu ITER, pričom s financovaním projektu ITER je
spojená medzinárodná dôveryhodnosť zjednotenej Európy ako partnera v globálnych
vedeckých a technologických projektoch. Ak sa nedohodneme – a toto je posledná
príležitosť dohodnúť sa – stratíme okolo 570 miliónov EUR z rezerv za rok 2010, a preto
stratíme aj manévrovacie pole, pokiaľ ide o rezervy na rok 2011. Preto si myslím, že zo
schválenia projektu ITER by sme mali prospech všetci.

Takisto ešte zostáva prispôsobenie, transpozícia Lisabonskej zmluvy vo forme viacročného
finančného rámca a novej medziinštitucionálnej dohody. Musím pochváliť úsilie
rozpočtového spravodajcu pána Reimera Bögeho a pána ministra Watheleta nájsť dohodu
práve v tejto oblasti, čo si vyžadovalo aj určitý stupeň flexibility. To je správne. V diskusiách
v Parlamente počúvam, že je v tom viac obmedzení ako v súčasnom systéme, ide však
o kompromis, ktorý v praxi skutočne zaručuje rovnakú úroveň flexibility, aká sa uplatňovala
doteraz. V tomto čase fiškálnej konsolidácie v členských štátoch sa to preto zdá prijateľné.

Musíme pokračovať v úsilí o transpozíciu Lisabonskej zmluvy prijatím viacročného
finančného rámca a novej medziinštitucionálnej dohody, pretože inak, s patovou situáciou
a odkladmi v tejto oblasti, sa pohybujeme na nezmapovanom území, nie na pevnej pôde,
pokiaľ ide o právne podmienky našich plánov do budúcnosti.

Bolo to odskúšanie Lisabonskej zmluvy v praxi. Uľahčenie dosahovania kompromisov
a rozhodovania, s čím sa pôvodne počítalo, sa nenaplnilo, ale dúfam, že dokážeme z tejto
skúsenosti vyvodiť závery, a v očakávaní výsledku hlasovania v Parlamente sme už začali
s prípravami na rozpočet na rok 2012. Je to znak nášho optimizmu. Ďakujem všetkým
stranám zapojeným do hľadania kompromisu o rozpočte na rok 2011, pánovi Alainovi
Lamassourovi, pánovi predsedovi Buzekovi, pánovi ministrovi Watheletovi
a spravodajkyniam.

László Surján,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (HU) Vážený pán predsedajúci, teraz na
sebe samých skúšame účinky Lisabonskej zmluvy. My a, všeobecne povedané, Európske
médiá sme často hovorili, že táto zmluva viedla k výraznému zvýšeniu právomocí
Parlamentu. Je síce pravda, že dve zložky rozpočtového orgánu sú približne rovnako silné,
lenže sila tejto zložky sa nemôže v skutočnosti uplatniť, pretože zmluva nás odsúdila na
dosiahnutie dohody. Jediný prípad, v ktorom by mal Parlament širšie právomoci, teda keby
Rada neschválila svoj vlastný návrh, je úplne nepredstaviteľný. Musíme sa postaviť tvárou
v tvár skutočnosti, že ak budeme pokračovať s dvanástinami, budeme sa len potácať od
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jedného mesiaca k druhému a nebudeme vytvárať Európsku úniu, a preto v zásade v dohode
s ostatnými skupinami pokladá Európska ľudová strana za nevyhnutné, aby v priebehu
zajtrajška získala Európska únia platný rozpočet.

Základom tohto rozpočtu bude rozpočet, ktorý už v lete predložila Európska komisia
a ktorý Parlament zhodnotil ako dobre podložený a solídny. Rada zastávala viac-menej
ten istý názor, pretože ho veľmi nepozmenila a len trochu znížila úroveň platieb na základe
veľkej krízy. Je to zaujímavá kríza, ak ju možno očividne vyriešiť pomocou štyroch miliárd
v porovnaní s príjmami európskych členských štátov. Úprimne povedané, takúto úroveň
zníženia platieb možno považovať za trochu populistickú. Pri poslednej dohode, keď
Parlament prijal toto štvormiliardové zníženie, ma potešilo to, že sme neznížili čísla na
princípe kosačky, ale radšej sme ponechali dôležité oblasti, ku ktorým pristupoval Parlament
zvlášť citlivo, ako prioritné oblasti.

Ja osobne považujem za veľmi dôležité to, že došlo k výraznému, takmer 15 % navýšeniu
finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii v oblasti podpory politiky súdržnosti. Je
tiež veľmi dôležité, aby sme dosiahli určitú mieru pokroku. Pochopil som znamenie, pán
predsedajúci, už o chvíľu skončím, ale ešte musím povedať, že Parlament urobil na konci
rokovacieho procesu veľkú chybu, pričom záujmy vyplývajúce zo straníckej politiky nám
trpko sťažili dosiahnutie všetkých našich cieľov.

Martin Schulz,    v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som
nadviazať na to, čo povedal pán Surján. Uplatňujeme nový postup, v rámci ktorého dve
časti rozpočtového orgánu, Rada a Parlament, konajú na tej istej úrovni. Chcel by som sa
obrátiť na všetkých kolegov poslancov z Výboru pre rozpočet, ktorí sa sťažovali, že sa táto
rozprava spolitizovala. Chcel by som vám povedať, že logika tohto nového postupu nám
diktuje, že máme ísť nad rámec technických rozpočtových otázok a diskutovať o skutočnej
rozpočtovej politike. Z tejto rozpočtovej politiky jasne vyplýva, že v iných orgánoch
a v Európskej rade existuje zámer použiť rozpočtovú politiku na dosiahnutie inej Európskej
únie. Začnem teda predsedníctvom Rady – vami, pán Wathelet.

Podľa mňa je tento Parlament zaviazaný belgickému predsedníctvu, pretože podľa mňa
pomohlo dosiahnuť niečo, čo som ešte pred tromi týždňami nepokladal za možné. V Rade
neboli vláda Spojeného kráľovstva a vláda Holandska – musíme ich tu aj pomenovať –
ochotné dohodnúť sa na kompromise, pokiaľ ide o zapojenie Parlamentu do finančného
výhľadu. Kompromisy, ktoré sme chceli s Radou dosiahnuť, boli zamietnuté. Až do
poslednej minúty sa pokúšali dosiahnuť kompromis, ale tieto dve vlády povedali „nie“.
Našlo sa veľmi inteligentné riešenie – asi Belgické riešenie – konkrétne presvedčiť vlády,
ktoré budú v priebehu nasledujúcich dvoch rokov predsedať Rade – Maďarsko, Poľsko,
Dánsko a Cyprus –, aby vydali vyhlásenie v tom zmysle, že zapoja Parlament do
vypracovávania cieľov. Predpokladám, že to bude ako doteraz, inými slovami, na základe
súčasnej medziinštitucionálnej dohody. Takže štyri vlády v Európskej rade vyhlásili, že
majú iný názor ako vláda Holandska a vláda Spojeného kráľovstva. Ide o veľký úspech,
pretože sa tým ukázalo, že Rada nie je jednoliaty celok, ktorý môže diktovať jednotnú
vôľu, ale že v Rade jednoznačne existujú rozdielne názory, napríklad v prípade štátov ako
Maďarsko alebo Poľsko, ktoré sa obávajú, že pri financovaní služby pre vonkajšiu činnosť,
projektu ITER a projektu Galileo použitím rovnakých rozpočtových zdrojov, aké máme
k dispozícii teraz, a zároveň pri zmrazení výdavkov na poľnohospodárstvo do roku 2013
bude musieť v istom bode dôjsť niekde ku škrtom. Okrem toho by potom ku škrtom došlo
v súvislosti s politikou súdržnosti. Takže máme v Rade spojencov, konkrétne štáty, ktoré
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tieto škrty nechcú, pričom ide predovšetkým o dva nasledujúce štáty, ktoré budú predsedať
Rade, Poľsko a Maďarsko. V tomto zmysle dosiahol Parlament veľký úspech.

Nesúhlasím s názorom pani Trüpelovej, že sme ustúpili – práve naopak! Pokiaľ ide o druhú
kľúčovú politickú požiadavku, ktorú sme predniesli, flexibilitu, nebola dosiahnutá žiadna
dohoda. Túto záležitosť sme odložili. Pán Wathelet, hovoríte, že teraz vládne
jednomyseľnosť a že ste mohli dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu. Postavím to na hlavu
a poviem, že tí, ktorí chcú projekt ITER, musia potom tiež zabezpečiť jednomyseľnosť
v Rade, pokiaľ ide o flexibilitu, inak ITER nedostanú.

Rokovali sme ťažko a dosť rozporuplným spôsobom. V konečnom dôsledku nikdy
nerozhodovali čísla, ale politická vôľa.

Mojaj tretia a posledná poznámka sa týka toho, že v búrlivej diskusii sa Komisia postavila
medzi Radu a Parlament. V Rade nie je jediná vláda, ktorá by bola ochotná diskutovať
o našich vlastných zdrojoch. Chceme diskutovať o našich vlastných zdrojoch. Komisia
vyjadrila svoje stanovisko. V tejto veci bola na strane Parlamentu. Takže inštitúcie
Spoločenstva sa názorovo zhodujú. Na jar očakávam od predsedu Komisie a od vás, pán
Lewandowski, predloženie príslušného návrhu o zabezpečení vlastných zdrojov v EÚ.
Členské štáty – 27 vlád – budú potom k tomu musieť zaujať stanovisko.

Trochu ma prekvapuje to, že som jediný predseda skupiny, ktorý tu má dnes vystúpenie.
V tomto zmysle by som sa chcel obrátiť na kolegov poslancov. Medzi nami a odborníkmi
na rozpočet prebehla, do istej miery, búrlivá diskusia. Som presvedčený, že nakoniec sa
to pohlo správnym smerom. Chcel by som poďakovať rozpočtovým spravodajkyniam
pani Jędrzejewskej a pani Trüpelovej. Prostredníctvom intenzívnejšieho zapojenia do
rozpočtového procesu na politickej úrovni som zistil, o aký zložitý proces ide. Chcel by
som vám zablahoželať k vašej práci. Na záver by som sa chcel ospravedlniť všetkým členom
Výboru pre rozpočet, ktorí mali občas pocit, že ich provokujem. Musím vám však povedať,
že som toto provokovanie pokladal za nevyhnutné.

Anne E. Jensen,    v mene skupiny ALDE. – (DA) Vážený pán predsedajúci, chcela by som
na úvod poďakovať pani Jędrzejewskej a pani Trüpelovej za dobrú a kvalitnú prácu, ktorú
vykonali na rozpočte, a hádam zvlášť pani Jędrzejewskej, ktorá mala v rámci nového
postupu osobitne ťažkú úlohu. Chcela by som poďakovať belgickému predsedníctvu,
ktorého práca bola fantastickým prínosom, a výbornú prácu počas rokovaní podľa mňa
vykonal aj náš predseda pán Lamassoure. Konštruktívne sa k tomuto procesu snažila
prispieť, samozrejme, aj Komisia, zvlášť v poslednej fáze tu v Parlamente.

Z pohľadu Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu je toto dobrý výsledok pre
rozpočet na rok 2011. Zabezpečili sme potrebné rozpočtové prostriedky pre výskum,
energetiku a vzdelávanie a v oblasti zahraničných vzťahov sme našli peniaze pre Palestínu
a krajiny produkujúce banány, a to bez toho, aby muselo dôjsť ku škrtom v iných
programoch. Tento rozpočtový postup ukázal, že viacročný finančný rámec je
nekompromisný a neflexibilný. Stále sme nevyriešili problém financovania projektu jadrovej
syntézy ITER na nasledujúcich niekoľko rokov, čo niekoľko ľudí aj spomenulo. Skupina
ALDE by chcela, aby sa tento problém vyriešil. Ak máme aj naďalej plniť ambície stanovené
v rámci energetickej politiky EÚ, aj v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov budeme
čeliť náročným rozpočtovým rokovaniam, pokiaľ nedosiahneme dohodu, ktorá bude
zaručovať väčšiu flexibilitu. Dúfam, že k tomu dôjde už čoskoro, a v tejto súvislosti by som
chcela poďakovať pánovi Bögemu za jeho neúnavné úsilie o dosiahnutie dobrého riešenia.
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Isabelle Durant,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet,
pán komisár, napriek tomu, že len pred mesiacom sme mali širokú dohodu o číslach na
rozpočet na rok 2011, sa štyri veľké politické skupiny veľmi hlasno a energicky ozvali
a začali od belgického predsedníctva požadovať, aby s Radou rokovalo nielen o číslach na
rok 2011, o ktorých už existovala dohoda, ale aj o skutočnej politickej dohode pre ďalšie
štádium, o politickej dohode, ktorá by nám umožnila spolupracovať, vo forme dohovoru
alebo niečoho iného – na tom veľmi nezáleží –, ale aj s národnými parlamentmi a vládami
o budúcom finančnom rámci a vlastných zdrojoch. Každý s tým súhlasil.

Požadovali sme to vtedy, len pred mesiacom, pretože sme si mysleli, že musíme zaručiť
budúcnosť európskych financií, pretože sme si mysleli, že musíme prísť na pomoc
rozpočtom členských štátov, ktoré všetky zápasia s ťažkosťami, a pretože Európska únia
musí mať svoje vlastné zdroje. Každý súhlasil a povedala by som, že to bolo vyjadrené dosť
energicky.

Kde sa nachádzame v tejto otázke po mesiaci? Dostali sme sa späť na začiatok. Čoskoro
sa má prijať rozpočet na rok 2011. Ignoruje flexibilitu a projekt ITER. Nie je mi vôbec ľúto
projektu ITER, ako iste viete, ale na druhej strane belgické predsedníctvo – aj keď vynaložilo
enormné úsilie, to uznávam – sa nám dnes snaží trochu osladiť horkú pilulku, keď navrhuje,
aby sme sa uspokojili s vyhlásením Rady, s názorom Komisie – aj keď dúfam, že to vždy
bude na strane Parlamentu; to je jeho správne miesto – a s listom od pána Leterma, predsedu
vlády, ktorý v podstate navrhuje, aby sme dodržiavali zmluvy. Je dobré, že nám nenavrhuje
opak – to by bolo prekvapujúce.

Musíte preto uznať, že ide o dosť nevýrazný návrh, a musíte si uvedomiť, že sme trochu
frustrovaní. Nie som si ani istá, či samotné belgické predsedníctvo úplne verí tomu, čo
hovorí, hoci keby „prechádzka ružovým sadom“ trvala trochu dlhšie, pán Wathelet, možno
by sa nám podarilo dosiahnuť lepšiu dohodu, účinnejšiu dohodu pre budúcnosť, ktorá by
nám poskytla väčšie šance na zabezpečenie náležitých záruk pre budúcnosť.

Máte pocit, že je to príliš málo, a ja mám ten pocit tiež. Napriek tomu budeme konať tak,
ako sa od nás očakáva, takže uznesenie schválime so všetkými jeho nedostatkami, a pokiaľ
ide o všetko ostatné, treba povedať, že sme premeškali príležitosť, ale na ďalšom stretnutí
môžete s nami počítať, pretože rozprava o výhľadoch sa ešte neskončila.

Derk Jan Eppink,    v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, budem sa snažiť byť
stručnejší než predchádzajúca rečníčka. Naša skupina navrhuje prijať rozpočet v takej
podobe, v akej ho schválila Rada. Poskytuje malé navýšenie, čo je rozumný kompromis.
Nesmiete zabúdať na to, že členské štáty EÚ a občania musia znižovať svoje rozpočty.
Rozprava o rozpočte sa, žiaľ, nezačala dobre. Parlament požadoval navýšenie o 6 %, čo
bolo smiešne a dokazovalo to, že toto zhromaždenie je mimo reality. K búrlivosti rozpravy
tu potom prispeli horúce hlavy, ktoré chceli uniesť rozpočet, aby presadili prístup
k vlastným zdrojom, inými slovami, k zdaneniu na úrovni EÚ. Vždy sme boli proti tomu.
Lisabonská zmluva sa o tom vyjadruje jednoznačne: Parlament má právo radiť, nie právo
spolurozhodovať.

Parlament túto bitku prehral, tak ako sme predpokladali. Teraz nastáva posun k pozícii,
ktorú európski konzervatívci obhajovali celý čas – k rozpočtu vo výške 1 % HDP. Horúce
hlavy sa musia schladiť, zvlášť zelení. Len si predstavte, že by EÚ budúci rok, keď bude
euro v turbulencii, nemala žiadny rozpočet. Je toto obraz, ktorý chcete ponúknuť finančným
trhom? To by ich vôbec nepotešilo.
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Chcel by som zablahoželať vládam Spojeného kráľovstva a Holandska k ich zásadovému
postoju. Ďakujem belgickej vláde za to, že zohrala úlohu nestranného sprostredkovateľa,
a ďakujem Komisii za jej odbornú a triezvu prácu.

Miguel Portas,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Vážený pán predsedajúci, prijatím návrhu
rozpočtu na rok 2011 sa dostávame na koniec búrlivého rokovacieho procesu. Najprv
niekoľko slov k rozpočtu samotnému. Je výsledkom presadenia navýšení vlád, čo boli
zvyškové sumy. Návrh, ktorý predložili vlády a o ktorom budeme zajtra hlasovať, zostáva
výrazne pod hranicami dohodnutými počas rokovaní o finančných výhľadoch na obdobie
rokov 2007 – 2013.

Naša skupina napadla tento uhol pohľadu, pretože nesúhlasíme s kontinuálnymi rozpočtami
v mimoriadnych časoch a nesúhlasíme s rozpočtami, ktoré nedokážu riešiť sociálnu krízu,
do ktorej uvrhli naše krajiny úsporné opatrenia. Už toto samotné by stačilo na to, aby sme
nemohli hlasovať za tento rozpočet. Nedostatočné financovanie má však ďalšie dôsledky:
bude si vyžadovať celý rad úprav počas celého roku 2011, čo uznávajú samotné vlády
tým, že podpísali protokol, ktorý hovorí presne toto.

Teraz k budúcnosti: väčšina tých, ktorí budú hlasovať za tento rozpočet, aspoň dúfala, že
sa tento rozpočet nebude opakovať v roku 2012 a v roku 2013, ale nič nemôže byť menej
isté. Napriek našej kritike podporila naša skupina počas patovej situácie pozície Parlamentu,
aby sa predišlo tomuto veľmi reálnemu riziku. Konečný záväzok je však slabý. Môžem
vám zaručiť, že v roku 2012 nás čaká upravená a rozšírená verzia diskusie, ktorú sme viedli
v tomto roku, pretože menšina vlád pod vedením Spojeného kráľovstva považuje súčasné
európske rozpočty za neúmerné: chcú menej, nechcú viac. Okrem toho chcú tieto isté
vlády obmedziť flexibilitu. Ide o vlády, ktoré majú rady sankcie a neznášajú solidaritu; ide
o vlády, ktoré chcú mimoriadne úsporné opatrenia, a nie spoločenský pokrok. Práve preto
je táto Európa – Európa, ktorá odmieta emisie európskych dlhopisov, Európa, ktorá odmieta
zdaniť finančné transakcie – Európou, ktorá zničí svoj vlastný európsky projekt. Nie je to
Európa, s ktorou sa môžeme zmieriť, a preto nemôžeme hlasovať za tento rozpočet.

Marta Andreasen,    v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, budem stručná, aby
som vykompenzovala čas, ktorý vzal pán Portas. Mnohí poslanci v tomto Parlamente si
budú blahoželať k tomu, že dosiahli pri rozpočte na rok 2011 zvýšenie o 2,9 %. Iní sa zase
budú sťažovať, že to nie je dosť. Mne osobne je ľúto, že Parlament ignoruje krízu, ktorou
prechádzajú Európania, a záleží mu len na uspokojení svojich vlastných ambícií. Mne
osobne je ľúto, že pán Cameron schválil takéto zvýšenie a zároveň presadil vážne škrty
v britskom rozpočte, pričom táto situácia už začala vytvárať občianske nepokoje.

Tieto peniaze nebudú viesť k zlepšeniu hospodárstva týchto členských štátov, ani
nezabezpečia pracovné miesta ľuďom, ktorí o ne prichádzajú, ale ak by zostali v Británii,
predišlo by sa napríklad potrebe zvyšovať školné. Nebudem, samozrejme, hlasovať za
takéto zvýšenie rozpočtu.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, dnes ráno som e-mailom od
sekretariátu Výboru pre rozpočet dostal pozvánku na kokteilový večierok. Chceli osláviť
to, že sa Európskemu parlamentu podarilo zvýšiť rozpočet na rok 2011.

Keby to záviselo od tohto Parlamentu a Komisie, vybralo by sa z vreciek našich občanov
oveľa viac peňazí. Európske dane: dôvod na oslavný kokteil! Členské štáty strácajú právo
vetovať rozpočet: ďalší dôvod na večierok! Ja to volám tancovanie na hrobe práv občanov,
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pán predsedajúci. Existuje, našťastie, dôvod na oslavu. Po intenzívnom tlaku zo strany
členských štátov došlo k obmedzeniu zvyšovania rozpočtu.

To, žiaľ, stále neznamená zníženie, čo chcela holandská Strana za slobodu (PVV), ale
zvýšenie nie je ani zďaleka také vysoké, ako chcel tento Parlament. Nebudeme mať žiadne
európske dane na zlosť Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Skupiny
progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a Poslaneckého
klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a členské štáty si zachovajú
svoje právo veta. Takže, keď dnes pozdvihnem čašu, bude určená odvážnym, neoblomným
členským štátom, ako je Holandsko, ktoré odmietli súhlasiť s požiadavkami tohto
Parlamentu. Nech žijú členské štáty, nech žijú občania!

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, pani Jędrzejewská,
pani Trüpelová, pán Lamassoure, pán Lewandowski a pán Böge sú mená za rozpočtom
na rok 2011, ktorý sa podľa mňa nakoniec ukázal ako umiernený a realistický.

Výbor pre rozpočet mal už vypracovaný návrh, ktorý bol z hľadiska viazaných
rozpočtových prostriedkov úplne v súlade s finančnými obmedzeniami, a platobné
rozpočtové prostriedky nechal otvorené na rokovanie, pretože, ako povedala Európska
komisia, boli a stále sú obavy, pokiaľ ide o zmeny v platobných rozpočtových prostriedkoch
v štrukturálnych fondoch na budúci rok.

Po hlasovaní v pléne v októbri sme sa, žiaľ, zaplietli do politických rokovaní, do ktorých
bola zapojená aj Rada, a odvtedy ide všetko dolu kopcom: „list od dvanástky“; zvýšenie
platobných rozpočtových prostriedkov o 2, 9 % presadené Radou; tlak na Parlament a jeho
poslancov a konečný neúspech vyjadrený zrušením stretnutia Výboru pre rozpočet, ktoré
sa malo konať včera s cieľom dosiahnuť dohodu o flexibilite a financovaní medzinárodného
pokusného termonukleárneho reaktora (ITER).

Mali by sme z toho vyvodiť závery? Myslím si, že áno. Rada by mala vyvodiť závery, následné
predsedníctva by mali vyvodiť závery, Európska komisia by mala vyvodiť závery a aj my
by sme mali vyvodiť závery.

Jeden záver vám uvediem teraz: nechajte v ďalších rokoch rokovania o rozpočte EÚ na
odborníkov, čo sú ľudia, ktorí dnes dostali slovo.

Chcel by som túto príležitosť využiť aj na to, aby som kolegu poslanca pána Schulza privítal
vo Výbore pre rozpočet a pripomenul mu, že Výbor bude zasadať v januári. Dúfam, že
tam prídete s alternatívnym návrhom financovania projektu ITER, ktorý v rozpočte na rok
2010 prišiel o 571 miliónov EUR.

Göran Färm (S&D).    – (SV) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, veľmi ma teší, že sa
Rade a Parlamentu v týchto ťažkých časoch podarilo dospieť k dohode o rozpočte na rok
2011. Rozpočet je dobrým kompromisom vzhľadom na to, že sa nám podarilo udržať
nízku mieru zvýšenia, ale zároveň sme našli celkom slušné zdroje na naše prioritné oblasti.
Rád by som vyslovil veľkú vďaku našim spravodajkyniam pani Jędrzejewskej
a pani Trüpelovej a belgickému predsedníctvu za jeho veľmi konštruktívny prínos.

To, čo ma znepokojuje, sú dlhodobé výhľady, pretože z dlhodobého hľadiska bude
nerozumné, ak členské štáty pridelia EÚ nové úlohy, ale nemôžu sa dohodnúť na tom, ako
by sa mali financovať. Bude to vážny problém v rokoch 2012 a 2013 a, samozrejme, aj
počas prípravy na nadchádzajúci finančný rámec, pretože už teraz je jasné, že menšina
bohatších čisto prispievajúcich krajín, z ktorých niektoré majú euroskeptické vlády, chce
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rozpočet EÚ za každú cenu zoštíhliť, a to bez ohľadu na následky. To je nerozumná pozícia
zvlášť preto, lebo samy tvrdo presadzujú zvýšené výdavky v určitých oblastiach, napríklad
v prípade projektu IT, a v podstate ani nevedia poukázať na oblasti, kde by malo dôjsť
k úsporám. Mali by sme znížiť poľnohospodársku pomoc? Mali by sme viac držať na uzde
štrukturálne fondy? Niektorí ľudia to chcú, ale väčšina hovorí „nie“.

Problémy, ktorým čelíme vo vzťahu k budúcnosti, sú v skutočnosti vnútorné politické
problémy v rámci Rady a medzi členskými štátmi s odlišnými postojmi k EÚ a jeho rozpočtu
v budúcnosti. Najrozporuplnejšou je otázka budúcich mechanizmov flexibility. Pre nás
sociálnych demokratov tu vyvstávajú dve otázky.

Po prvé, je otázkou princípu, že by sme mali podporiť medziinštitucionálnu dohodu, ktorú
máme od roku 1999 a ktorá veľmi dobre funguje. Žiadny parlament na svete by neprijal
zredukovanie svojho vplyvu, zvlášť keby na to neboli žiadne opodstatnené praktické
dôvody. Rada nedokázala predložiť žiadne praktické dôvody na obmedzenie flexibility.
Lisabonská zmluva nevylučuje novú dohodu s rovnakým obsahom, aký má súčasná; je to
skôr otázka politickej vôle členských štátov.

Po druhé, keď sa na konci rozpočtového obdobia zmenšia rezervy a zároveň pribudnú
nové úlohy, zvýši sa aj potreba flexibility. To zdôraznila Komisia vo svojom hodnotení
súčasného rámca. Napriek tomu, že všetky argumenty hovoria v prospech väčšej flexibility,
a napriek tomu, že uplatňovanie flexibility by malo byť ľahšie, vydala sa Rada opačným
smerom. To je neprijateľné. Teraz už vieme, že niektoré členské štáty sa na súčasný spor
okolo obmedzenia flexibility pozerajú ako na prípravu na veľkú bitku, ktorej výsledkom
bude drastické zníženie rozpočtu EÚ. Ak sa ukáže, že toto je línia Rady pre budúcnosť,
obávam sa, že budeme čeliť trvalejšej rozpočtovej kríze, pretože to neprijmeme.

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

Lucas Hartong (NI).   – (NL) To, že mnohé členské štáty sú proti zvyšovaniu rozpočtu na
rok 2011 a že v dôsledku toho bude možných menej projektov, ste označili za „alarmujúce“.
Nevzali ste do úvahy možnosť, že si tieto členské štáty nemyslia, že sú takéto európske
projekty potrebné?

Göran Färm (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, samozrejme, že rozumiem tomu, že je
rozdiel medzi členskými štátmi, ktoré sú čistými platcami, a členskými štátmi, ktoré sú
čistými príjemcami. To musíme pochopiť. Ľahko sa dá povedať, že Spojené kráľovstvo,
Holandsko, dokonca aj môj vlastný členský štát Švédsko by zo zníženia rozpočtu EÚ
získali.

Ale pozrite sa na tie členské štáty, ktoré majú v súčasnosti skutočne problémy. Pozrite sa
na Grécko, Portugalsko a Írsko. Stratili by na tom, keby došlo k zníženiu rozpočtu EÚ,
pretože vlastne prispieva do ich hospodárstiev – v neposlednom rade prostredníctvom
štrukturálnych fondov a takisto iných častí rozpočtu –, takže si nemyslím, že takéto konanie
je správne.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Vážený pán predsedajúci, teraz aspoň vedieme riadnu
rozpravu s účasťou predstaviteľa Rady. Táto rozprava o rozpočte na budúci rok je už dlho
o tom, kto čo urobil a prečo. V očiach mnohých ľudí to bola rozprava medzi inštitúciami,
čo je istým spôsobom škoda, ale zároveň si z toho môžeme vziať ponaučenie pre budúcnosť.

Pred mesiacom som dosť ostro kritizoval to, ako sa v Rade pozeráte na budúcnosť a na
možnosť financovania priorít, ktoré ste sami predložili, čím mám na mysli zvlášť stratégiu
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EÚ do roku 2020, inými slovami, ako máme financovať ambiciózne európske ciele. Moja
kritika stále platí, a preto si myslím, že by mohlo byť zaujímavé pozrieť sa na tento rozpočet
zvlášť v tejto súvislosti.

Dohodli sme sa na rozpočte so zvýšením o 2,91 %, čo ja osobne považujem za úplne
rozumné riešenie. Keby Rada dosiahla svoje, rozpočtové prostriedky na výskum by sa
v porovnaní so sumou, ktorú pôvodne navrhla Komisia, znížili približne o pol miliardy
eur, pričom v tejto súvislosti som zatiaľ plne nepochopil, čo si Rada myslela. Parlament to
neskôr vo svojej vlastnej verzii napravil, čo je dobre. Znamená to, že v mnohých ohľadoch
sme išli lepším smerom, a aj keď čísla sú rovnaké ako tie, ktoré chcela Rada, obsah je
výrazne lepší ako 2,91 %, ktoré chcela Rada. Podľa mňa stojí za zmienku, že aj keď sme
zachovali rovnaké čísla, v rámci rozpočtu došlo k významným posunom.

Pán Färm sa venoval flexibilite, pričom v tomto smere musí Rada zvážiť, ako konkrétne
chce nájsť peniaze, ktoré sú potrebné pre budúce investície, na ktorých sme sa dohodli,
pretože v budúcich rokoch ich nebude možné nájsť, ak bude pokračovať v logike, ktorú
uplatňuje v súčasnosti.

Martin Callanan (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, jednoznačne ma teší, že Parlament
konečne dostal rozum, akceptoval to, čo mnohí z nás považovali za nevyhnutné celý čas,
a zmieril sa so zvýšením o 2,9 %, aj keď za mnohých z nás musím povedať, že sa malo ísť
ešte ďalej. Mnohí z nás by privítali zmrazenie – alebo hádam, pri najdivokejšom optimizme,
zníženie – rozpočtu EÚ, pretože čím menej peňazí EÚ míňa, tým menej zasahuje do životov
radových občanov.

Ide jednoznačne o dobrý výsledok pre Davida Camerona, pre Marka Rutteho, ale je to aj
víťazstvo pre ťažko skúšaných európskych daňových poplatníkov, ktorí musia platiť všetky
účty európskych inštitúcií. V čase prijímania úsporných opatrení, v čase finančných škrtov
vo väčšine členských štátov bolo naozaj šialenstvom, aby sa tento Parlament pokúšal zvýšiť
výdavky EÚ o 6 %. Teší ma, že sa našla aspoň štipka zdravého rozumu.

Tým, ktorí veria v Európsky projekt a ktorí veria v európsku integráciu – pričom ja medzi
nich nijako zvlášť nepatrím – musím povedať, že svojím úsilím trvať na tomto absurdnom
zvýšení výdavkov EÚ v čase, keď všetci ostatní, všetky ostatné verejné inštitúcie v Európe
zažívajú bolestné škrty, ste svojej veci spôsobili viac škody, ako mohol spôsobiť ktokoľvek
iný. Nesmierne ste svojej veci uškodili.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Počas poslednej fázy rozpočtového postupu vydali Rada
a Komisia politické vyhlásenia, ktoré sa týkali najmä zapojenia Európskeho parlamentu
do dlhodobého financovania Európskej únie. Mám v tejto súvislosti dve otázky.

Moja prvá otázka znie: ako chcú dať Rada a Komisia tejto spolupráci konkrétnu podobu?
Bude v tom mať Európsky parlament spolurozhodovaciu úlohu? Veľmi o tom pochybujem.

Moja druhá otázka sa týka európskej dane. V júni 2011 chce Európska komisia predložiť
návrh financovania Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020. Moja otázka v súvislosti
s týmto znie: je daň EÚ súčasťou tohto návrhu? Ak áno, znamená to, že zoznam možných
poplatkov, ktorý Európska komisia zverejnila v októbri, sa ešte rozšíril. Ak tu ide o poplatky
pre finančný sektor, potom by mali akékoľvek príjmy podľa môjho názoru ísť členským
štátom, pretože v konečnom dôsledku to boli ony, kto musel pomôcť bankám.

Na záver by som chcel povedať, pán predsedajúci, že plne podporujem pozíciu holandskej
a britskej vlády v tomto konflikte.
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Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela
poďakovať pani Jędrzejewskej a pani Trüpelovej, ktoré vykonali rozpočtový postup s veľkou
dávkou zodpovednosti a jasným dôrazom na priority.

Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011: pri úvahách o rozpočte EÚ musíme mať vždy na pamäti,
že okolo 95 % z týchto peňazí sa vracia, aby z nich mali úžitok občania. Najlepším
príkladom je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Pri 6 % sú administratívne
náklady EÚ nižšie ako administratívne náklady mnohých z jej členských štátov. Mnoho
rokov dosahoval rozpočet EÚ plus/mínus 1 % HDP. Týmto sa bez akýchkoľvek dodatočných
rozpočtových zdrojov financovalo rozšírenie z 15 na 27 členských štátov. Lisabonská
zmluva nám teraz pridala ďalšie úlohy.

Zvýšenia rozpočtu sú vždy ťažké. S témami ako nové projekty a ďalšie úlohy vyplývajúce
z Lisabonskej zmluvy je však rozpočet na rok 2011 aj investíciou do budúcnosti EÚ a do
fungovania jej inštitúcií.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na výnimočné
obmedzenia, ktorým tohto roku čelíme, je dosiahnutá dohoda o návrhu rozpočtu na rok
2011 najlepším možným kompromisom. Za to musíme poďakovať a zablahoželať našim
dvom spravodajkyniam, Európskej komisii a znamenitému belgickému predsedníctvu,
ktorému by som chcel vyjadriť osobitnú vďaku.

Pán Wathelet je trochu smutný; má dojem, že sa urobilo príliš málo. Na gesto Parlamentu,
ktorý daroval členským štátom 570 miliónov EUR namiesto toho, aby tieto peniaze vyčlenil
na projekt ITER, by sa mal pozerať ako na akt vďačnosti belgickému predsedníctvu.

Od začiatku týchto rokovaní sa Parlament snaží ukázať, že si je vedomý svojej
zodpovednosti. Teraz, na konci roka, keď sa znova skúša súdržnosť Únie, Výbor pre
rozpočet kategoricky odporúča, aby sme urobili koniec neistote okolo rozpočtu na rok
2011.

Základné problémy však zostávajú nevyriešené. Na rozdiel od niektorých vnútroštátnych
rozpočtov nehrozí rozpočtu Únie bankrot. Z hľadiska štatútov ide o vyrovnaný rozpočet,
stojí však na pokraji politického neúspechu. Európa financuje svoje ambície slovami. Lenže
slovné nafukovanie, nafukovanie veľkolepých a klamných cieľov je rovnako zhubné ako
menová inflácia.

Únia už nemá prostriedky na financovanie rozhodnutí, ktoré už prijala, ani na financovanie
nových kompetencií, ktoré jej udelila Lisabonská zmluva. Únia tiež nedokázala zaviesť
postupy, ktoré by jej umožnili zabezpečiť, aby pri neexistencii financovania z prostriedkov
Spoločenstva boli dôležité spoločné ciele ako stratégia EÚ do roku 2020 začlenené do
vnútroštátnych rozpočtov.

Preto prikladá Parlament takú dôležitosť dohode dosiahnutej medzi Komisiou a budúcimi
predsedníctvami s cieľom nájsť spôsob, ako zabezpečiť financovanie budúcich politík
prostredníctvom rozpočtu Spoločenstva z nových zdrojov, ktoré už nebudú znamenať
odtok peňazí z vnútroštátnych rozpočtov, a prostredníctvom samotných vnútroštátnych
rozpočtov, ktoré sú 20-krát väčšie ako malý európsky rozpočet. V roku 2010 predefinovala
Únia svoje chápanie finančnej solidarity. Rok 2011 musí byť rokom, v ktorom znovu
nájdeme rozpočtovú solidaritu.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Vážený pán predsedajúci, chcel by som dnes znovu jasne
povedať, že Európska únia potrebuje riadny rozpočet na budúci rok. Nie je žiadny dôvod
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na to, aby sme mali dočasný rozpočet. Takisto nie je žiadny dôvod na to, aby Európsky
parlament podmieňoval schválenie rozpočtu nejakými dodatočnými požiadavkami. Všetky
európske krajiny v súčasnosti prechádzajú zložitým hospodárskym obdobím a potrebujú
istotu v podobe riadnych rozpočtov, a to tak na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni.
Túto istotu potrebujú aj domácnosti, firmy a miestne orgány.

V mene svojich kolegov z Občianskej demokratickej strany z Českej republiky a kolegov
zo Skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov tu môžem preto vyhlásiť, že na
zajtrajšom hlasovaní podporíme kompromis dosiahnutý medzi Komisiou, Radou
a Parlamentom.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Vážený pán predsedajúci, zajtrajším hlasovaním
sa môže doviesť do konca prvý schvaľovací postup pre ročný rozpočet podľa Lisabonskej
zmluvy. Rokovania boli jednoznačne ťažké. Parlament predniesol veľmi dôležité politické
hľadiská, ale Rada o nich odmietla diskutovať. Parlament spočiatku presadzoval svoju
pozíciu veľmi jednotne. Rada bola rozdelená, ale mala výhodu jednomyseľnosti
a zablokovala zmierovacie konanie. Práve sa nachádzame vo fáze nachádzania dohody
o číslach. Rada a Komisia prostredníctvom vyhlásení akceptovali veľkú väčšinu požiadaviek
Európskeho parlamentu. Bolo by oveľa lepšie, keby sa bola dosiahla medziinštitucionálna
dohoda, ktorá by poskytla väčšiu istotu pre budúcnosť. Žiaľ, Parlament už nie je taký
jednotný, ako bol na začiatku rokovaní. Výsledkom toho je nedostatok finančných
prostriedkov pre projekt ITER.

Je podľa mňa nesmierne dôležité, aby sme dali Únii rozpočet, ktorý počas tohto krízového
obdobia potrebuje. Do schválenia budúcich finančných výhľadov máme dosť času na to,
aby sme dosiahli dohodu v otázkach, ktoré sú stále nedoriešené. Rada musí pochopiť, že
pre Úniu nie je výhodné, že hlavné európske politiky sa budú schvaľovať prostredníctvom
spolurozhodovacieho procesu, zatiaľ čo o finančných prostriedkoch potrebných na
vykonávanie týchto politík rozhoduje len jedna zo strán zapojených do rozpočtovej
spolupráce. Parlament musí byť zapojený na rovnakej úrovni do obidvoch aspektov:
politického aj finančného.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, mnohí poslanci tu vo svojich
vyjadreniach o rozpočte zaujímajú veľmi pokrytecké stanovisko. Pán Schulz sa ani veľmi
nesnaží skrývať svoju nevraživosť voči Rade. Zdá sa, že pán Verhofstadt obmedzil svoju
slovnú zásobu na dve frázy: európske dlhopisy a európske dane. Pán Daul dokonca naznačil,
že Holandsko by mohlo aj vystúpiť z Európskej únie. Sú to tvrdé slová, ktoré však
predstavujú len jednu stranu argumentu.

Keď som však navrhol, aby sme začali riešiť vlastný rozpočet Parlamentu, títo páni a ich
skupiny akoby ma ani nepočuli. Ignorovali ma aj vtedy, keď som navrhol, aby poslanci
uplatňovali transparentnosť o úhradách, ktoré každý mesiac dostávajú za svoje všeobecné
výdavky. Žiadnej podpory sa mi nedostalo, ani keď som navrhol, aby sme začali riešiť
otázku luxusného vozového parku Parlamentu. Keď som navrhol, aby sme zoštíhlili luxusné
informačné kancelárie Parlamentu, zdalo sa, že mnohých poslancov z toho rozbolela hlava.

Hlasovať proti by preto bolo úplne namieste, lenže naša skupina a moja krajina dokázali
zabrániť tomu, aby sme sa dostali do ešte horšej situácie, a preto som sa zdržal hlasovania.
Hlasovať za zvýšenie o 2,9 % by bolo v súčasnej situácii úplne neadekvátne.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy
a páni, prijatím tohto rozpočtu preukazuje tento Parlament mimoriadny zmysel pre
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zodpovednosť. Pravda je taká, že tvárou v tvár hospodárskej, finančnej a sociálnej kríze,
z ktorej sa vymaňujeme len veľmi pomaly, by bolo pre Európsku úniu a jej občanov zlé
nemať rozpočet na rok 2011. Nikto by nepochopil, keby sa inštitúciám Únie potom, ako
požadovali dosiahnutie širokých dohôd o svojich rozpočtoch od členských štátov,
nepodarilo dosiahnuť minimálny konsenzus pre tieto rozpočty.

Myslím si však, že hoci rozpočet na rok 2011 nie je zlý, mohol byť lepší. Rokovania sťažila
potreba jednomyseľnosti v Rade pri niektorých otázkach. Bola to predzvesť problémov,
ktorým bude Rada čeliť pri dosahovaní dohody o ďalšom viacročnom finančnom rámci
a o nových vlastných zdrojoch, ktoré si, ako vieme, vyžadujú jednomyseľnosť v Rade.

V tejto súvislosti by som chcel vyzdvihnúť vynikajúcu prácu pani Jędrzejewskej ako
spravodajkyne, ako aj pani Trüpelovej, úsilie belgického predsedníctva a správanie sa
Komisie. Rozpočet zahrnuje priority, ktoré sme stanovili: vyzdvihol by som posilnenie
podpory pre mládež, vzdelávanie a inovácie a výskum. Takisto by som chcel vyzdvihnúť
prípravnú akciu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, ktorá posilní mobilitu mladých ľudí
v rámci EÚ v oblasti zamestnanosti. Na tomto návrhu som sa osobne podieľal a dúfam, že
po získaní právnej základne vznikne z tejto prípravnej akcie program, na ktorý budú
vyčlenené dostatočné rozpočtové prostriedky. Ďalším pozitívnym aspektom bolo
dosiahnutie dohody, aby Komisia najneskôr do konca septembra 2011 predložila
aktualizované hodnoty týkajúce sa finančných prostriedkov vyčlenených na politiku
súdržnosti a rozvoj vidieka a v prípade potreby zvýšenia týchto vyčlenených finančných
prostriedkov.

Mairead McGuinness (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, chcela by som osobitne
poďakovať Sidonii, našej spravodajkyni za to, ako vynikajúco v mene Parlamentu zvládla
veľmi náročné rokovania. Táto práca si zaslúži uznanie, tak ako aj práca Rady.

Hovorím ako spravodajkyňa pre poľnohospodárstvo a chcem, aby sa slovo
poľnohospodárstvo v tejto sále ozývalo, pretože nás znepokojujú nielen čísla, ale aj postup.
Podľa môjho názoru treba tento postup doladiť. Mohli a mali by sme pracovať lepšie.
Hovorím to sama sebe, ale hovorím to aj Rade a Komisii, a myslím si, že by sme mali
preskúmať a zhodnotiť, ako sme pracovali v minulosti.

Dosiahli sme v poľnohospodárstve určité navýšenia. Sú veľmi malé, ale mňa znepokojuje
budúcnosť. Chcem, aby Komisia hovorila o obrovskom škrte vo výške viac ako
800 miliónov USD, ku ktorému očividne dochádza v rámci financovania rozvoja vidieka.
Dúfam, že sa to nakoniec nenaplní.

Znepokojuje ma rozpočet po roku 2013 a možnosť, že by sa z poľnohospodárstva mohlo
stať odvetvie, z ktorého ľudia odsávajú finančné prostriedky pre iné politiky, pokiaľ nedôjde
k dohode o náležitom rozpočte pre všetky politiky Európskej únie.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Po prvýkrát od nadobudnutia platnosti Lisabonskej
zmluvy využil Európsky parlament právomoci, ktoré mu boli udelené, s cieľom plne sa
zúčastniť na zložení rozpočtu Európskej únie. Prvý neúspešný pokus o dosiahnutie dohody
a zohľadnenie oprávnených požiadaviek Európskeho parlamentu je dôkazom konfliktu,
ktorý ešte vždy prevláda medzi inštitúciami a ktorý by v skutočnosti nemal existovať,
pretože brzdí účinnú medziinštitucionálnu spoluprácu. Asi nemožno poprieť, že cieľom
všetkých inštitúcií EÚ je zabezpečiť čo najhladšie prijatie dohôd, ktoré majú osobitný
význam pre celú EÚ a jej občanov. V budúcnosti je preto nutné zaviesť zásadné zmeny
v rámci zásad fungovania samotných inštitúcií, pričom účasť Európskeho parlamentu vo
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všetkých fázach rokovaní, predovšetkým v súvislosti s prijímaním rozpočtu, je nutné
považovať za zvlášť významnú v záujme zavedenia zásady zastupiteľskej demokracie.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som sa chcela
poďakovať spravodajkyniam za usilovnú prácu, ktorú si vyžadovalo dosiahnutie tohto
kompromisu. Tieto rokovania si vyžadovali osobitne intenzívne úsilie na pozadí
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a prísnych rozpočtov presadených v členských
štátoch. Chcela by som preto poďakovať všetkým našim vyjednávačom.

Toto je po prvýkrát, čo sa o rozpočte Európskej únie rozhoduje v jednom čítaní, a keď už
o tom hovoríme, myslím si, že tento proces dôraznejšie poukázal na potrebu lepšieho
dialógu medzi dvoma rozpočtovými orgánmi, čo je niečo, čo Parlament požaduje už dávno.
Sú potrebné ďalšie rokovania a harmonizovaný prístup, pokiaľ ide o zmierovacie konanie
k ročným a viacročným rozpočtovým rámcom, aby dokázali inštitúcie za rokovacím
stolom hovoriť tým istým jazykom.

Teraz však asi môžeme byť radi, že existuje rozpočet na rok 2011. Neisté prvky treba v tejto
hospodárskej turbulencii minimalizovať.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, rozpočet na rok 2011,
tak ako vyplynul z početných zmierovacích konaní medzi naším Výborom pre rozpočet,
Radou a Komisiou, nezodpovedá novej inštitucionálnej rovnováhe stanovenej Lisabonskou
zmluvou.

Rada a zvlášť zástupcovia mnohých vlád túto rovnováhu nerešpektovali. Zvlášť neprijateľné
je to, že požiadavka Parlamentu začať dialóg o budúcich vlastných zdrojoch EÚ neviedla
k ničomu.

Náš Parlament má teraz v rozpočtových otázkach spolurozhodovaciu právomoc. Musí si
vynútiť rešpekt, pričom si musíme niečo uvedomiť: skutočne vyvážené zmierovacie konania
pravdepodobne nebudú možné, kým sa spolurozhodovacia právomoc neuplatní formou
zamietavého hlasovania.

V určitom bode sa bude musieť Európsky parlament rozhodnúť dôrazne uplatniť svoje
inštitucionálne postavenie. Otázka vlastných zdrojov bude v nadchádzajúcich mesiacoch
znova nastolená. Ak chceme uspieť, budeme musieť dokázať doviesť uplatňovanie našich
právomocí až do konca.

Diane Dodds (NI).   – Vážený pán predsedajúci, nemôžem hlasovať za žiadne zvýšenie
rozpočtu Parlamentu a myslím si, že mnohí ľudia v Spojenom kráľovstve budú tunajšie
dianie sledovať s absolútnym úžasom. V hospodárstvach členských štátov v celej Európe
dochádza k úsporným opatreniam a rozpočtovým škrtom. Je to na dennom poriadku
a naši ľudia tomu musia čeliť.

Euro sa nachádza v kríze a chcem, aby vzal Parlament na vedomie, že hoci v mojom
volebnom obvode euro neplatí, máme pozemnú hranicu s Írskou republikou. Republika
pre nás predstavuje obrovský vývozný trh, takže kríza postihuje aj našich ľudí. Navyše
k tejto kríze tu máme navrhované zvýšenie o 2,9 % znížené zo 6 %, ktoré chcel Parlament
pôvodne, ale pri rozpočte, ktorý Dvor audítorov už mnoho rokov neschválil.

Najznepokojujúcejšie je to, že Komisia sľúbila predložiť do júna 2011 návrh na daň EÚ.
Možno sa čudovať, že silnie euroskepticizmus?
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Michel Dantin (PPE).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som sa pripojil
k poďakovaniam a blahoželaniam adresovaným tým, ktorí dokázali doviesť do konca tieto
veľmi náročné rokovania.

Zajtra sa chystáme schváliť rozpočet, ktorý je veľkým krokom vpred pre Európu mobility
a Európu mladých ľudí. Tento rozpočet poukazuje predovšetkým na odhodlanie Parlamentu
neupúšťať počas tohto krízového obdobia od rozsiahlych európskych investícií.

Chcel by som vám však vyjadriť svoje znepokojenie a rozhorčenie nad rozhodnutím
niektorých politických skupín, zvlášť socialistov, ktorých zástupcovia boli v kľúčových
okamihoch vo vládach, ohroziť projekt ITER, jediný zásadný dlhodobý výskumný projekt
v Európskej únii, v ktorom zohrávame vedúcu úlohu.

Ako viete, Európska únia sa v júli zaviazala prispieť na tento projekt, ktorý má pre našu
bezpečnosť kľúčový význam, ďalšou sumou 1,3 miliardy EUR. Pri našom hlasovaní teda
pôjde o dôveryhodnosť Európy vo svete. V dôsledku tohto postoja sme v roku 2010 prišli
takmer o 600 miliónov EUR nepoužitých peňazí, ktoré mohli byť vyčlenené na projekt
ITER. To je smiešne!

Edit Herczog (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, ako poslankyňa Európskeho parlamentu
cítim zodpovednosť za to, aby sme mali rozpočet. Ako socialistku ma veľmi mrzí, že
nechceme zaviesť daň z finančných transakcií. Ako spravodajkyňa Výboru pre priemysel,
výskum a energetiku by som chcela zdôrazniť, že podporujeme projekt ITER, len
nepotrebujeme núdzové riešenie na jeden rok: potrebujeme trvalo udržateľné finančné
riešenie na nasledujúce dve desaťročia. Ako Maďarku ma veľmi teší, že sa maďarské
predsedníctvo, dúfajme, nebude musieť zaoberať rozpočtom, len bude musieť počas
rokovaní nájsť riešenie pre projekt ITER a pre flexibilitu.

Janusz Lewandowski,    člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, budem stručný, pretože
svoj čas som už minul. Ako reakciu na pána Beldera, ktorý tu už možno ani nie je, chcem
povedať, že návrh Komisie týkajúci sa toho, ako by mala vyzerať spolupráca medzi
inštitúciami, bol priamym uplatnením článkov 312, 324 a zvlášť článku 311 Lisabonskej
zmluvy, pokiaľ ide o osobitný postup pri rozhodnutí o vlastných zdrojoch pri plnom
rešpektovaní daňovej suverenity členských štátov.

Pokiaľ ide o vlastné zdroje, bolo jasne a jednoznačne v rámci mandátu udeleného Komisii
v decembri 2005, čo Parlament potvrdil, spustiť nielen stranu výdavkov, ale aj stranu
príjmov rozpočtu vrátane britskej zľavy. Boli sme dostatočne taktní a v hodnotení rozpočtu
sme nespomenuli otázku britskej zľavy, pričom našou voľbou, pokiaľ ide o budúcnosť,
nie je zvyšovanie výdavkov, ale zmena pomeru medzi priamymi platbami členských štátov
a vlastnými zdrojmi v súlade s víziou zmluvy a zakladateľov Európskej únie.

Nakoniec uvediem všeobecnejšiu poznámku: dúfam, že ak zajtra zahlasujeme, náš test
Lisabonskej zmluvy z rozpočtového hľadiska sa skončí a budeme musieť vyvodiť závery.
Pre európskych občanov je dobrou správou, že existuje rozpočet bez akýchkoľvek schodkov
alebo dlhu a že vidia, že sa nemienime stať obetným baránkom za neúspešné politiky
v niektorých členských štátoch. Preto teraz, keď už máme rozpočet, by sme mali pokračovať
v diskusii o postupoch spolupráce medzi inštitúciami za oveľa lepších okolností.

Melchior Wathelet,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, tak ako
pán komisár, ani ja už nemám k diskusii veľmi čo dodať.
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Po tom, čo som počul niektorých poslancov povedať, že by boli radšej, keby sa rozpočet
neschválil, len aby sa potvrdila spolurozhodovacia právomoc Parlamentu, musím
jednoducho povedať, že si myslím, že všetky európske inštitúcie môžu viac získať a posilnia
svoje postavenie, ak posunú Európsku úniu dopredu prostredníctvom nachádzania
kompromisov namiesto toho, aby sa všetci navzájom blokovali a neplnili európske projekty.

Podľa mňa ide o otázku logiky a chcem dnes skutočne poďakovať najmä všetkým tým,
ktorí sa rozhodli budovať Európu a pokročiť dopredu. Má Rada všetko, čo chcela? Nie. Má
Parlament všetko, čo chcel? Samozrejme, že nie. Napredujeme? Áno. Rozhodovací postup
fungoval. Každý urobil určité kompromisy. Každý urobil určité ústupky.

Treba toho ešte veľa urobiť? Samozrejme. Presne o to ide pri rozprave o flexibilite a projekte
ITER. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu, a počul som, ako niekto povedal,
že predložený návrh je krokom späť. Nie. Opakujem: máme to počas každej rozpravy
a dnes je to jednomyseľnosť. Ak je cieľom prejsť na kvalifikovanú väčšinu, potom si myslím,
že treba začať zvažovať návrh belgického predsedníctva. Z hľadiska vypracovania rozpočtov
na roky 2012 a 2013 to má podľa mňa kľúčový význam. Myslím si, že tento mechanizmus
naozaj treba presadzovať, pretože je v súlade s doterajšími postupmi, ale aspoň zaručuje,
že rozpočty na roky 2012 a 2013 už nemôžu byť zablokované jednomyseľnosťou. Som
presvedčený, že túto príležitosť naozaj musíte využiť.

Pokiaľ ide o projekt ITER, spôsob, akým sme uplatnili tento mechanizmus flexibility pri
projekte ITER v roku 2010, jasne ukazuje, že tento mechanizmus budeme potrebovať a že
problémy, ktorým v súčasnosti čelíme, musíme začať riešiť.

Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým rečníkom – pričom ich nespomeniem
všetkých –, ktorí ocenili prácu, ktorú sme spolu vykonali s cieľom pohnúť sa dopredu.
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí uprednostnili logiku pokroku pred logikou
blokovania. Myslím si, že túto logiku musíme naozaj presadzovať.

Hovorili ste o rozpočtovej solidarite, pán Lamassoure. V Rade sme uplatnili takmer úplnú
solidaritu, pretože všetci akceptovali zvýšenie o 2,91 %. V rámci Rady sme prešli od
kvalifikovanej väčšiny k úplnej jednomyseľnosti. Žarty bokom, myslím si, že všetky
vyhlásenia pripojené k rozpočtu na rok 2011 – pretože áno, rozpočet sám osebe je aj
politickou záležitosťou, čo preukázal Parlament politickými prioritami, ktoré do rozpočtu
zahrnul – týkajúce sa vlastných zdrojov, európskej pridanej hodnoty, lisabonizácie –
vyhlásenie Komisie – alebo v súvislosti s týmto spoločným vyhlásením, ktoré je dôležité
a na ktoré už reagoval listom belgický predseda vlády, súčasný predseda Európskej únie,
myslím si, že všetky tieto vyhlásenia ukazujú, že všetky etapy sa vyvíjajú správnym smerom.
Určite nenapredujeme tak rýchlo, ako by každý chcel, ale napredujeme dosť rýchlo na to,
aby sme mohli povedať, že stroj funguje a že je lepšie držať sa tejto logiky napredovania
ako logiky blokovania.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    spravodajkyňa. – (PL) Vážený pán predsedajúci, z toho,
čo povedali predchádzajúci rečníci, je jasné, že nás všetkých teší, že už od 1. januára
budúceho roka bude možné účinne a bez zbytočných odkladov plniť rozpočet na rok
2011. Z týchto vystúpení však tiež jasne vyplynulo, že určitých vecí stále nie je dosť. Nie
je dosť diskusie a dosť porozumenia. Mne je už jasné, že Lisabonská zmluva nám otvára
nové, nezmapované územie a že nás čaká veľmi náročná rozprava, pokiaľ ide o viacročný
rozpočet Európskej únie po roku 2013.
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Táto rozprava sa týka zásadnej otázky, konkrétne toho, ako môžeme zmieriť čím ďalej,
tým väčší nesúlad medzi tým, čo sa očakáva od Európskej únie, alebo, inými slovami, tým,
čo má Európska únia robiť – pričom vidíme, že členské štáty a všetky zainteresované strany
vrátane Európskeho parlamentu očakávajú od Európskej únie stále viac, pretože Európska
únia sa má zaoberať stále väčším počtom oblastí a otvára sa novým politikám, novým
oblastiam činnosti a stanovuje si nové úlohy – nesúlad medzi uvedenými očakávaniami
a čím ďalej, tým menšou ochotou financovať tieto nové úlohy. O tomto stále
dramatickejšom nesúlade musíme spoločne diskutovať. Takýmto diskusiám sa nemôžeme
vyhnúť, a to o to viac, že práve prechádzame finančnou a hospodárskou krízou, čo znamená,
že pokiaľ ide o financovanie, nie sú namieste žiadne tabuizované témy. Mali by sme otvorene
hovoriť o všetkých otázkach: o vlastných príjmoch EÚ, o tom, čo by EÚ mala robiť, o tom,
čo by sa hádam nemala pokúšať robiť, o tom, čo je pre nás naozaj dôležité a do akej miery
by sa tieto priority mali financovať.

Aby som to zhrnula, myslím si, že to, čo sa udialo počas prijímania rozpočtu na rok 2011,
je základom pre diskusiu, ako aj jej začiatkom, ale v žiadnom prípade nie jej koncom.
Ďakujem vám za ochotu zapojiť sa do rozpravy a dúfam, že budúci rok bude tej ochoty
ešte viac.

Helga Trüpel,    spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, som rada, že sa mi na
dnešnej rozprave podarilo dostať posledné slovo. Na úvod by som chcela s radosťou prijať
ospravedlnenie pána Schulza. Povedal, že sa občas správal zle. Je vždy dobré, keď si uvedomí,
že je občas príliš hlučný. Chcela by som kategoricky odmietnuť jeho pripomienku, že sme
sa predtým zaoberali len technickými rozpočtovými záležitosťami a až teraz sme si
uvedomili, že je to otázka rozpočtovej politiky. Vo Výbore pre rozpočet pracujem už šesť
rokov a aj predtým išlo vždy o rozpočtovú politiku, nielen o technický aspekt. Pán Schulz
povedal, že za posledných niekoľko týždňov sa toho veľa naučil. To rada počujem. V tom
prípade to teraz už asi chápe.

Budem teraz reagovať na antieurópske tóny, ktoré práve zazneli v tomto Parlamente.
Chcela by som znova jasne zdôrazniť, že ak je naším cieľom – tak ako sa uvádza
v Lisabonskej zmluve – diskutovať o nových vlastných zdrojoch pre Európu, neznamenalo
by to len nové dane pre európskych občanov, ale znamenalo by to tiež, že by sa o rovnakú
sumu znížili platby z hrubého domáceho produktu. Iným slovami, neznamenalo by to
jednoducho väčšie zaťaženie občanov, zabezpečilo by to transparentnejší systém pre naše
vlastné zdroje. Túto záležitosť je potrebné prediskutovať. Odmietam pokus manipulovať
verejnú mienku naznačovaním, že to bude znamenať len ďalšie zaťaženie. Cieľom je skôr
nájsť inteligentný finančný systém. Rada a Parlament by sa na to mali pripraviť.

Moja druhá poznámka, pretože sa to tu prezentovalo jednoducho tak, akoby európskym
daňovým poplatníkom Európska únia neustále niečo brala, je, že existujú vzdelávacie
programy pre európskych občanov, existuje nová infraštruktúra, sú nové jazyky a existuje
pomoc pre výrobcov mlieka. Inými slovami, že to, čo tu robíme, je jednoznačne v záujme
európskych občanov, čo treba nahlas a zreteľne povedať.

Aká je globálna úloha Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch? Sú tu úspešné krajiny
ako Čína, India, Brazília a iné, ktorým na globálnej úrovni konkurujeme. Ak chceme byť
ako Európska únia silní a mať nové výrobky, ktoré budú, dúfajme, aj trvalo udržateľné,
nové výrobné metódy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, výrobu energie, ktorá je
skutočne založená na obnoviteľných zdrojoch energie, čo sa znova raz stanovilo ako cieľ
v Cancúne, potrebujeme na to náležité prostriedky a potrebujeme európsky rozpočet,
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ktorý odráža naše spoločné záujmy. Dúfam, že sa v niekoľkých nasledujúcich rokoch
budeme poberať týmto smerom.

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) Vítam skutočnosť, že sa nám konečne podarilo
dosiahnuť dohodu o rozpočte na rok 2011. Zabezpečí to finančnú istotu pre zraniteľné
odvetvie poľnohospodárstva. Poľnohospodárska politika EÚ potrebuje stabilný rozpočtový
rámec zvlášť v ťažkých časoch. Dvanástinový rozpočet by spôsobil vážne finančné problémy
mnohým členským štátom, ktoré už odovzdali poľnohospodárske platby
poľnohospodárom. Poľnohospodárstvo je veľmi závislé od dotácií EÚ. Rodiny venujúce
sa poľnohospodárstvu potrebujú istotu, aby si mohli plánovať budúcnosť svojich podnikov.
V EÚ predstavujú priame platby v priemere 40 % príjmov poľnohospodárov a poskytujú
finančnú istotu vzhľadom na nízke výrobné ceny, zvyšujúce sa výrobné náklady a kolísajúce
trhy. Opatrenia, ktoré sú súčasťou programu rozvoja vidieka, prinášajú vidieckym oblastiam
priame výhody a stimulujú regionálne hospodárstva. Zvlášť poľnohospodárske podniky
v Rakúsku využívajú výhody 1. aj 2. piliera. Celkove 58 % rakúskeho ročného
poľnohospodárskeho rozpočtu pochádza od EÚ. Poľnohospodári v Európskej únii plnia
celý rad zodpovedných úloh, ktorých množstvo rastie. Musia produkovať potraviny vysokej
kvality a dodržiavať prísne normy životných podmienok zvierat a zároveň pomáhať
predchádzať zmene klímy, chrániť životné prostredie a udržiavať biodiverzitu. Aby mohli
poskytovať tieto základné služby, musia mať poľnohospodári spoľahlivý príjem založený
na rozumnej, stabilnej finančnej politike EÚ. Pokiaľ ide o rokovania o finančnom rámci
na roky 2014 — 2020, všetky aspekty poľnohospodárstva musia mať rovnakú úroveň
rozpočtového financovania.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , písomne. – (EL) Patová situácia v prvej fáze rozpočtu EÚ
na rok 2011 spôsobená nekompromisným postojom obmedzenej menšiny členských
štátov nás takmer priviedla k fiasku dvanástinového rozpočtu a všetkému, čo tento systém
v sebe zahrnuje, či už ide o rozpočty hospodársky slabých členských štátov, alebo možnosť
vážneho odkladu vyplácania európskych finančných prostriedkov. V úsilí predísť tomuto
fiasku preukázal Parlament potrebný zmysel pre zodpovednosť a je pripravený prijať
rozpočet aj napriek tomu, že neuspokojuje všetky jeho požiadavky a nie je na takej úrovni,
akú by mohla očakávať európska verejnosť, ak máme riešiť hospodársku krízu. Problém
spôsobu uspokojovania rozpočtových potrieb v bezprostrednej budúcnosti v rokoch 2012
a 2013 však pretrváva, pričom túto malú menšinu členských štátov vyzývam, aby preukázali
náležitý zmysel pre zodpovednosť a snažili sa spoločne s Parlamentom nájsť riešenie, ktoré
poskytne EÚ flexibilitu potrebnú na uspokojenie jej potrieb a odvrátenie novej rozpočtovej
krízy.

15. Ratingové agentúry (rozprava)

Predsedajúci.   Ďalším bodom programu je správa pána Gauzèsa v mene Výboru pre
hospodárske a menové veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým
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sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (KOM(2010)0289
– C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) (A7-340/2010).

Jean-Paul Gauzès,    spravodajca. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán Chastel, pán komisár,
práve riešime tretí akt finančných právnych predpisov na rok 2010. Po dohľade, po smernici
o správcoch alternatívnych investičných fondov sa znovu pozeráme na ratingové agentúry.
Hovorím „znovu“, pretože Európa nemeškala a už v roku 2009 prijala nariadenie v tejto
oblasti, ktoré je teraz účinné.

Ratingové agentúry vo všeobecnosti vydávajú stanoviská v podobe ratingu k úverovej
bonite podnikov a štátov a ku komplexným finančným produktom. Rating je vyjadrením
hodnotenia rizika toho, že emitenti finančných nástrojov si nebudú schopní plniť svoje
dlhy. Vo finančnom svete význam týchto agentúr postupne výrazne narástol, a to z rôznych
dôvodov.

Po prvé, ratingy sa zohľadňujú v bankovej regulácii s cieľom určiť sumu vlastných
finančných prostriedkov, ktorá sa použije na zaručenie investícií. Druhým dôvodom je to,
že ratingy sa berú do úvahy pri určovaní úspechu emisií, pretože sa stali hlavným
ukazovateľom pre investorov.

A aj keď ratingové agentúry neboli hlavnou príčinou nedávnej finančnej krízy, mali na ňu
škodlivý vplyv. Podhodnotili totiž pravdepodobnosť zlyhania emitentov určitých
komplexných finančných nástrojov.

Vzhľadom na to, že bolo potrebné obnoviť dôveru v trhy a posilniť ochranu investorov,
navrhla Európska komisia v roku 2009 mechanizmus na monitorovanie ratingových
agentúr a dohľad nad nimi. Preto bolo v tom istom roku prijaté nariadenie (ES)
č. 1060/2009 o ratingových agentúrach.

Počas rozpráv v Európskom parlamente, ktoré predchádzali prijatiu tohto nariadenia, váš
spravodajca zdôrazňoval potrebu celoeurópskeho spoločného dohľadu nad produktmi
ratingových agentúr a ich integrovanej kontroly. V danom čase bol európsky dohľad tohto
typu zo zákonného hľadiska nemožný. Komisia sa však zaviazala predložiť v tomto smere
legislatívny návrh a vy, pán komisár, ste tento sľub dodržali.

Dohoda, ktorú dosiahli Rada a Európsky parlament v otázke štruktúry európskeho dohľadu
a ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2011, teraz umožní účinné vykonávanie dohľadu
nad ratingovými agentúrami.

V nariadení, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, sa zdôrazňuje,
že tento orgán bude uplatňovať svoje vlastné právomoci dohľadu najmä vo vzťahu
k ratingovým agentúram. To bolo cieľom ďalšieho pozmeňujúceho a doplňujúceho
nariadenia, na ktorom sme sa dohodli a o ktorom budeme zajtra hlasovať.

Chcel som – a moji kolegovia podporili túto žiadosť –, aby sa ďalšie otázky súvisiace
s ratingovými agentúrami, rozdeľovaním štátnych dlhopisov, systémami odmeňovania
a hospodárskou súťažou odložili a aby sa nimi zaoberala štúdia v podobe vlastnej iniciatívnej
správy. Tá by predchádzala legislatívnemu návrhu, ktorý máte predložiť v prvej polovici
roka 2011 a pre ktorý ste spustili proces konzultácií.

Domnievam sa, že zriadením európskeho dohľadu nad ratingovými agentúrami robíme
veľký krok v súlade s opatreniami dohľadu, ktoré sa už realizujú. Chcem poďakovať
belgickému predsedníctvu za jeho neúnavnú snahu, pokiaľ ide o tieto finančné dokumenty,
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a vám a vašim tímom, pán komisár, a, samozrejme, aj kolegom poslancom v Európskom
parlamente, ktorí sa zúčastnili tejto štúdie a ktorí podporili naše stanoviská.

Olivier Chastel,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
dámy a páni, po slovách pána Gauzèsa a po správe tohto druhu sa, prirodzene, teším, že
som tu s vami v mene belgického ministra financií pána Didiera Reyndersa v deň rozpravy,
ktorá sa týka zmeny a doplnenia nariadenia o ratingových agentúrach.

Ako ste práve povedali, znovu hovoríme o opatrení súvisiacom s finančnými službami,
o ktorom sa tri inštitúcie práve dohodli v rekordnom čase.

Veľmi sa tešíme aj z toho, že o tejto dohode sa bude hlasovať v Parlamente zajtra v súlade
s tým, na čom sa dohodli tieto tri inštitúcie.

Dôjde teda k zmene a doplneniu nariadenia tak, aby sa pridelili ďalšie právomoci
Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy. Tento orgán tak bude môcť uplatňovať
prísnejší dohľad nad činnosťami ratingových agentúr po celej Únii. Je to dôležitý krok,
ktorý podľa nás prispeje aj k zlepšeniu stability finančných trhov a ktorý podporí rozvoj
oveľa účinnejšieho rámca dohľadu.

Po tom, čo toto nariadenie nadobudne účinnosť, teda bude mať tento orgán právomoci
v oblasti registrácie ratingových agentúr a priameho dohľadu nad nimi. Bude mať tiež
právomoc určiť, či nejaká ratingová agentúra porušila platné nariadenie, a právomoc uložiť
primerané sankcie.

Zabezpečí sa, samozrejme, aj rámec na spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v členských
štátoch a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy. Keď však Komisia predloží svoj
návrh na komplexnú revíziu tohto sektora, ktorá je naplánovaná na budúci rok, sme
pripravení aj podrobnejšie diskutovať o téme regulácie sektora ratingových agentúr. Je
zrejmé, že dúfam v pozitívny výsledok vášho zajtrajšieho hlasovania, a chcel by som
osobitne poďakovať predsedníčke Výboru pre hospodárske a menové veci pani Bowlesovej,
parlamentnému spravodajcovi pánovi Gauzèsovi a, samozrejme, aj tieňovým spravodajcom,
ako aj pánovi komisárovi Barnierovi, ktorý spoločne s belgickým ministrom financií pánom
Reyndersom vykonával šesť mesiacov dôležitú prácu pri zabezpečovaní rýchlych dohôd,
ktoré sa tu v Parlamente premenili na skutočné rozhodnutia o finančnom sektore. Ďakujem
vám za plodnú a účinnú spoluprácu v tejto oblasti. Som presvedčený, že v tejto práci budete
pokračovať aj počas nasledujúcich predsedníctiev.

Michel Barnier,    člen Komisie. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dobré popoludnie vám
všetkým. Pán Gauzès aj vy, pán Chastel v mene pána Reyndersa, ste dnes hovorili veľmi
rozumne o dohľade nad veľkým sektorom hedžových fondov a súkromných kapitálových
fondov a o ich regulácii, o čom zajtra budete hlasovať. Je to druhá etapa nariadenia
o ratingových agentúrach, ktorá, treba objektívne povedať, prebieha s vami a vďaka vám,
vďaka Rade a vďaka úvodnej práci Komisie. Pokiaľ ide o reguláciu, Európa teraz robí
konkrétny a účinný pokrok a berie si poučenie z krízy, ako to požadujú všetci daňoví
poplatníci, ktorí sú zároveň európskymi občanmi.

Dámy a páni, dohoda o dohľade nad ratingovými agentúrami je dôležitým krokom a aj ja
vám chcem poďakovať, pán Gauzès, a samozrejme, všetkým, ktorí pracovali spoločne
s vami, pani predsedníčke výboru Bowlesovej, ako aj tieňovým spravodajcom pánovi
Klinzovi, pánovi Giegoldovi, pánovi Pittellovi a pánovi Foxovi. O pár dní sa končí obdobie
tohto predsedníctva, ktoré dosiahlo veľa úspechov a veľký pokrok, a ja chcem úprimne
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poďakovať pánovi Reyndersovi a celému jeho tímu za dobré vzťahy, ktoré sme mali počas
týchto posledných šiestich mesiacov.

Je to dobrá dohoda, aj keď musím povedať, že mohla byť vynikajúca, keby záverečný
kompromis obsahoval pravidlá, ktoré Komisia navrhla v úvode s cieľom posilniť
transparentnosť v oblasti štruktúrovaných finančných nástrojov. Ako sa to však uvádza
v odôvodnení tohto nariadenia, k tejto téme sa vrátime, ak si to budete želať, počas ďalšej
revízie nariadenia v roku 2011.

Ako práve povedal pán Chastel, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu z roku
2009 poskytne od júla 2011 orgánu ESMA, teda novému Európskemu orgánu pre cenné
papiere a trhy, priame právomoci v oblasti dohľadu nad ratingovými agentúrami na
európskej úrovni. Dámy a páni, treba chápať význam tohto rozhodnutia, ktoré dnes
prijímate. Bude to prvýkrát, čo tento nový európsky orgán ESMA bude mať právomoc
priamo dohliadať na finančné inštitúcie pôsobiace v Európe.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dokončením európskeho rámca dohľadu. Značne
posilňuje právomoci ESMA, ako ste to veľmi dobre vysvetlili, pán Gauzès, a ako na to
počas rozpravy o dohľade veľmi dôrazne poukazoval pán Giegold, ktorý je tu tiež prítomný.
Je to teda pre vás, ako aj pre nás veľmi dôležitá téma.

ESMA sa stane inštitúciou zodpovednou za registráciu ratingových agentúr a za dohľad
nad nimi v celej Únii a bude uplatňovať prísnu kontrolu. Tento právny predpis jej poskytne
právomoci v oblasti dohľadu, ktoré sa považujú za potrebné, aby boli ratingové agentúry
nútené dodržiavať podmienky tohto nariadenia.

ESMA bude môcť vykonávať dohľad – a tým myslím žiadosti o informácie a právomoci
vykonávať okamžité kontroly –, a ak zaznamená, že nejaká ratingová agentúra porušila
nejaké pravidlo, bude musieť prijať potrebné opatrenia, aby bola táto agentúra nútená
zastaviť toto porušovanie. ESMA bude mať aj právomoci ukladať ratingovým agentúram,
ktoré nedodržiavajú toto nariadenie, sankcie a pokuty, pričom tieto jej právomoci budú
vymedzené jasnými pravidlami. Toto nariadenie, prirodzene, zaručuje ratingovým
agentúram právo na obhajobu, najmä právo na vypočutie, prístup k dokumentom a ďalšie
procedurálne záruky. A napokon, pri vykonávaní právomocí dohľadu bude ESMA
dodržiavať všetky práva vymedzené v Charte základných práv a ostatné zásady
a ustanovenia práva Európskej únie vrátane zásady proporcionality.

Nové nariadenie o ratingových agentúrach tiež zabezpečí jedno kontaktné miesto pre
všetky ratingové agentúry, regulačný rámec, ktorý bude harmonizovaný v celej Európskej
únii, s rovnakým zaobchádzaním, a jednotnejšie uplatňovanie pravidiel pre agentúry v celej
Európskej únii.

Domnievam sa preto, že ide o výrazný prínos v oblasti účinnosti, transparentnosti
a bezpečnosti v rámci všeobecnej štruktúry, ktorú postupne budujeme s cieľom dosiahnuť
inteligentný dohľad a účinnú reguláciu.

Vážený pán predsedajúci, nechcem zdĺhavo hovoriť, ako som to práve urobil, chcel by
som skôr doplniť to, čo povedal pán Chastel, a spomenúť ďalšiu etapu. Ja sám som totiž
povedal, že musíme ísť ďalej a zaistiť správnu reguláciu ratingových agentúr, pričom chcem
poznamenať, že agentúry nespôsobujú problémy a nepokoje na finančných trhoch.
Teplomer nespôsobuje horúčku, ale napriek tomu musí fungovať správne. V minulosti to
tak nebolo. A práve to chceme napraviť týmito ďalšími nariadeniami.
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Komisia už teraz uvažuje o ďalšej etape. Dňa 5. novembra 2010 sa začali verejné konzultácie
s cieľom rozšíriť túto diskusiu a získať názory všetkých dotknutých strán, a, ako viete,
v rozpravách o týchto nariadeniach nie je nič umelé. Dámy a páni, naozaj prikladám veľkú
váhu každému príspevku, každej kritike a každému nápadu prednesenému v súvislosti
s týmito konzultáciami.

Teraz by sme mali v prvom rade uvažovať o modeli „emitent platí“, ktorý je medzi
ratingovými agentúrami veľmi rozšírený. Po druhé, je tu závislosť bánk a ďalších finančných
investorov od ratingových agentúr. Tretím bodom je rating štátnych dlhopisov, kde situácia
nie je úplne priamočiara. Po štvrté, musíme uvažovať o zvýšení transparentnosti, aby sme
lepšie zvládali konflikty záujmov. A po piate, je tu úloha vytvorenia väčšej hospodárskej
súťaže a rozmanitosti na tomto trhu ratingových agentúr, ktorý sa momentálne koncentruje
v rukách niekoľkých.

Konzultácie budú otvorené do januára budúceho roka a na základe všetkých reakcií, ktoré
získame, a na základe vlastnej iniciatívnej správy pána Klinza prijmeme niekedy v roku
2011, nie však veľmi neskoro, rozhodnutie o opatreniach, ktoré chceme zrealizovať
s cieľom dokončiť v tretej etape tieto dve nariadenia o ratingových agentúrach, ktoré sa
teraz takmer v plnej miere vykonávajú.

Sebastian Valentin Bodu,    spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. –
Vážený pán predsedajúci, ako podpredseda Výboru pre právne veci by som chcel predniesť
niekoľko dôležitých aspektov, ktoré boli predmetom rozpráv a pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov predložených vo výbore.

Po prvé, platbu za štruktúrované nástroje ohodnocované agentúrami momentálne platí
emitent. Môže tu nastať konflikt záujmov, pretože posudzované spoločnosti majú záujem
získať dobrý rating. Alternatívne by mohli platiť používatelia ratingu. Záujmy používateľov
sú rozmanitejšie, a preto tu nejestvuje jediný záujem, ktorý by mohol viesť ku konfliktu
záujmov. Nejaká časť používateľov si želá dobrý rating, ak chcú napríklad predať akcie,
a iní používatelia by zase uprednostnili zlý rating, keď chcú napríklad kupovať akcie.

Po druhé, režim ratingových agentúr by mohol mať výhody z pravidiel, ktoré boli vytvorené
pre audítorov. Ratingové agentúry a audítori majú veľkú zodpovednosť za dobré meno
spoločností a správne fungovanie trhu. Zdá sa však, že na audítorov sa uplatňujú oveľa
prísnejšie pravidlá ako na ratingové agentúry.

Po tretie, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ESMA, by mal mať právomoci v oblasti
dohľadu nad ratingovými agentúrami, aby mohol overiť možné podstatné rozdiely medzi
ratingom pre ten istý štruktúrovaný nástroj od rôznych agentúr. ESMA by mal mať aj
väčšie právomoci v oblasti presadzovania práva.

Po štvrté, smernica zavádza novú zásadu prevzatú z najnovšieho právneho predpisu v USA.
Ak iná agentúra, než je agentúra, ktorá má na základe zmluvy vykonať hodnotenie, môže
vyhodnotiť ten istý nástroj, podlieha zmluvnému hodnoteniu. Na tento účel musí prvá
agentúra zverejniť určité informácie týkajúce sa ohodnocovaného nástroja. Týmto
spôsobom sa získajú dva prínosy: po prvé sa získa druhé stanovisko a po druhé sa obmedzí
zodpovednosť prislúchajúca zmluvnej agentúre.

Napokon chcem zdôrazniť to, že ustanovenia tejto smernice, ktorá predstavuje nový
regulačný rámec, by sa mali vzťahovať len na štruktúrované finančné nástroje, keďže
samotné ratingové agentúry sú dôležitou súčasťou štruktúrovaného financovania. Ostatné
finančné nástroje, napríklad 150-ročné kmeňové akcie alebo jednoduché dlhopisy, ktoré
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nepredstavujú systematické riziko, by nemali byť súčasťou tejto smernice, ak chcete byť
prísni, ale neregulovať nadmieru, ak chcete byť konkurenční, ale nie drahí, pokiaľ ide
o administratívne náklady, a ak chcete udržať kapitál v Európe a nepresmerovať ho na
zahraničné rozvíjajúce sa trhy.

Gianni Pittella,    v mene skupiny S&D. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vďaka
našej overenej spolupráci sa nám podarilo produktívne spolupracovať s pánom Gauzèsom
na tomto nariadení a zaistiť tak dôležitý pokrok v oblasti pravidiel usmerňujúcich jednu
z najkontroverznejších oblastí pre stabilitu finančných trhov.

Medzi takéto zlepšenia nepochybne patrí plán, aby novo vytvorený Európsky orgán pre
cenné papiere a trhy (ESMA) mohol priamo trestať ratingové agentúry za nevhodné
správanie. Tento bod som výrazne presadzoval. Tým, že Parlament bojuje za vytvorenie
silného európskeho orgánu dohľadu, ukazuje, že má skutočné právomoci.

Uvedomujeme si tiež, že toto nariadenie nerieši všetky problémy v sektore, ktorý
v posledných rokoch zhoršil krízu. Treba prekonať dva kamene úrazu, ktoré sú predmetom
parlamentnej správy už vypracovanej pánom Klinzom a ktoré sa týkajú najmä týchto
dvoch oblastí: ohodnotenia štátnych dlhopisov členských štátov a všeobecnej štruktúry
trhu, pre ktorý je typický zjavný oligopol.

Európska únia musí mať vo vzťahu k týmto oblastiam jasný cieľ, aby financie menej záviseli
od ratingov. Zmienky o ratingových agentúrach, ktoré sa momentálne nachádzajú
v právnych predpisoch a nariadeniach, sa musia nahradiť alternatívnymi normami úverovej
bonity. Spojené štáty a G20 sa už vybrali týmto smerom.

Na medzinárodnej úrovni potrebujeme odvahu a ambície, aby sme zmenili pravidlá, na
ktorých je postavená dohoda Bazilej II. Myslím tým povinnosť využívať ratingy, teda
mechanizmus, ktorý v minulosti viedol a aj dnes vedie v úplnému zlyhaniu dohľadu
v bankovom sektore, následky čoho sú dobre viditeľné.

Na záver stručne spomeniem otázku ratingu štátnych dlhopisov. Tento rating by nemal
byť zodpovednosťou ratingových agentúr, pretože tie až príliš často svojimi ratingmi
rozbúrili citlivý trh a vyvolali špekulácie. Namiesto toho by sme sa mali zamyslieť nad
možnosťou, že by v tejto oblasti plnila úlohy nejaká európska inštitúcia, možno aj
existujúca, ako napríklad Európsky dvor audítorov.

Naozaj dúfam, že kolegovia poslanci podporia moje návrhy a že získajú aj úplnú, oficiálnu
podporu od pána komisára Barniera, ktorého si vysoko vážim.

Wolf Klinz,    v mene skupiny ALDE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy
a páni, o niekoľko týždňov budeme mať v Európe štruktúru dohľadu, ktorú do význačnej
miery formoval Európsky parlament. Spomedzi troch nových orgánov dohľadu teraz bude
jeden zodpovedať za trhy a cenné papiere, a to Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
(ESMA).

ESMA bude mať posledné slovo v súvislosti s registráciou ratingových agentúr a dohľadom
nad nimi a bude zodpovedať za zaistenie toho, aby ratingové agentúry naozaj dodržiavali
nové nariadenia. ESMA môže podľa potreby delegovať svoje cezhraničné zodpovednosti
na vnútroštátne orgány dohľadu za predpokladu, že sú tieto orgány dohľadu malé a fungujú
len na vnútroštátnej úrovni.

Tento návrh je teda vlastne len prispôsobením nariadenia z apríla 2009 novým okolnostiam
a zároveň posilňuje úlohu ESMA. Dáva tomuto novému orgánu dohľadu viac právomocí
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a dáva mu tiež právomoc trestať neuplatňovanie nariadenia, čo je úplne nový prvok.
Skutočne to vítam, pretože sa domnievam, že posilnenie pozície nového orgánu dohľadu
na európskej úrovni naozaj zvýši jeho dôveryhodnosť na trhu.

Spomeniem len jednu kritickú poznámku. Pri vypracúvaní nariadenia z apríla 2009 sme
prijali politické rozhodnutie o tom, ako by sme sa mali v Európe stavať k ratingom z tretích
krajín. V tom čase sme povedali, že sa v Európe môžu používať v prípade, že dodržia
rovnaké postupy alebo budú podporené ratingovou agentúrou, ktorá je registrovaná
a schválená v Európe, pomocou postupu potvrdzovania ratingov.

Komisia to teraz na 2. úrovni zmenila a povedala, že potvrdzovanie už nebude možné.
Preto teraz v skutočnosti platí len postup podľa rovnakých pravidiel. Keďže toto
rozhodnutie bolo prijaté jednostranne, považujem to za nedemokratický spôsob riešenia
vecí a domnievam sa, že by sme sa mali držať rozhodnutia prijatého v apríli 2009.

Ako spomínal pán komisár, stále zostáva dosť nedoriešených vecí, pokiaľ ide o ratingové
agentúry, konkrétne nedostatočná hospodárska súťaž, nedostatočná transparentnosť,
obchodný model vo vzťahu k tomu, či má platiť emitent alebo investor, na ktoré sa treba
kriticky pozrieť. Sú tu aj otázky týkajúce sa platobného systému a nadmernej závislosti,
pretože v skutočnosti je situácia taká, že v dôsledku regulačných ustanovení sa mnohé
ratingové agentúry de facto stali regulačnými certifikačnými orgánmi. Budem sa tým
zaoberať vo vlastnej iniciatívnej správe a som rád, že budúci rok Komisia predloží
legislatívny návrh na túto tému.

Sven Giegold,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Chastel,
pán Barnier, pán Gauzès, dámy a páni a tieňoví spravodajcovia, naozaj ma teší, že sme
teraz podnikli tento krok a že po prvýkrát bude sektor európskeho finančného systému
podliehať priamemu európskemu dohľadu. Je to tiež krok smerom k silnej Európe na
vnútornom trhu a pevnej kontrole sektora, ktorý prispel ku kríze. K tejto veci by som chcel
povedať ešte jednu poznámku. Pán Barnier, teraz, samozrejme, prebieha výberový proces
do nových orgánov a nové orgány sú len také dobré, akí dobrí budú ich zamestnanci.
Možno len dúfať, že zamestnanci sa budú skutočne vyberať na základe odbornosti,
nezávislosti od finančného odvetvia, ktoré majú kontrolovať, a jasnej túžby slúžiť verejnému
záujmu a že v tomto výberovom procese nezažijeme národné kvóty, ktoré by znevážili
tieto dôležité kritériá.

Okrem toho máme v oblasti ratingových agentúr stále veľmi veľa práce. Pokiaľ ide
o informácie, s ktorými ratingové agentúry pracujú, stále nejestvuje reálna transparentnosť
a regulačné ratingy sa až príliš využívajú vo finančnom sektore a v nariadeniach
upravujúcich finančné odvetvie. Máme tu závažné konflikty záujmov, celkom jasne tu
máme trhovú moc v rukách troch hlavných poskytovateľov a za nedbanlivo vydaný rating
nie je stanovená žiadna zodpovednosť. Pán komisár, je dobré, že momentálne prebiehajú
rokovania, a my so záujmom očakávame ich výsledky. Do týchto konzultácií by sa mala
zapojiť najmä občianska spoločnosť, ale potom musíte predložiť odvážny návrh. Už sa
naň teším. Prosím, buďte taký odvážny, ako ste boli doteraz, a v budúcom roku spoločne
vypracujme právny predpis, ktorý bude skutočne európskym spôsobom riešiť problémy
stále existujúce na trhu ratingových agentúr. Dlhujeme to našim občanom.

Ashley Fox,    v mene skupiny ECR. – (FR) Vážený pán predsedajúci, chcem sa poďakovať
pánovi Gauzèsovi za vynikajúcu prácu na túto tému. Som rád, že počas trojstranného
rozhovoru sa vypustili články 8a a 8b. Návrh Komisie spočiatku obsahoval vytvorenie
zabezpečených internetových stránok. Nikdy som o tom nebol presvedčený. Uvidíme,
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ako sa situácia vyvinie v Spojených štátoch, a ak sa takéto stránky osvedčia, vždy ich potom
môžeme zaviesť aj v Európe.

Pán predsedajúci, s radosťou vás môžem informovať, že naša skupina bude zajtra hlasovať
za túto správu, a ešte raz chcem poďakovať pánovi Gauzèsovi.

Jürgen Klute,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Chastel,
pán Barnier, dámy a páni, niekoľko posledných mesiacov od začiatku tohto roka nám
ukázalo, akú škodu dokážu spôsobiť ratingové agentúry. Je preto naliehavo potrebné konať.
Aj ja preto vítam túto smernicu, najmä to, že úlohy dohľadu nad ratingovými agentúrami
a ich registrácia sa prenesú na ESMA. Ide o dôležitý a pozitívny krok správnym smerom.

Počas rokovaní o správe však neprešlo veľa dobrých a pokrokových návrhov. To by som
chcel znovu spomenúť. Preto jedinou skutočnou a pozitívnou zmenou zostáva len
vytvorenie ESMA. Návrhy na verejnú databázu na vydávanie úverových ratingov neprešli,
ako ani žiadna zmienka o vytvorení verejnej ratingovej agentúry. Zabudlo sa aj na jednotné
a sústavné preskúmavanie vydaných ratingov zo strany orgánov dohľadu. Komisia navyše
navrhla podporenie nevyžiadaných ratingov s cieľom riešiť nešťastné pokyny emitenta na
vyhodnotenie produktov finančného trhu. A ani z toho nič nezostalo.

Dúfam, že tieto aspekty sa zohľadnia v správach na túto tému, ktoré sú stále pred nami
a ktoré spomínali páni Gauzès a Barnier.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, blížime sa k časom
vášnivých modlitieb v svetle dnešných správ, ktoré sa znovu týkajú eura, za ktoré sme takí
vďační. Skutočne dúfam, že s vaším odvážnym prístupom nebudete až príliš zaostávať.
Chcem podporiť slová predchádzajúceho rečníka a požiadať vás, by ste vo vašej oblasti
pôsobnosti naliehavo zaistili, že sa výber nebude diať na základe národných kvót, ale aj
to, že sa odložia hľadiská preferencie politických strán, aby sa nám napokon podarilo
prelomiť veľmi nepríjemnú tradíciu v súvislosti s úradníkmi, ktorá je typická pre Európu,
a aby sme naozaj dosadili najlepších ľudí.

No a potom žiadam aj o oveľa väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o konkurentov na
medzinárodnom trhu mimo EÚ, ktorí zo svojich ratingov stále robia politickú tému a ktorí
tvrdia, že sú vševediaci, čo však v žiadnom prípade nekorešponduje s tým, čo sa naozaj
deje na trhu, ani s ich významom.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán Gauzès,
dámy a páni, naozaj s veľkou radosťou môžem povedať, že pán Gauzès vypracoval
vynikajúcu správu. Táto téma má mimoriadny význam a vzhľadom na zvyklosti
a fungovanie ratingových agentúr je vždy dôležitá. Úsilie pána spravodajcu o to, aby sa
ratingové agentúry a ich produkty kontrolovali integrovane na základe jednotných noriem
EÚ, si zaslúži podporu. Dôležité je však vedieť, čo presne sa hodnotí a ako. Tieto otázky
musíme klásť, pretože všetci vieme, že pred krízou tieto ratingové agentúry dali vynikajúci
rating pochybným alebo zlým cenným papierov v hodnote niekoľkých biliónov dolárov,
čím, nanešťastie, poskytli neobmedzenú pôdu pre špekulácie.

V prvom rade musíme preskúmať otázku nezávislosti. Ak je to totiž naozaj tak, že banky
a určité investorské skupiny financujú poplatky za hodnotenie, musíme sa spýtať, či na
rozhodnutia ratingových agentúr naozaj nemajú vplyv vonkajšie záujmy. Druhá otázka
sa týka metodiky ratingu. Tretia oblasť súvisí s tým, že pri intenzívnom znížení ratingu
a pri negatívnych fámach sa ktorákoľvek krajina môže stať insolventnou, a tak môže byť
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nútená znovu si požičiavať a stane sa z nej čoraz zraniteľnejší klient na trhu dlžníkov.
Mimoriadne zraniteľné sú malé, otvorené hospodárstva a členské štáty mimo eurozóny.

Som preto presvedčená, že nie je správne pripustiť, aby ratingové agentúry nezodpovedali
za rating, ktorý poskytnú. Dámy a páni, dostaňme ratingy tam, kam patria, a spoliehajme
sa na ne len v rozsahu ich dôveryhodnosti a považujme ich za usmernenia pri tvorbe
regulačného rámca. Správa si skutočne zaslúži našu podporu. Globálna hospodárska kríza
ukázala, že regulácia a dohľad na európskej úrovni v súvislosti s fungovaním týchto inštitúcií
sú skutočne potrebné.

PREDSEDÁ: LIBOR ROUČEK
podpredseda

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Chastel, pán komisár,
ratingové agentúry mali a stále majú nečestný podiel viny na finančnej kríze. Je ich príliš
málo, sú príliš mocné a príliš netransparentné a ich štruktúra a význam sú príkladom toho,
ako veľmi veci nefungovali v našom globálnom finančnom systéme.

Dôveru v ratingové agentúry možno obnoviť len tak, že sa pre ne vytvoria nové a spoľahlivé
pravidlá. Zajtra budeme hlasovať o jednom kroku tohto vývoja, o potrebnom prispôsobení
ratingových agentúr novej štruktúre dohľadu nad finančným trhom a o prispôsobení
novému komitologickému postupu, delegovaným aktom.

Vznikne ESMA. Tento orgán má oprávnenie neustále revidovať ratingy, vykonávať dôkladnú
kontrolu ratingových agentúr a tiež ukladať pokuty, ktoré sú vyššie než zisk nadobudnutý
vďaka porušeniu právnych predpisov. Všetky tieto kroky sú novým prvkom, ktorý je
minimálne absolútne potrebný.

Chcem však poukázať na to, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať
zamestnancov, ktorí mu skutočne umožnia účinne vykonávať úlohy. Nemal by to teda
byť relatívne malý počet zamestnancov ESMA, od ktorých sa budú očakávať takmer
nadľudské úlohy.

S ohľadom na blížiacu sa veľkú reformu ratingových agentúr by sme mali byť úplne otvorení
a dnes by sme mali diskutovať o tom, čo sa zdá byť takmer nemožné alebo ťažko
predstaviteľné. Veď účelovo zriadené podniky, do ktorých banky vložili svoje podradné
dlhopisy, získali od ratingových agentúr najvyšší úverový rating. Vo veľkej revízii by sme
preto mali uvažovať o vytvorení európskej verejnej ratingovej agentúry a o zmene
a preskúmaní platobného modelu. A napokon by sme, samozrejme, mali uvažovať, či je
druhý rating potrebný. Potrebujeme vážnu, mohutnú formu regulácie, aby sa znovu
nemohlo stať, že tu budú tri agentúry, ktoré ponesú veľkú časť zodpovednosti za túto
aktuálnu žalostnú finančnú situáciu.

Seán Kelly (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, toto celé mi pripomína latinské úslovie
„quis custodiet custodes“, teda kto bude strážiť strážcu? Platí to aj v tomto prípade. Kto bude
hodnotiť ratingové agentúry? Našťastie teraz máme nástroj, ktorý to zabezpečí. Je jasné,
že ratingové agentúry si žiaden rating neurčili. Skôr sa zdiskreditovali svojím správaním
za posledných niekoľko rokov a finančnú situáciu ešte zhoršili, nie zlepšili.

Som preto rád, že Európsky parlament a naše orgány preberajú kontrolu nad situáciou,
a blahoželám pánovi Gauzèsovi, pánovi Barnierovi a Rade k zavedeniu nástroja, ktorý to
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bude riešiť. Veľmi sa teším na zajtrajšie hlasovanie o tejto téme, a ak by som mal možnosť,
hlasoval by som trikrát aj štyrikrát, aby sa tieto supy dostali pod kontrolu.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Najprv by som chcel zablahoželať pánovi spravodajcovi
k vypracovaniu tohto veľmi dôležitého dokumentu. Doposiaľ sa urobilo mnoho v súvislosti
s vytvorením systému finančnej kontroly a jeho fungovaním v Európskej únii. Ratingové
agentúry majú veľmi dôležitú úlohu, pretože priamo ovplyvňujú fungovanie finančného
systému, jeho spoľahlivosť a stabilitu. Myslím si, že jedným z hlavných problémov je to,
že orgány finančného dohľadu EÚ, ktoré sa vytvárajú, nemajú zatiaľ skutočné právomoci,
ktoré by im dávali možnosť priameho vplyvu a prijímania záväzných rozhodnutí. Preto
podporujem návrhy, ktoré dávajú jednému z európskych orgánov dohľadu, v tomto prípade
je to Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, väčšie právomoci na zaistenie
a monitorovanie transparentnosti práce ratingových agentúr certifikovaných v EÚ s cieľom
vyhnúť sa deformovaniu zásad finančného trhu a jednotného vnútorného trhu.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by
som chcel povedať, že ak máme byť úprimní, musíme, žiaľ, vyhlásiť, že ratingové agentúry
sú v podstate dcérskymi spoločnosťami medzinárodnej plutokracie. Pomocou agentúr
vyvíjajú tlak na krajiny v snahe ovplyvniť ich rozhodnutia. Najväčším problémom v prípade
ratingov je to, že sú takmer úplne subjektívne a v danom časovom okamihu neposkytujú
presný obraz hospodárskej situácie dotknutých krajín. Tieto ratingy, ktoré ani zďaleka
neodrážajú realitu, jednoznačne brzdia krajiny v tom, aby sa spamätali z krízy.

A pritom, samozrejme, existujú aj objektívne ukazovatele, ako napríklad celkový štátny
deficit alebo zahraničná a domáca zadlženosť. Na druhej strane je vytvorenie organizácie,
orgánu dohľadu, ktorý v podstate zabezpečí kontrolu kvality týchto inštitúcií, čím im
zabráni poskytovať často chybné ratingy, veľkým krokom v smerom k riešeniu. Chcel by
som však určite položiť otázku o ESMA pánovi Barnierovi. Hovorili sme už veľa o tom,
že tento orgán by mal uplatňovať rôzne sankcie, ale kedy sa dozvieme, aké budú tieto
sankcie, aký bude ich rozsah a kedy bude možné zaviesť ich? Vopred ďakujem za odpoveď.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Vážený pán predsedajúci, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy,
ktoré predstavil pán Gauzès vo svojej správe, majú za cieľ poskytnúť ďalšie podrobnosti
týkajúce sa nových právomocí ESMA vo vzťahu k národným agentúram. Podľa mňa je
potrebné rozsah právomocí stanoviť veľmi jasne. Účastníci finančného trhu by navyše
mali byť schopní identifikovať príslušný orgán v sektore ratingových agentúr.

Myslím si, že tento nový orgán by mal mať výlučnú zodpovednosť za registráciu a dohľad
nad existujúcimi ratingovými agentúrami. Mali by mať možnosť prístupu k informáciám
o finančných nástrojoch, ktoré hodnotia konkurenti. Zároveň by mal byť prístup
k internetovým stránkam poskytnutý len v prípade, že je možné zaručiť dôvernosť
požadovaných informácií.

Nakoniec by som chcela zdôrazniť, aká dôležitá je registrácia ratingovej agentúry príslušným
orgánom a jej platnosť v celej EÚ.

Gay Mitchell (PPE). -   Vážený pán predsedajúci, som veľmi rád, že sa dnes večer venujeme
tejto téme. Musím povedať, že jedným z bodov, ktoré sa spomínajú len zriedkavo, je to,
že až donedávna bol verejný sektor v Írsku regulovaný súkromným sektorom, teda vlastne
ratingovými agentúrami a trhmi. Patrím k tým, ktorí vítajú to, že sme sa vzdialili od
súkromného sektora a konečne máme ochranu v podobe ECB, EÚ a MMF pre také situácie,
v akej sa ocitáme teraz.
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Aj keď nesúhlasím s celým balíkom, myslím si, že je pre nás lepšie byť v takejto pozícii,
ako byť vydaní na milosť a nemilosť ratingovým agentúram a trhom. Trhy by mali byť
slobodné. Myslím si, že o tom by sme mohli viesť rozpravu niekedy inokedy. No v súvislosti
s ratingovými agentúrami sa vyskytla jedna takáto agentúra, ktorá získavala 800 miliónov
USD ročne za poskytovanie ratingu pre štruktúrované financie. Jej nestrannosť sa teraz
preskúmava, a keď sa pozrieme späť na to, čo táto agentúra urobila v minulosti alebo čo
robí teraz, myslím si, že sa budeme pozerať so zhrozením. Je načase, aby niesla
zodpovednosť, a som rád, že bude existovať silnejší dohľad nad týmito agentúrami.

Michel Barnier,    člen Komisie. – (FR) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel
presne a stručne odpovedať všetkým rečníkom a poďakovať sa im.

Vážený pán Bodu, v prvom rade by som chcel povedať, že sa stotožňujem s vaším názorom
na riziká modelu „emitent platí“. Pred chvíľou som to sám spomenul vo svojom vystúpení.
Táto otázka preto tvorí súčasť našich konzultácií o budúcom návrhu v tretej etape. Ako
som už povedal pánovi Foxovi a pani Băsescovej, určite sa vrátime aj k otázke
štruktúrovaných produktov. Vážený pán Fox, vypočul som si pozorne vaše obavy
o bezpečnosť v súvislosti s výmenou informácií a túto tému budeme sledovať. K tomuto
bodu sa ešte vrátime. V tejto oblasti sa budeme aj ďalej spoliehať na kompetencie ESMA.
Pre nás je to otázkou účinnosti.

Vážený pán Pittella, ďakujem vám za povzbudenie. Myslím si, že je dobré, že spolu
s pánom Klutem a pani Gállovou-Pelczovou zdôrazňujete dôležitosť tohto nového orgánu
dohľadu.

Stále je potrebné venovať sa niektorým zložitým otázkam, ktoré sme identifikovali, a vy
sám ste nás na ne úplne správne upozornili. Ide o nedostatok kompetencií v tomto sektore,
o otázku ratingu vládneho dlhu, ktorú práve spomenul pán Kelly a ktorá predstavuje
osobitný problém. Týmto myšlienkam sa budeme venovať v novej etape konzultácií.

Stotožňujem sa s názorom pána Klinza na význam pokút a možnosti ESMA ukladať ich.
O tomto bode sa zmienil aj pán Regner.

Čo sa týka otázky tretích krajín, pán Klinz, cieľom je zabezpečiť, aby naše požiadavky
zostali prísne, a hovorím to aj pánovi Mitchellovi, ktorý spomenul dôveryhodnosť Európy
s ohľadom na tieto rozhodnutia, ktoré je potrebné prijať.

Ďakujem pánovi Giegoldovi za jeho pozitívne hodnotenie pokroku, ktorý sme dnes spolu
dosiahli. Čo sa týka náboru ľudí na riadenie európskych orgánov, nemôžem v tejto chvíli
jednoznačne poskytnúť žiadne konkrétne informácie o menách. Rád by som vám však
povedal, pán Giegold aj pán Martin, že proces náboru práve prebieha a že je vedený úplne
objektívne a že aspoň podľa mňa musia byť kritériami pri výbere kompetentnosť
a nezávislosť.

Chcel by som tiež pani Regnerovej povedať, že moc agentúr sa rozšíri. Od prvých tímov
sa budú vyvíjať v súlade s kompetenciami, ktoré dostali a dostanú. Všemožne sa snažíme
zabezpečiť dôveryhodnosť práce agentúr v zmysle metód a kompetencií.

Ďakujem za vaše poznámky, pán Klute. Jasne ste identifikovali problémy, ktoré je stále
potrebné vyriešiť, a som si vedomý, ako som to už niektorým poslancom povedal, že tieto
problémy budeme musieť pozorne preskúmať. Práve preto mi myšlienka riešenia problému
regulácie agentúr v troch etapách pripadá konštruktívna a pozitívna.
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Pán Balčytis, ako som už spomínal, agentúry nevytvárajú problémy. Je len potrebné, aby
zhodnotili problémy správne a aby teplomer fungoval správne. Pokiaľ ide o produkty,
podniky a štáty, ak vezmeme do úvahy dôležitosť týchto ratingov, máme právo očakávať
a podniknúť kroky na získanie hodnotenia alebo ratingu, ktorý bude objektívny
a dôveryhodný. Pán Balčytis, myslím si, že z tohto uhla pohľadu by ste nemali podceňovať
úlohu, ktorú bude ESMA zohrávať.

Nakoniec by som chcel odpovedať aj pánovi Szegedimu, že pokiaľ ide o úrovne pokút,
podrobne sa nimi zaoberá špecifikácia ESMA v texte, ktorý budete prijímať, a že ESMA
bude uplatňovať tieto pokuty v súlade so zásadou proporcionality.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vopred vám ďakujem za to, že hlasovaním podporíte
túto novú etapu, ktorá dokáže, a to opakujem, že Európa dosahuje konkrétny a objektívny
pokrok, že sa poučila z krízy, a to vďaka podpore a stimulom zo strany
belgického predsedníctva a vďaka podpore všetkých skupín v Európskom parlamente.

Olivier Chastel,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
v prvom rade by som sa chcel vrátiť k tomu, že v tejto rozprave sme si vypočuli množstvo
dobrých otázok. Pán komisár Barnier sa im jednotlivo venoval. Chcel by som vám len
povedať, že táto úprava, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu, je prvým
krokom k udeleniu potrebných právomocí v oblasti dohľadu Európskemu orgánu pre
cenné papiere a trhy a že sa čoskoro uskutočnia aj ďalšie revízie tohto nariadenia, ako už
bolo povedané. Myslím si, že v súvislosti s touto otázkou a ostatnými dôležitými otázkami,
ktoré tu dnes odzneli, to bude skutočná príležitosť venovať celú túto rozpravu revízii,
ktorú sa nám Komisia chystá navrhnúť.

V tomto istom duchu by som sa chcel na chvíľu vrátiť k vypusteniu ustanovení
o transparentnosti úverových ratingov a súvisiacich informácií, o ktorých sa komisár
Barnier pred chvíľou zmienil. Nemyslím si, že by to znamenalo, že európske inštitúcie
nepodporujú myšlienku transparentnosti úverových ratingov. Práve naopak. V tejto etape
však bolo pri rozhodovaní najlepším riešením skoordinovať vopred samých seba na základe
vývoja na medzinárodnej scéne, aby sa tak neovplyvnila konkurencieschopnosť európskych
trhov. V tejto chvíli sa preto stále hľadajú, prerokúvajú a pripravujú lepšie riešenia tohto
problému a myslíme si, že najlepším politickým kompromisom je riešenie, o ktorom
budete zajtra hlasovať.

Na záver by som chcel zopakovať, že ide o dôležitý krok, ako to mnohí z vás zdôraznili,
ktorý pomôže zlepšiť stabilitu finančných trhov a ktorý podporí vytvorenie účinnejšieho
rámca dohľadu.

Jean-Paul Gauzès,    spravodajca. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán Chastel, pán Barnier,
po názoroch, ktoré ste si vypočuli, môžete vyvodiť dva závery.

Prvým je to, že zajtra Parlament v prevažnej väčšine podporí túto správu, čo bude znovu
dôkazom toho, že Parlament alebo jeho veľká väčšina oceňuje činnosti v oblasti regulácie
a dohľadu, ktoré prijíma Komisia a ktoré jasne podporilo aj belgické predsedníctvo.

Druhým záverom, ktorý môžeme vyvodiť, je to, že dnes túto tému nijako neuzavriem, ale
že sa otvorí nová rozprava na základe tejto konzultácie a na základe vlastnej iniciatívnej
správy pána Klinza s cieľom preskúmať všetky tieto zložité otázky.

Nemožno teda popierať, že tieto otázky sme kládli už v roku 2009, keď sme prijali prvé
nariadenie. Ak sme vtedy tieto otázky nevyriešili, je to preto, že sme nenašli primerané
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odpovede. Preto dúfam, že vďaka myšlienke, ktorú prinesie predložená správa pána Klinza,
nám diskusia o konzultáciách, ktoré prebiehajú, umožní dať odpovede a dokončiť nariadenie
o ratingových agentúrach.

Dovoľte mi, aby som na záver zopakoval slová predsedu Európskeho orgánu pre cenné
papiere a trhy, ktorý povedal, že by bolo prinajmenšom dobré, keby sa finančné trhy samy
zbavili ratingových agentúr a dali tak investorom viac možností, aby sami oceňovali situácie
a riziká. Domnievam sa, že takýto postup by bol zároveň zárukou.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (v stredu 15. decembra 2010).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    písomne. – (RO) V dôsledku podceňovania úverového rizika
boli ratingové agentúry jedným z faktorov, ktoré spustili celosvetovú finančnú krízu. Na
druhej strane v sektore ratingových agentúr neexistuje žiadna skutočná konkurencia. Táto
situácia zvyšuje nebezpečenstvo konfliktu záujmov, a teda aj nedostatku transparentnosti
a kvality vo vzťahu k poskytovaniu ratingov pre rôzne finančné nástroje. Dňa 1. januára
2011 nadobudne účinnosť nariadenie, ktoré bude viesť k vytvoreniu Európskeho orgánu
pre cenné papiere a trhy. Jeho hlavnou právomocou bude dohliadať na takého agentúry.
Zavedenie mechanizmu na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad nimi na
úrovni EÚ sa ukazuje ako nevyhnutnosť. Myslím si, že bude potrebné, aby tento nový
orgán uplatňoval svoj mandát hneď po jeho zriadení. Chcel by som zdôrazniť, že
rozhodnutie, ktoré prijali Spojené štáty v súvislosti so zavedením prísnejších nariadení
v oblasti dohľadu, vydláždilo cestu pre celosvetovú harmonizáciu.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Európska únia už zaviedla pravidlá, ktoré
nadobudnú účinnosť koncom tohto roka. K pravidlám pre ratingové agentúry, ktoré by
chceli pôsobiť v EÚ, a teda získať licenciu, patrí okrem iného aj povinnosť registrovať sa
a dodržiavať osobitné pravidlá týkajúce sa transparentnosti a dobrého správania. Myslím
si, že tieto pravidlá nie sú dostatočne prísne, a vítam ďalšie opatrenie, o ktorom rokujeme
vo Výbore pre hospodárske a menové veci. Tieto agentúry majú v súčasnosti veľkú moc.
Prostredníctvom svojho ratingu (zníženia ratingu a vyvolania reťazovej reakcie strachu na
svetových trhoch) môžu dohnať štát alebo dokonca aj systém do krízy. Ich práca je dôležitá
z pohľadu zaručenia spoľahlivosti a stability, ale existujú pochybnosti týkajúce sa pravidiel
a kritérií, na ktorých sa zakladajú ich ratingy. Správa pána Gauzèsa navrhujúca zavedenie
dohľadu nad ratingovými agentúrami, ktorý by mal vykonávať Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy, sa preto uberá správnym smerom.

16. Výsledok konferencie v Cancúne o zmene klímy (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o výsledkoch
samitu v Cancúne o zmene klímy.

Joke Schauvliege,    úradujúca predsedníčka Rady. – (NL) Vážený pán predsedajúci, vážení
poslanci Parlamentu, som veľmi rada, že tu v Európskom parlamente dnes znovu môžem
byť po rozprave, ktorú sme viedli pred konferenciou v Cancúne, teraz, keď táto klimatická
konferencia priniesla výsledok.
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Teší ma tiež, že tu znovu vidím známe tváre ľudí, ktorí boli členmi delegácie v Cancúne
a ktorí od Európskeho parlamentu dostali mandát veľmi užitočne a veľmi aktívne prispieť
k úspechu konferencie. Myslím si, že to treba jednoznačne zdôrazniť a poukázať na to.

Samit o klíme v Cancúne bol nakoniec úspechom. Až do úplne posledného dňa bolo
nejasné, či dospejeme k výsledku, ale napokon sa dosiahol pozitívny výsledok. To bolo
dôležité, a to tak z pohľadu našej politiky v oblasti klímy, ako aj z pohľadu ďalšieho trvania
multilaterálneho procesu.

Na konferencii o zmene klímy sme dospeli k rozhodnutiu, ktoré vlastne pozostáva z dvoch
častí. Dá sa povedať, že prvú časť tvorí množstvo konkrétnych opatrení, ktoré by sa mali
dať uplatniť celkom rýchlo. A druhá časť vymedzuje mnohé základy, ktorých zámerom je
uľahčiť globálnu dohodu na obdobie po roku 2012 z dlhodobého hľadiska. Je zrejmé, že
oba tieto prvky boli dohodnuté v rámci cieľa 2 °C, ktorý je východiskovým bodom výsledku
tejto klimatickej konferencie.

Keď hovorím o okamžitej realizácii mnohých krokov, ktoré sa dajú splniť hneď, myslím
tým prispôsobenie, technológiu, boj proti odlesňovaniu a financovanie. Skúsim stručne
zdôrazniť niektoré body.

V prvom rade prispôsobenie. Prijali sme rámec a vytvorili sme výbor. Takto budeme
poskytovať pomoc najzraniteľnejším oblastiam.

Po druhé technológia. Podpora bude smerovať do zmierňovania aj prispôsobovania sa.
Vytvárajú sa dve nové štruktúry: výkonný technologický výbor a centrum a sieť pre
klimatické technológie. Zámerom je získať ďalšie poznatky prostredníctvom výskumu,
šírenia a prenosu technológií.

Po tretie je to boj proti odlesňovaniu. Základom financovania krokov v boji proti
odlesňovaniu budú národné stratégie a akčné plány rozvojových krajín.

A napokon, prostredníctvom zeleného klimatického fondu sa musí zaistiť suma 100 miliárd
USD, ktorá bude do roku 2020 k dispozícii pre rozvojové krajiny.

Takže toto boli konkrétne úspešné výsledky konferencie v Cancúne. Ak sa pozrieme na
dlhodobejší horizont a na základy, ktoré boli vymedzené, v budúcom roku by sme mali,
samozrejme, ďalej pracovať s cieľom dosiahnuť medzinárodnú dohodu po roku 2012.
Do textu sa teraz dostali opatrenia na zmiernenie vo vyspelých aj rozvojových krajinách,
čo je veľmi dôležité, pretože sa doň teraz oficiálne dostal aj výsledok konferencie z Kodane.

Okrem toho boli na konferencii snahy o zaistenie väčšej transparentnosti. Právna forma
z dlhodobejšieho hľadiska, v období po roku 2012, sa určí až budúci rok. Teraz sa bude
viesť kompletná rozprava o tom, či smerujeme k druhému obdobiu plnenia záväzkov
v rámci Kjótskeho protokolu, a o tom, čo robia rýchlo sa rozvíjajúce krajiny a Spojené
štáty.

Nie je to teda koniec, ale začiatok, nový dôležitý krok v diskusii o zmene klímy. Myslím
si, že všetci z nás – Európsky parlament, Rada a Komisia – budú musieť ďalej usilovne
pracovať, aby sme zaistili, že budúci rok môžeme urobiť veľký krok vpred a dosiahnuť
záväznú medzinárodnú dohodu.

V každom prípade sa chcem znovu poďakovať Európskemu parlamentu za jeho činnosť
v Cancúne.
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Connie Hedegaard,    členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že treba
otvorene povedať, že my v Európskej únii sme šli do Cancúnu s obavou, že riskujeme, že
nezískame nič. Šli sme tam, samozrejme, aj s veľmi silnou túžbou, že sa postaráme o to,
aby to tak nebolo, a že skutočne dosiahneme významný a vyvážený balík. A ako teraz
všetci viete, podarilo sa nám to.

Znamená to, že multilaterálny proces funguje ďalej. Ba čo viac, funguje relatívne dobre,
a už to samotné je dôležité, keďže teraz vlastne už nemusel existovať. Myslím si, že všetci,
ktorí tam boli, cítili pri záverečnej dohode úľavu. Vyzeralo to, ako keby celé medzinárodné
spoločenstvo jednoducho chcelo túto dohodu a chcelo dokázať, že je jasné, že v boji proti
globálnym problémom potrebujeme multilaterálny prístup.

Za dôležité považujem aj to, že výsledok dosiahnutý v Cancúne nebol len o záchrane
procesu. Bolo to viac, než len to, čo je, samozrejme, veľmi podstatné. Chceli sme zachrániť
tento proces. Chceli sme zachrániť možnosť dosiahnutia globálnej dohody a chceli sme
zaistiť, že v Cancúne dosiahneme aj výrazný pokrok. Spolu s mexickým predsedníctvom
sme pracovali veľmi usilovne. Úzko sme s ním spolupracovali a od samého začiatku sme
ho v plnej miere podporovali. Musím povedať, že Mexičania si naozaj zaslúžia všetko
uznanie, ktoré dostali, lebo vykonali vynikajúcu prácu.

Pred rokom sme podnikli prvé kroky v Kodani. Myslím si, že ak by sme sa stretli dva alebo
tri dni po skončení konferencie v Kodani, len málo z nás by si myslelo, že o rok sa všetky
prvky kodanskej dohody dostanú do záväznej dohody OSN. To je skutočne dobré.

V Cancúne sme však podnikli aj nové kroky. Posilnili sme medzinárodný klimatický režim
pomocou nových inštitúcií a nových financií. Chcela by som poukázať na tri veci, ktoré
boli mimoriadne dôležité pre Európsku úniu, ku ktorým došlo až v piatok, ako si určite
spomenú tí z vás, ktorí tam boli prítomní.

Mali sme tri priority, ktoré sme chceli vidieť vo výsledku. Chceli sme dosiahnuť uznanie
rozdielu medzi prísľubmi v oblasti znižovania emisií v kodanskej dohode, ktorá je teraz
zakotvená v texte OSN, a úlohou udržania globálneho otepľovania pod hranicou 2 °C.
Bolo veľmi dôležité pripustiť, čo je zrejmé, že sme to ešte nedosiahli. Takisto sme veľmi
chceli zvýšiť transparentnosť, a to prostredníctvom merania, vykazovania a overovania
a medzinárodných konzultácií a analýzy. Po tretie, chceli sme, aby sa v texte premietla
možnosť budúceho právneho rámca na obdobie po roku 2012.

Vo všetkých troch bodoch sme zaznamenali pokrok. Po prvýkrát sa v dokumente OSN
uznáva cieľ 2 °C, sú v ňom zakotvené dané prísľuby a nahlas odznelo to, čo je zrejmé, že
krajiny musia urobiť viac, aby svet zostal pod úrovňou zvýšenia o 2 °C. Okrem toho sme
začali proces posilňovania transparentnosti a, ako sme povedali v Cancúne, nestačí len
povedať, že podporujete väčšiu transparentnosť. Čo to znamená? Je veľmi dôležité, že text
teraz obsahuje niekoľko strán presne objasňujúcich politické vedenie v súvislosti s meraním,
vykazovaním a overovaním a medzinárodnými konzultáciami a analýzami.

To je veľmi dôležité. A chcela by som doplniť ešte jeden bod. Myslím si, že to, že napríklad
krajina ako Čína teraz prijala medzinárodné konzultácie a analýzy, nie je len v záujme
medzinárodných rokovaní o klíme. Považujem to tiež za dôležitý signál, ktorý ide výrazne
nad rámec rokovaní o klíme. Bol to skutočne veľmi významný a výrazný krok vpred.

Napokon sa nám podarilo to, že diskusia o Kjótskom protokole a budúcom právnom
výsledku zostala otvorená. Myslím si, že ak by sme nemali vyhliadky na budúce obdobie
plnenia záväzkov, je veľmi pravdepodobné, že proces by už dnes neexistoval.
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Po tom, čo som spomenula tieto pozitívne veci, by som chcela zopakovať slová pani Joke
Schauvliegeovej v tom zmysle, že to ešte neznamená, že máme pred sebou veľmi ľahký
rok. Máme pred sebou dlhú a náročnú cestu. V Cancúne sme videli, aký je tento proces
pomalý. Keď podnikáte kroky spoločne v kontexte OSN, proces je, samozrejme, pomalý,
preto by sa nikto nemal domnievať, že cesta do Južnej Afriky bude jednoduchá. Rok, ktorý
máme pred sebou, je veľmi náročný. V tejto fáze môžem povedať len to, že Európa urobí
maximum, aby sme mohli aj naďalej zohrávať túto veľmi konštruktívnu úlohu a aby sme
sa pokúsili prepojiť rôzne názory a pritom dobre pamätať na vlastné priority.

Myslím si, že teraz je veľmi dôležité, aby šiel každý domov a začal konať vo vlastnom štáte,
vo vlastnom regióne, vo vlastnej samospráve. Všetci teraz musíme konať, tak, ako to robíme
v Európe. Máme naše ciele do roku 2020 a už sme tiež začali diskutovať o tom, ako by
sme prípadne mohli naše ambície z krátkodobého hľadiska aj zvýšiť. Ako viete, na jar
Komisia predstaví stratégiu týkajúcu sa dokončenia prechodu na nízkouhlíkové
hospodárstvo do roku 2050. Táto stratégia bude zahŕňať aj ciele do roku 2030.

Dovoľte mi na záver povedať pár slov o Európskej únii na konferencii o zmene klímy. Rada
by som zdôraznila, že sa nám skutočne podarilo vystupovať jednotne. Na tomto fóre sme
už predtým hovorili o tom, aké je to dôležité. Komisia, predsedníctvo aj 27 členských
štátov sa postarali o to, že Európska únia zohrala na svetovej scéne svoju úlohu. S radosťou
môžem povedať, že medzi pani ministerkou Schauvliegeovou a jej tímom a mojím tímom
z Komisie prebiehala výborná spolupráca. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pani
Joke Schauvliegeovej za to, že prispela k tomuto výsledku.

V neposlednom rade by som chcela veľmi pekne poďakovať aj delegácii Parlamentu. Myslím
si, že jej členovia vo veľkej miere prispeli k tomu, že Európa jasne vystupovala jednotne.
Osobitne chcem poďakovať predsedovi Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie
a bezpečnosť potravín pánovi Joovi Leinenovi. Považujem za rozhodujúce, že keď boli
členovia delegácie oslovení a požiadaní o vyjadrenie európskej pozície, všetci sa pokúsili
držať sa spoločného stanoviska. Myslím si, že to veľmi prispelo k celkovému dojmu, že
tentokrát Európa skutočne vystupovala jednotne. Veľmi pekne vám za to ďakujem.

(potlesk)

Richard Seeber,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, aj ja sa
chcem pripojiť k blahoželaniu pani komisárke Hedegaardovej. Z udalostí minulého roka
sme sa výrazne poučili, najmä pokiaľ ide o to, že musíme vystupovať jednotne. Ak by sme
porovnali terajšiu situáciu so situáciou z Kodane, možno povedať, že do Kodane sme šli
s veľkými očakávaniami a boli sme veľmi sklamaní. Do Cancúnu sme šli s menšími
očakávaniami, a predsa sa nám tam podarilo dosiahnuť nejaké výsledky. Som presvedčený,
že budúci rok v Durbane naozaj dosiahneme výsledok, v ktorý všetci dúfame.

Je dôležité, že proces OSN teraz funguje a prebieha a že v Európskej únii si uvedomujeme,
že k tomu istému cieľu vedie veľa ciest. Naším spoločným cieľom je obmedziť globálne
otepľovanie na známe 2 ºC. A po prvýkrát sa nám teraz podarilo zakotviť tento cieľ do
dokumentu OSN. No aj v Európe sme si uvedomili, že slávna záväzná dohoda nestačí.
Musíme tiež uznať úsilie ostatných krajín, a to sa týka najmä veľkých znečisťovateľov, ako
sú USA a Čína.

Z politického hľadiska je pre nás mimoriadne dôležité, že sme sa v našom úsilí spojili a že
sa nám to podarilo ukázať v Cancúne. Ako vyspelé krajiny však musíme nielen splniť našu
historickú zodpovednosť, ale dôležité je aj to, aby sme niečo urobili. A predovšetkým
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musíme nájsť predpis, ktorý nahradí Kjótsky protokol. Rovnako dôležité je aj to, aby
rozvojové krajiny pripustili, že aj od nich sa vyžaduje určité úsilie. Domnievam sa, že
v tomto sme uspeli a že sme na správnej ceste.

Podrobnosti už boli spomenuté. Ja považujem za mimoriadne významné, že sme dosiahli
jednoznačný pokrok najmä v boji proti odlesňovaniu. Od jednotlivých krajín sa požaduje,
aby vypracovali národné stratégie. Uvidíme, čo teda dosiahnu. Táto časť je pre nás veľmi
významná, a to aj z politického hľadiska.

Máme povinnosť aj vo vzťahu k prenosu technológií. V tomto smere musíme väčšmi
zohrávať vedúcu úlohu. Ale celkovo hodnotím výsledok pozitívne a chcem vám ešte raz
poďakovať za vaše úsilie, pani komisárka.

Jo Leinen,    v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa
poďakovať Komisii a Rade, pani Hedegaardovej a pani Schauvliegeovej, za každodenné
informácie, ktoré v Cancúne dostávala delegácia Európskeho parlamentu. Môžeme naozaj
povedať, že v Cancúne bola EÚ nie súčasťou problému, ale v mnohých prípadoch súčasťou
riešenia. To by nás všetkých malo tešiť. Túto pozitívnu náladu teraz musíme využiť na to,
aby sme znovu popohnali politiku v oblasti klímy v Európe aj celú Európsku úniu. Rád by
som sa zmienil o troch bodoch. Bolo veľmi správne, že Parlament vo svojom uznesení
žiadal o zvýšenie našich ambícií a o to, aby sme do roku 2020 dosiahli zníženie emisií CO2

o 30 %, a dúfam, že Komisia a Rada o tom rozhodnú na jar.

Po druhé, máme zelený klimatický fond. Na jeho financovanie sme navrhli zavedenie dane
z finančných transakcií. Ľudia, ktorí tento návrh zamietli, teraz musia predložiť alternatívy.
Už nemôžeme chodiť okolo horúcej kaše.

Po tretie, musíme si urobiť domácu úlohu. Nesmieme už len tak tárať o uhlíkovej stope
EÚ. Na záver ešte poviem toto: táto konferencia o zmene klímy sa skončila. Zamerajme
sa teraz na ďalšiu. Musíme zintenzívniť našu činnosť.

Chris Davies,    v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, vôbec ma nezaujíma
futbal, ale keď niekedy vidím zábery z hry a keď sa pozerám na trénera, spomeniem si na
pani komisárku. Stav je 2:1 v neprospech jej tímu, ktorý upadá, aj napriek jej najlepšiemu
úsiliu. A potom príde gól. Neviem, kto skóroval – možno brankár na druhej strane vkráčal
do bránky s loptou – no nech je to už ako chce, je to remíza. Získal sa rozhodujúci bod
a porážke sa zabránilo. Nie je to víťazstvo, ale nie je to ani porážka a tréner môže bojovať
aj ďalší deň.

Počúvam, že v Cancúne prišlo veľké povzbudzovanie a potom vzniklo odhodlanie rokovať.
Chápem úľavu delegátov, keď neboli porazení, ale len ťažko sa to dá nazvať víťazstvom.
Kde je zmienka o obmedzení nárastu teploty do roku 2015? Kde je ambícia znížiť emisie
CO2 o 50 % do roku 2050? Kde sú záväzky platné po skončení platnosti Kjótskeho
protokolu? Prekrútené a vypustené a odkopnuté do zabudnutia. Kritizovať je však
jednoduché. Ešte nikdy sa neudialo to, o čo sa tu pokúšame. Vyžaduje si to, aby sa vlády
sveta spojili a spoločne konali. A práve preto to, samozrejme, kritici nacionalistickej pravice
tak veľmi nenávidia.

Každá vláda na svete akceptuje vedu a pripúšťa, že nerobíme dosť, aby sme zastavili rast
svetovej teploty o viac ako dva stupne Celzia. Dokonca aj Čína tentoraz uznala, že národná
zvrchovanosť má hranice, a pripustila, že jej emisie musia podliehať medzinárodnému
overovaniu, pretože v tomto probléme sme spolu: jedna rasa, jeden druh na jednej planéte.
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Pred nami sú veľmi ťažké otázky, na ktoré treba odpovedať. Ako sa dostaneme zo súčasného
stavu k záväznej dohode po ukončení platnosti Kjótskeho protokolu, ktorá stanoví
požiadavky nielen na vyspelé krajiny, ale aj na rozvojové krajiny? Ako zabezpečíme
financovanie? Naozaj, ako získame peniaze, ktoré sme prisľúbili na prispôsobenie sa
a ochranu lesov? Ako presvedčíme naše vlastné vlády, aby zvýšili naše ambície, pokiaľ ide
o zníženie emisií CO2, z 20 % na 30 % do roku 2020? No možno na to máme odpoveď.
Keďže Čína bude smerovať k obmedzeniu svojej intenzity uhlíka o 45 %, bude v našom
hospodárskom záujme, aby sme prijali tieto opatrenia. Inak budeme hospodársky zaostávať.
Možno teraz, vďaka tomu, že sme v Cancúne neutrpeli porážku, budeme mať dostatočnú
silu – pocit, že znovu napredujeme –, aby sme urobili potrebné zmeny.

Yannick Jadot,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, podobne ako
pán Leinen chcem aj ja poukázať na pozoruhodnú prácu, ktorú pani komisárka
Hedegaardová a jej tím vykonali v Cancúne.

V určitom zmysle úspech v Cancúne dnes znamená to, že musíme prestať používať stratégiu,
že ak ostatní nerobia nič, nebudeme robiť nič ani my. Pozitívnym aspektom konferencie
v Cancúne je to, že sa dnes musia všetci zapojiť do medzinárodných rokovaní, najmä
prostredníctvom posilnenia svojich vnútroštátnych a regionálnych cieľov. Čo sa týka cieľa
znižovania emisií skleníkových plynov, Európa musí dosiahnuť hodnotu 30 %. Splnenie
hodnoty 30 % je súčasťou cieľa dosiahnutia nízkouhlíkového hospodárstva do roku 2050.
Hodnota 20 % by nám totiž tento prechod neumožnila.

Dosiahnutím hodnoty 30 % by sme napokon jasne nadviazali na rýchlo sa rozvíjajúce
hospodárstva: na Brazíliu, Čínu a Južnú Afriku. Vieme, že tieto krajiny majú niektoré ciele,
ktoré sú momentálne do istej miery vyššie než ciele Európskej únie. Musíme preto začať
konať a musíme prestať používať stratégiu status quo. Úspech v Cancúne znamená, že sa
musíme oveľa konštruktívnejšie zapojiť do procesu medzinárodných rokovaní.

Julie Girling,    v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, nemala som to šťastie
a nebola som v delegácii Parlamentu v Cancúne, ale chcela by som využiť túto príležitosť
a zablahoželať všetkým, ktorí sa do tohto procesu zapojili. Bola som možno trochu cynická,
či sa na takomto druhu stretnutí dá vôbec niečo dosiahnuť. V tlači odznievalo veľa sťažností
na chýbajúce podrobnosti, najmä na chýbajúce podrobnosti v oblasti financovania zeleného
fondu, ako to spomínal pán Jo Leinen, a v mnohých ďalších otázkach, ktoré v tejto fáze
neboli zatiaľ špecifikované. Predsa len však zastávam optimistický názor, že toto stretnutie
nebolo časom ani miestom na riešenie presných podrobností, ale časom na spresnenie
globálnych cieľov a na rozhovory o stratégii. A to sa, myslím si, dosiahlo.

V našej skupine, v ECR, veríme vo vládu s minimálnou reguláciou a kontrolou. Veríme, že
viac sa dosiahne povzbudzovaním, a nie napomínaním. A domnievam sa, že týmto krokom
sa k tomu približujeme. Na záver je najlepšie spomenúť slová nášho premiéra Davida
Camerona, ktorý včera povedal: „Dohoda z Cancúnu je veľmi významným krokom vpred
pri obnovení odhodlania medzinárodného spoločenstva bojovať proti zmene klímy
prostredníctvom multilaterálnych krokov.“ Blahoželám každému jednému nášmu kolegovi,
ktorý sa podieľal na dosiahnutí tohto výsledku.

Bairbre de Brún,    v mene skupiny GUE/NGL. – (GA) Hlavným cieľom, ktorý ešte treba
dosiahnuť, je globálna dohoda, ktorá bude zákonná a ambiciózna a ktorá sa bude zameriavať
na udržanie nárastu teploty pod úrovňou 2 °C alebo dokonca 1,5 °C v porovnaní s úrovňou
pred industrializáciou.
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Opatrenie v dohode dosiahnutej v Cancúne je krokom týmto smerom. Súhlasím s tými,
ktorí dnes hovoria, že máme pred sebou ešte veľa práce. Vlády teraz musia budovať na
tomto úspechu. Medzery sa musia zaplniť. Náročné témy programu sa musia riešiť a musia
sa stanoviť ciele, ktoré budú oveľa pevnejšie, jasnejšie a zaväzujúcejšie. Musia sa dodržať
lehoty v období odteraz až po konferenciu COP 17 v Južnej Afrike.

Preto ďakujem veľmi pekne Rade a Komisii za to, čo dosiahli. No pred nami je stále veľa
tvrdej práce. V Európe sa musíme okamžite dohodnúť na znížení emisií CO2 o minimálne
30 % nielen v záujme medzinárodnej dohody, ale aj v našom vlastnom záujme.

Anna Rosbach,    v mene skupiny EFD. – (DA) Vážený pán predsedajúci, chcela by som
veľmi pekne poďakovať pani komisárke za jej výborný prínos a za vynikajúce informácie,
ktoré nám všetkým v Cancúne poskytovala. Celá klimatická konferencia sa však zameriavala
na obchodovanie s horúcim vzduchom a na vytvorenie fondu pre rozvojové krajiny. To
je z môjho pohľadu dobré, ale kto skontroluje, či sa poskytované peniaze vydávajú správne
a či nekončia vo vreckách samotných diktátorov? Bola by som veľmi uvítala, keby sa na
konferencii hovorilo aj o obmedzení používania základných zdrojov, o potrebe biodiverzity
pri prirodzenú reguláciu klímy a o raste počtu obyvateľstva, teda o téme, pred ktorou všetci
politici sveta zatvárajú oči, pretože len o pár rokov bude naša planéta musieť nasýtiť
10 miliárd ľudí. Ako pre nich zaobstaráme potraviny bez zvyšovania emisií CO2 a bez
tohto narúšania prirodzenej rovnováhy a globálnej klímy?

Od konferencie v Cancúne sme očakávali extrémne málo, a preto bola úspechom. Dvere
sú však otvorené pre ďalšiu spoluprácu pred konferenciou COP 17 a z toho mám radosť.

Nick Griffin (NI).   – Vážený pán predsedajúci, uhlíkový podvodníci a sprisahanci jednej
vlády sveta oslavujú svoj pokrok v Cancúne a premiér Spojeného kráľovstva Dave Cameron
zatiaľ vyhlásil svoju spokojnosť s výsledkom.

Na konci najchladnejšej prvej polovice decembra v strednom Anglicku od roku 1772,
odkedy existujú historické záznamy, je Dave spokojný, že zelený klimatický fond bude
stáť britských daňových poplatníkov 2,9 miliardy GBP ešte navyše k sume 18,3 miliardy
GBP, ktoré dohoda o zmene klímy berie britským spotrebiteľom v prospech korporátnych
podvodníkov v zelenom priemyselnom komplexe. Aká náhoda, keď 2,9 miliardy GBP je
zároveň suma, ktorú ministerstvo ušetrí tým, že prehĺbi zadlženie britských študentov
a odsúdi ich na celoživotnú zaviazanosť bankám.

Tento podvod už vyvolal študentské nepokoje. A nepokoje daňových poplatníkov pre
oveľa väčšie klamstvá – opatrenia na záchranu skorumpovaných a nekompetentných
bánk, pozdvihovanie mátožného eura a šírenie podvodu s globálnym otepľovaním – ešte
len prídu, ale na rozdiel od princa Charlesa a Camilly, ktorí si veci nezaslúžili, ich ciele
budú naozaj zaslúžené a oprávnené.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, pani Schauvliegeová, pani
komisárka, dámy a páni, na úvod by som rada zablahoželala Komisii a parlamentnej
delegácii vedenej naším kolegom pánom Leinenom k práci, ktorú v Cancúne vykonali. Ja
som sa tohto stretnutia napokon nemohla zúčastniť.

Domnievam sa, že na konferenciu v Cancúne a jej výsledky možno pozerať z hľadiska
konferencie v Kodani, ako to spomínal náš kolega pán Seeber: Cancún z pohľadu Kodane.
Prvým záverom z tohto hľadiska je existencia základného odlišujúceho faktora. V Kodani
boli očakávania veľmi vysoké a v ich dôsledku bolo hodnotenie Kodane veľmi negatívne.
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V Cancúne boli očakávania oveľa realistickejšie a hodnotenie bolo veľmi pozitívne, a to
tak zo strany tých, ktorí sa na tejto konferencii zúčastnili, ako aj médií všeobecne. Na
konferencii v Cancúne sme si zobrali ponaučenie z konferencie v Kodani, a to považujem
za veľmi zaujímavý prvý záver.

Domnievam sa, že prijaté opatrenia a dosiahnuté dohody nie sú nejako prevratné, ale mohli
by byť veľmi zaujímavé z pohľadu účinnosti. Okrem iných vecí považujem za mimoriadne
dôležité vytvorenie výboru a technologickej siete na podporu technologickej spolupráce.
Počas tohto rokovania sa chystáme prijať správu o energetickej účinnosti, ktorá patrí medzi
základné kľúče k účinnému boju proti zmene klímy. Za veľmi pozitívne považujem aj to,
že sa Svetová banka viac zapája do procesu, alebo to, že sa oficiálne uznanie krokov krajín
v súvislosti so znížením emisií vracia k postupu a k rámcu OSN.

Na záver by som rada spomenula, že do konferencie v Južnej Afrike zostáva jeden rok.
Bolo by veľmi dobré, keby podobne, ako sme sa v Cancúne poučili z Kodane, sme sa teraz
poučili z Kjóta a dosiahli medzinárodný referenčný rámec dohody o boji proti zmene
klímy, ktorá bude flexibilnejšia, transparentnejšia, účinnejšia a inkluzívnejšia.

Linda McAvan (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, nemyslím si, že je sprisahanecké
povedať, že sme jeden svet deliaci sa o jednu planétu, a myslím si, že ja som si z Cancúnu
odniesla realitu všetkých ľudí, ktorí pracujú spoločne. Medzi najlepšie časti účasti na
konferencii v Cancúne bolo sedieť v tých autobusoch, ktoré premávali do konferenčného
centra a z neho, a počúvať delegátov, ktorí vám hovorili o tom, čo robia, o tom, ako
Zambijčania pracujú s Rusmi spolupracujúcimi s japonským a čínskym vyjednávačom na
dosiahnutí dohody. Delíme sa o jednu planétu a bez spoločnej práce nemáme budúcnosť.

Chcem poďakovať Rade a Komisii za prácu, ktorú vykonali. Európa naozaj vystupovala
jednotne a z našich stretnutí s rôznymi delegáciami bolo veľmi jasné, že si vodcovstvo
Európy cenia a že ľudia vedia, že máme cieľ 20 %, ale uvažujeme o cieli 30 %. Zaujímalo
by ma, čo si pani komisárka myslí o možnosti väčšej ambicióznosti pred konferenciou
v Durbane, pretože z toho, čo sme počuli, si myslím, že slová Európy v Durbane zavážia.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, súhlasím s kolegami
poslancami, že práci pani komisárky Hedegaardovej na konferencii v Cancúne o zmene
klímy treba zatlieskať. Cancún bol krokom vpred, aj keď, žiaľ, menším, než skutočne
potrebujeme. Konferencia v Cancúne však v každom prípade oficiálne podporila záväzky
v oblasti emisií predložené na konferencii v Kodani. Zároveň poukázala na to, že tieto
záväzky nestačia na to, aby sa zmena klímy udržala pod hranicou dvoch stupňov,
a naliehavo vyzvala priemyselné krajiny, aby sprísnili svoje ciele v oblasti znižovania emisií.

Vodcovstvo EÚ v oblasti zmeny klímy sa teraz v praxi testuje. Sme pripravení sprísniť naše
ciele v oblasti zníženia emisií z 20 % na 30 %? Tak by sme najlepšie podporili dosiahnutie
niečoho, čo musíme mať v Durbane budúci rok, teda komplexnej medzinárodnej dohody
o klíme. Po konferencii v Cancúne už zjavne neplatí tvrdenie, že EÚ je vlastne sama so
svojimi klimatickými cieľmi.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, tiež by som sa chcela
poďakovať za vykonanú prácu. Určite je čas bilancovať, ale všetci vieme, že je tiež čas prijať
záväzky, vážne záväzky. Spomínalo sa tu veľa dôležitých vecí a špecifikácie projektov,
ktoré máme pred sebou, sú veľmi dlhé, sú obrovské. Konferencia v Cancúne priniesla
dôležité záväzky, no skutočnosť je taká, že až do budúcoročnej konferencie v Južnej Afrike
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sa žiaden z nich nesformalizuje. Pred sebou máme jeden rok a veľmi veľa práce, ako som
už spomínala.

Chcela by som zdôrazniť, že zohľadňovať treba aj práva pôvodných obyvateľov
a najpostihnutejších ľudí, ide totiž o záväzok, ktorý treba predniesť a s plnou vážnosťou
prevziať. Nesmieme dovoliť, aby najviac platili stále tí chudobní. Environmentálna
a klimatická kríza je totiž krízou prežitia pre nás všetkých a je to téma, ktorá sa týka nás
všetkých.

Pokiaľ ide o ambície, chcela by som zopakovať to, čo som hovorila už predtým. Musíme
byť ambicióznejší, takí, ako sme boli predtým. Čo sa týka zníženia emisií, musíme znovu
dosiahnuť cieľ 30 %, pretože nie je dôvod, aby sme takýto cieľ nesplnili. A to isté platí pre
teplotu a globálne otepľovanie. Dokážeme byť ambicióznejší a prijímať strednodobé
a dlhodobé opatrenia. Nestačí o tom hovoriť, aby sa to stalo. Musíme to ukázať a teraz je
ten pravý čas. Podľa mňa totiž nemôžeme na tejto ceste robiť drobné krôčiky.

Paul Nuttall (EFD).   – Vážený pán predsedajúci, dúfam, že všetci si Cancún užili. Je to
krásne miesto, no som trochu sklamaný, že nikto z nich nie je opálený.

Nuž, ale asi sa to vlastne dalo čakať, pretože zatiaľ čo mnohí z vás ste nás tam poúčali
o tom, ako máme zmeniť náš životný štýl, aby sme bojovali proti globálnemu otepľovaniu,
v skutočnosti to bol najchladnejší týždeň, aký toto mexické mesto zažilo za viac než sto
rokov.

Medzitým sme v Spojenom kráľovstve tiež zažili vystúpenia vedcov, ktorí sa nám pokúsili
nahovoriť, že jeden z najchladnejších novembrov, aký sme zažili za posledných sto rokov,
bol v skutočnosti spôsobený globálnym otepľovaním. To si títo ľudia myslia, že sme
včerajší? Vysvetľuje to tiež, prečo čoraz viac Britov verí, že globálne otepľovanie je podvod
a spôsob, ako zvyšovať dane a kontrolu. Ale čo ste v skutočnosti v Cancúne dosiahli okrem
odovzdania obrovských súm peňazí daňových poplatníkov pod maskou zeleného
klimatického fondu, ktoré podľa mňa skončia ako balíčky prekvapení pre afrických
diktátorov, aby si mohli kúpiť ešte viac áut Mercedes Benz a súkromných lietadiel?

Osobne si myslím, že názov zelený klimatický fond by sa mal zmeniť, že lepší a pravde
bližší by bol názov „fond politiky závisti“.

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

Chris Davies (ALDE).   – Každá vláda sveta na konferencii v Cancúne pripustila, že klímu
menia činnosti človeka. Každá vláda na svete súhlasila s tým, že ak nebudeme konať, ak
nebudeme viac konať, nedokážeme zabrániť tomu, aby svetová teplota stúpla o viac než
2 °C. Vie tento vážený pán niečo, čo zvyšok sveta nevie?

Paul Nuttall (EFD).   – Sám tu prezrádzate podstatu. Hovoríte totiž o svetových vládach,
o politikoch. A my tu hovoríme o vedcoch. Veda je pomalý proces, dôkazy sa musia
preštudovať a rozlúštiť. Politika je však rýchlejšia hra, politika uteká pred vedou a v tom
spočíva problém. Skutočnosť je taká, že zemeguľa sa v skutočnosti neotepľuje, neotepľuje
sa už od roku 1998. Hra sa teda skončila a ľudia zisťujú, že máte problém. Vy vlastne
balamutíte ľudí, je to podvod a ľudia to zisťujú.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som mierne
znepokojená obratom, ktorý teraz nastal v rozprave. Verím totiž, že jednou z najlepších
vecí v súvislosti s Cancúnom bolo to, že sme dokázali diskutovať a uvažovať bez toho, aby
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sme sa rozdelili na dva tábory – pesimistov a popieračov –, čo bol asi najhorší výsledok
samitu v Kodani.

V Kodani sa zišli všetci hlavní svetoví hráči, prišli tam a demonštrovali tisícky mimovládnych
organizácií a z tuhej kodanskej zimy sa nám podarilo vrátiť sa domov s pocitom prílišného
vzrušenia a rozhorúčenia a navyše so sklamaním zo zlyhania.

V Cancúne – pod mimoriadne schopným predsedníctvom Mexika, ktoré podľa mňa mohol
každý vyzdvihnúť a poďakovať sa mu za schopnosť riadiť také ťažké rokovania, ktoré sa
predtým skončili patovou situáciou – sme totiž videli, že mnohostranný proces ešte žije.

Som však presvedčená, že nesmieme premrhať túto novú príležitosť byť praktický a rokovať,
ktorá bola vytvorená v Cancúne. Nesmieme sa vrátiť späť a stať sa fanúšikmi na futbalovom
zápase, lebo v skutočnosti tu hovoríme o niečom vážnom: hovoríme o budúcnosti našej
planéty.

Rada by som preto na podporu svojho stanoviska citovala slová talianskeho klimatológa,
ktorý je veľmi známy v zahraničí. Je ním Franco Prodi, brat bývalého premiéra Romana
Prodiho, a vyzýva na pokoj, zdravý rozum a zhodu, pričom argumentuje bodom, s ktorým
by sme všetci mali súhlasiť. Hovorí, že nám bude trvať ešte veľa rokov, kým sa o zmene
klímy dozvieme toľko, koľko teraz vieme o meteorológii. Musíme preto vedcom pomôcť
urýchliť ich prácu, aby čo najskôr dokázali poskytovať spoľahlivé predpovede na tvorbu
politiky.

Ochrana životného prostredia planéty musí byť medzičasom stredobodom každej serióznej
environmentálnej politiky. Preto verím, že na tejto problematike môžeme aj naďalej
prakticky pracovať, a ďakujem všetkým za spôsob uskutočnenia prác v Cancúne.

Dan Jørgensen (S&D).   – (DA) Vážený pán predsedajúci, americký spisovateľ Mark Twain
raz povedal: „Fámy o mojej smrti sú značne prehnané.“ Rovnako by sme mohli povedať,
že sa ukázalo, že fámy týkajúce sa klimatického procesu OSN sú, našťastie, značne prehnané.
Klimatický proces žije a darí sa mu. Konferencia v Cancúne ukázala, že OSN môže naozaj
dosiahnuť výsledky. Je však, samozrejme, rovnako jasné, že najväčšia prekážka – zásadná
otázka, o koľko znížiť emisie CO2 a kedy, aby sme dokázali udržať nárast teploty pod
dvoma stupňami –, je problémom, ktorý ešte treba vyriešiť.

Nádej však stále existuje, najmä ak niekto prevezme vedúcu úlohu. Túto vedúcu úlohu
musíme prevziať my v EÚ. Urobili sme to v Cancúne, ale musíme to urobiť aj v súvislosti
s cieľmi znižovania emisií. Teraz sme prisľúbili zníženie o 20 % do roku 2020. Tu
v Parlamente sme sa zhodli aj na tom, že sme presvedčení o tom, že by sme mali ísť až po
30 %. Keď sme sa v Cancúne stretli s delegáciami z ďalších krajín, s mimovládnymi
organizáciami a s vedúcimi predstaviteľmi inštitúcií OSN, veľmi veľakrát sme zdôraznili,
aké dôležité tu pre nás v Parlamente bolo ukázať cestu a ako veľmi dúfame, že ako Európske
spoločenstvo sa čo najrýchlejšie rozhodneme prijať záväzok zníženia o 30 %.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – Vážený pán predsedajúci, ďakujem pani komisárke
a belgickému predsedníctvu za úspech v Cancúne. V Cancúne sme totiž dokázali vypískať
traumu z Kodane. Túto traumu som vypískal aj preto, že teraz sa konečne môžeme pozerať
vpred. Znova sa môžeme pozerať dopredu a môžeme sa pozrieť na to, čo potrebujeme
dosiahnuť v Durbane.

Buďme úprimní: najcitlivejšie otázky – druhé záväzné obdobie, Kjóto, financovanie,
zmierňujúce ciele – máme stále na stole. Pred Durbanom máme pred sebou veľmi dôležitý
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rok. Povedzme to otvorene. Čína a USA sú stále tu a tieto dva veľké bloky stále nenapredujú
veľmi rýchlo. To v Durbane potrebujeme. Mám preto veľmi jednoduchú otázku pre pani
komisárku. Čo EÚ konkrétne urobí, aby zabezpečila, že na rovnakú loď ako Európanov
získame ďalších svetových partnerov, akými sú Brazília a India, aby sa v Durbane usilovali
o ambicióznu dohodu? Jednotné vystupovanie je veľmi dobré, no teraz musíme uplatniť
aktívnu diplomaciu.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Vážený pán predsedajúci, v sobotu ráno som sa
zobudila s pocitom úľavy, keď som sa dozvedela, že obe dohody boli prijaté. To mi,
samozrejme, dáva dôveru, že globálne otepľovanie stále môžeme udržať pod hranicou
2 °C.

Zanechalo to však vo mne istú horkosť, pretože reálny priebeh rokovaní v medzinárodnom
spoločenstve je príliš pomalý a takúto dohodu sme mali prijať už prinajmenšom pred
rokom. Teraz sme pod veľkým časovým tlakom v prvom rade preto, že stále nemáme
žiadne čísla a žiadne konkrétne záväzky, pokiaľ ide o spôsob zníženia emisií skleníkových
plynov v jednotlivých krajinách.

Pozitívne však je, že dokument je komplexný a skutočne zahŕňa všetky prioritné oblasti,
ktoré Európska únia zadefinovala ešte pred začiatkom rokovaní.

Hodnotím to tak, že Európska únia dosiahla v rokovaniach úspech a že bola aj dostatočne
ambiciózna, pretože jej ambície stačili na to, aby si udržala vedúce postavenie a podporovala
rokovania. Keby sme teraz boli príliš ambiciózni, zostali by sme bokom ako minulý rok.
Myslím si tiež, že sme si z minuloročných udalostí zobrali veľké ponaučenie. Bola by som
rada, keby sme si tieto poznatky so sebou zobrali do ďalšieho kola rokovaní v budúcom
roku a keby sme túto stratégiu nemenili.

Tento rok máme pred sebou veľmi vážnu úlohu, najmä čo sa týka rokovaní s tretími
krajinami. V tomto smere si myslím, že Európska únia musí využiť všetky dostupné
príležitosti na to, aby pomohla Spojeným štátom, aby sme potom v budúcom roku mohli
od nich získať omnoho ambicióznejší záväzok než tento rok.

V EÚ sa musíme zamerať najmä na vykonávanie právnych predpisov, ktoré sme prijali
v priebehu niekoľkých posledných rokov. Nachádza sa v nich totiž veľa vecí, ktoré musíme
skutočne začať zavádzať do praxe. Európska únia je stále jediným regiónom vo svete, ktorý
zákonom znížil emisie.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, už som tu uviedla, že zatiaľ čo od
Kodane sa na začiatku očakávalo veľmi veľa, pred Cancúnom očakávania neboli veľmi
ambiciózne. Kodaň sa v dôsledku toho považovala za neúspech a Cancún za pokrok.
V prospech Cancúnu však hovorí ďalší rozdiel, ktorý vyplynul z dobrej práce mexického
predsedníctva, ktoré urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby bola konferencia úspešná.

Európska únia vykonala prácu v rámci svojich právomocí a prispela k dosiahnutému
pokroku. Išlo aj o potvrdenie hranice dvoch stupňov Celzia, vytvorenie zeleného fondu
na podporu prispôsobenia sa rozvojových krajín a boj proti odlesňovaniu. Rada by som
zdôraznila niečo iné, o čom som tu už hovorila, a to obnovenie dôvery v mnohostranné
rokovania a v možnosť dosiahnuť záväznú medzinárodnú dohodu o zmene klímy, ktorá
je budúci rok v Durbane potrebná a my sa musíme usilovať o jej dosiahnutie.
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Mairead McGuinness (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, ako mnohým ľuďom aj nám
sa uľavilo vďaka dobrej správe. Hoci jej dôležitosť je skôr podhodnotená ako nadhodnotená,
dosiahli ste pokrok pokojnou cestou, pretože sme mali nižšie očakávania.

Chcem sa venovať jednej konkrétnej otázke, a to znižovaniu emisií spôsobených
odlesňovaním a poškodzovaním lesov, takzvanému programu REDD. Ide o veľmi dôležitú
otázku, no mňa znepokojuje nedostatočne súdržná politika Komisie v súvislosti s touto
problematikou. Komisár pre obchod sa napríklad momentálne usiluje uzavrieť dohodu
s krajinami zoskupenia Mercosur, ktorej výsledkom bude zvýšená produkcia hovädzieho
mäsa v týchto krajinách. Tá môže pochádzať len z odlesneného územia, čo prispeje
k problému zmeny klímy.

Chcela by som naliehavo požiadať pána komisára, aby jasne odovzdal tento odkaz kolégiu
komisárov a aby sa mu venoval tak, že naše konanie ako Európskej únie bude pôsobiť
súdržne.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy
a páni, hoci samotný Cancún ešte nepredstavuje zlom, bez neho by sme nemali šancu
dosiahnuť zlom o rok v Durbane. Blahoželám všetkým, ktorí k tomuto úspechu prispeli.
Tento proces sledujem z Bruselu a z Budapešti a je obrovským úspechom, že o rok budeme
mať v Durbane šancu dosiahnuť komplexnú medzinárodnú dohodu, ktorá po namáhavej
práci stanoví povinné záväzky. Je dôležitým krokom správnym smerom, že rýchlo sa
rozvíjajúce hospodárstva, akými sú Čína, Brazília a Južná Afrika, sa po prvý raz zaviažu
k cieľu 2 °C. Napokon považujem za veľmi dôležité, že Európska únia nielenže vystupovala
jednotne, ale že zmenila svoj postoj, ktorý ukázala v Kodani, a s ďalšími krajinami
zaobchádzala ako s partnermi a empaticky, čo výrazne prispelo k úspešnosti konferencie
v Cancúne.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, 16. konferencia
v Cancúne o zmene klímy sa aj tentoraz skončila nezáväzným kompromisom nazvaným
„vyvážený balík“.

Bol zriadený zelený klimatický fond, ktorý bude najrozvinutejšie krajiny od roku 2020
ročne stáť 100 miliárd USD, zatiaľ čo na financovanie „rýchleho štartu“ bude okamžite
vyčlenených 30 miliárd USD, z ktorých Taliansko bude musieť nájsť 410 miliónov USD.

Zároveň sa nič nežiada od najviac znečisťujúcich krajín. Naopak, samotná Čína oznámila,
že do roku 2020 zdvojnásobí svoju výrobu energie, a keďže sa rozhodla ostať pri 80 %
uhlíka a 20 % ďalších zdrojov energie, zdvojnásobí aj svoje emisie.

Sme presvedčení, že je neprijateľné naďalej žiadať od našich spoločností, aby prinášali
obete pre spoločnosti v tretích krajinách. Je mimoriadne dôležité, aby sa na budúcoročnej
konferencii COP 17 dosiahla záväzná dohoda o boji proti zmene klímy, ktorá bude
obsahovať sankcie pre krajiny, ktoré stále odmietajú spolupracovať.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, podstatne nižšie očakávania,
ktoré sme videli pred konferenciou v Cancúne, nemôžu byť dôvodom na prehnane
optimistické diskusie v súvislosti s jej výsledkami. Tým menej by sa mala považovať za
úspech. Keby boli kritériá analýzy trocha dôsledné, museli by sme uznať, že výsledky boli
v súlade s očakávaniami slabé.

Kde je náhrada Kjótskeho protokolu, ktorá bola pred rokom absolútne nevyhnutná? Kde
sú ciele zníženia emisií v súlade s časovými rámcami navrhnutými medzivládnym panelom
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pre zmenu klímy? Samotná Európska únia zostáva mimo týchto časových rámcov a cieľom
Spojených štátov, ktorý si zobrali z Kodane, je zníženie o 3 až 4 % v porovnaní s úrovňami
roku 1990. Kde je seriózna diskusia o neúčinnosti a zvrátenosti trhových nástrojov, akým
je trh s emisiami, alebo mechanizmov flexibility, napríklad mechanizmu čistého rozvoja,
horúceho vzduchu a ďalších žonglérskych trikov, ktoré slúžia skôr na otvorenie dobrých
podnikateľských možností pre pár ľudí než na dosiahnutie cieľov zníženia?

Tieto otázky sme dnes nepoložili v momente, keď už uplynula jedna tretina obdobia
definovaného ako rýchly štart.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Vážený pán predsedajúci, rada by som
zablahoželala delegácii Európskeho parlamentu, členke Komisie a celej Európskej únii
k jednotnému vystupovaniu v Cancúne. Minulý rok sme ľutovali výsledky z Kodane alebo,
presnejšie, absenciu výsledkov. Dnes sa tešíme z Cancúnu, no moja radosť je trocha
rezervovaná jednoducho preto, že by som chcela viac. Je jasné, že rokovania sú obrovskou
a zložitou úlohou. Pri takom vysokom počte rozdielnych stanovísk je to skutočná výzva.
Najviac ma však znepokojuje obraz tejto problematiky v spoločnosti. Spoločnosť sme
naozaj nepresvedčili. Ťažkosti pri dosahovaní dohody, pod ktorou mám na mysli
dosiahnutie právne záväzných opatrení, sú pre nás všetkých dôležité, no táto vec začína
byť únavná. Súhlasím s pani komisárkou, že musíme splniť svoju domácu úlohu, my sami
musíme dosiahnuť cieľ 20 % rozličnými prostriedkami. Samozrejme, vždy je ľahšie ukázať
prstom na tých, ktorí možno nič nerobia, a povedať, že azda ani my nič nemusíme robiť.
Napriek tomu, čo ste povedali – že sa nám podarilo niečo dosiahnuť –, by som sa aj tak
rada opýtala, či by ste naozaj v Cancúne neočakávali trochu lepší výsledok.

Vittorio Prodi (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som vďačný pani
komisárke a celej delegácii EÚ, ktorá prispela k udržaniu tohto procesu pri živote. Nevyriešili
sme však skutočné problémy. Po prvé, musíme dať vyhláseniu z Bali politický výraz –
najmä čo sa týka problematiky, ktorú sme už v Parlamente nazvali klimatickou
spravodlivosťou –, a musíme zovšeobecniť a zjednodušiť systém obchodovania s emisiami,
pretože je nemysliteľné, aby sme mali trhový mechanizmus, v rámci ktorého sa polovica
emisných kvót poskytuje zadarmo.

Po druhé by som chcel zdôrazniť potrebu presadzovať nástroje na monitorovanie,
vykazovanie a overovanie, najmä nástroje radu služieb globálneho monitorovania pre
životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a družíc, ktoré v tejto oblasti poskytnú absolútne
nevyhnutné údaje.

Connie Hedegaard,    členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, najprv chcem veľmi
pekne poďakovať za mnohé príjemné poznámky vrátane poznámok pána Chrisa Daviesa,
hoci o futbale viem ešte menej než on, takže som myšlienku nezachytila, no verím, že bola
pozitívna.

Mnohí položili otázku v súvislosti s 30 %. Ako sa nám darí, ako postupujeme a pani Linda
McAvanová sa pýtala, aké sú vyhliadky. Myslím si, že tu všetci viete, ako teraz postupujeme.
Momentálne robíme analýzu jednotlivých členských štátov: aké sú problémy, aké sú úlohy,
aké sú prínosy, čo sa dá robiť. Potom budeme diskutovať aj o nízkouhlíkovej stratégii do
roku 2050, ktorú predstavíme do marca – vrátane cieľa do roku 2030, ako som už uviedla,
lebo síce vieme, kam sa dostaneme do roku 2050, no je veľmi jasné aj to, že pôjde aj o isté
kompromisy. Čím menej dosiahneme do roku 2020, tým viac budeme musieť urobiť
potom a tým pravdepodobnejšie je, že to bude drahé.
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O takýchto veciach tu chceme diskutovať na jar a som rada, že stále viac členských štátov
o tom diskutuje medzi sebou a prichádzajú aj so signálmi svojich názorov na vec.

Pán Chris Davies sa pýtal na rok 2050, 50 % a niektoré ďalšie veci, ktoré tam neboli. Touto
problematikou sa intenzívne zaoberala špeciálna skupina, kde niektorí ministri diskutovali
o spoločnej vízii. Švédsky minister bol jedným z dvoch ministrov, ktorí túto skupinu viedli,
a ja môžem s istotou vyhlásiť, že Európa sa veľmi usilovala pohnúť týmito vecami. Všetci
viete, prečo je to ťažké dosiahnuť. To je však jedna z tém, ktorými sa stále musíme zaoberať
na ceste vpred smerom do Južnej Afriky. Bude to musieť byť súčasťou programu.

Pani del Castillová spomenula, že Cancún si zobral ponaučenie z Kodane. Povedala by
som, že áno, no najviac asi v tom zmysle, že ľudia si v priebehu posledných 24 hodín
uvedomili, že ak nepreukážu vôľu uzavrieť kompromis, bude existovať reálne
nebezpečenstvo, že sa nič neurobí a že celý proces uviazne na mŕtvom bode. Tento
argument nebol len taktický, ale bola to skutočná vec v sále, kde ľudia vedeli, že by to pre
mnohých z nich pravdepodobne bola posledná šanca zachrániť jediný proces, počas
ktorého si všetci sadli za rokovací stôl. Tlak bol dosť silný, pretože skúsenosť z Kodane
ukázala nevyhnutnosť politickej vôle v Mexiku.

Mohli by ste sa opýtať, čo presne bude EÚ robiť v rámci úsilia o dohodu v Durbane. Povedala
by som, že budeme robiť to isté ako minulý rok, keď sme naozaj vykonali veľa podpornej
práce, veľa sme aktívne mysleli a veľa sme rozmýšľali aj o tom, kde by sa mohla dohoda
dosiahnuť. Tí z vás, ktorí pri tom boli, vedia aj to, že za mnohé texty a vstupy sme vo veľkej
miere vďačili aj európskym odborníkom a európskym príspevkom. Presne to isté by sme
mali robiť v nadchádzajúcom roku. Mali by sme stavať aj na tom, čo sme dosiahli
v cartagenskom procese, v ktorom sa chce 25 krajín – rozvojových a rovnako aj rozvinutých
– skutočne pohnúť vpred. Budeme pokračovať v tejto práci. V Cancúne nám tento proces
veľmi pomohol, lebo sme veľa vecí koordinovali v rámci jednotlivých regionálnych skupín.
To bude jedna z prvých vecí. Pokúsime sa spojiť ľudí v cartagenskej skupine a pracovať
s nimi, ako aj s mnohými ďalšími.

Potom tu bola otázka týkajúca sa zmluvy, ktorá by mala nahradiť Kjótsky protokol. Zatiaľ
ju nemáme, lebo svet sa na nej nezhodol, no určite to nespôsobila Európska únia. Opätovne
by som chcela uviesť, že keby Európska únia nenaznačila svoju ochotu prijať druhé záväzné
obdobie a keby sme v Cancúne hovorili to isté ako ostatné strany Kjótskeho protokolu,
akékoľvek vyhliadky na právne záväznú dohodu by teraz boli mŕtve.

Na záver sa pani Morkūnaitėová pýtala, či sme od Cancúnu neočakávali trocha viac, a ja by
som odpovedala, že nie, naozaj nie. V posledných hodinách som si tam sadla nad kontrolný
zoznam. Niekedy musíte dbať na to, aby ste sa nenechali uniesť, keď sa na niečom
zúčastňujete. Myslíte si, že ak dokážete dosiahnuť isté veci, možno by ste mohli dosiahnuť
aj ďalšie, o ktorých ste pred odchodom z domu vedeli, že ich nikdy nedosiahnete. Keď som
sadla nad ten kontrolný zoznam, musím povedať, že išlo o zoznam vecí, ktoré sme chceli
dosiahnuť. Samozrejme, vždy sú veci, ktoré nedosiahnete, no v skutočnosti sme napríklad
vedeli, že druhé záväzné obdobie nedosiahneme v Cancúne, preto sme len chceli zachrániť
vyhliadky na jeho dosiahnutie a naďalej stavať na tom, čo máme.

Adaptačný rámec, technologický rámec, rámec pre lesníctvo, všetky prvky kodanskej
dohody, vyhliadky na dosiahnutie právne záväznej dohody, určitý zásadný pokrok v oblasti
merania, vykazovania a overovania a medzinárodných konzultácií a analýzy a mnohé iné
veci plus skutočnosť, že teraz všetky strany súhlasia s názorom, že nie všetci sme spoločne
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urobili dosť – myslím si, že keby sme pred odchodom do Cancúnu diskutovali o takomto
výsledku, väčšina z vás by sa pravdepodobne zhodla na tom, že by to bol dobrý výsledok.

Posledná poznámka. Teraz musíme veľmi starostlivo popremýšľať o stratégii na ceste
vpred. Mnohí z nás budú cez Vianoce a Nový rok potrebovať oddych, no hneď na začiatku
budúceho roka by sme mali pokračovať v tom istom silnom dialógu medzi Radou, Komisiou
a Európskym parlamentom a opäť sa navzájom stretnúť, keď už trocha popremýšľame
a strávime výsledok Cancúnu. Ako som uviedla na začiatku, bude to veľmi ťažký rok, no
musíme stavať na skúsenostiach, ktoré sme tu získali. Ak Európa stanoví jasnú stratégiu,
budeme môcť skutočne pohnúť vecami správnym smerom, a hoci bude Durban rovnako
veľkou výzvou, som si istá, že to dokážeme. Možno si len najprv potrebujeme oddýchnuť
a potom sa na začiatku roku 2011 vrátiť k dialógu.

Joke Schauvliege,    úradujúca predsedníčka Rady. − (NL) Vážený pán predsedajúci, pani
komisárka, dámy a páni, ďakujem vám za povzbudivé slová týkajúce sa dohody dosiahnutej
v Cancúne.

Všetci viete, že Cancún je pragmatický, no veľmi významný krok v klimatickej politike
a v diskusii o klíme. Viete, že Rada vo svojich záveroch prijatých v októbri zachovala
zásadu, že by sme napokon mali dosiahnuť celosvetovú právne záväznú dohodu. Všetci
sme si však uvedomovali, že v Mexiku nebude možné dosiahnuť celosvetovú dohodu, a to
bolo tiež dané vopred. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre niekoľko vyvážených
čiastkových dohôd. Aj sme ich dosiahli, a ako uviedla pani komisárka, z konferencie
v Cancúne vyplynuli tiež body, ktoré sme považovali za dôležité na dosiahnutie tejto
rovnováhy na strane Európskej únie.

Európskej únii by sme mali dať aj mandát, aby mohla zaujať veľmi jasný a transparentný
postoj, ktorý bol zahrnutý do záverov Rady a tiež jednomyseľne obhajovaný. Všetci členovia
Komisie a poslanci Európskeho parlamentu veľmi pozitívne prispeli k presadzovaniu tohto
postoja a na strane Rady sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zabezpečili
čo najlepšie objasňovanie tohto postoja. Niekedy bolo skutočne nevyhnutné naďalej
zdôrazňovať, aký je obsah týchto záverov a aký zámer Európskej únie sa skrýva za týmto
postojom.

Budovali sme mosty a v Mexiku sme zaznamenali aj množstvo pozitívnych reakcií na to,
že Európska únia prevzala vedúcu úlohu a že sme sa skutočne pokúsili zblížiť niekoľko
rôznych stanovísk. Túto úlohu sme zohrali dobre a myslím si, že to bolo jasné aj celému
svetu.

Vážená pani komisárka, je pravda, že teraz sa musíme zamyslieť nad zopár vecami, no nič
to neuberá zo skutočnosti, že teraz musíme aj veľmi rýchlo konať. Môžem vám povedať,
že už budúci pondelok budeme mať v Rade výmenu názorov v súvislosti s výsledkom
z Cancúnu. Myslím si tiež, že je dobre, že tu v Parlamente si už vymieňame názory na túto
problematiku. Je však pravda, že naozaj musíme vypracovať stratégiu, a to čo najskôr.

Rada sa tiež rozhodla na jar pokračovať v diskusii o znížení emisií o 30 %. Požiadali sme
Komisiu o vykonanie druhej previerky, aby sme zistili, čo prinesie zníženie emisií o 30 %
na úrovni členských štátov, a Rada súhlasila s opätovným otvorením diskusie na jar.

Na záver by som chcela ešte raz všetkým poďakovať za spoluprácu, najmä pani komisárke
Connie Hedegaardovej za veľmi príjemný a konštruktívny spôsob spolupráce a vám za
úsilie, ktoré viedlo k istým vynikajúcim úspechom v Cancúne. Nebolo by to možné bez
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konštruktívnej spolupráce všetkých a bez toho, že by bola Európska únia schopná vtlačiť
také jasné črty dohode dosiahnutej v Cancúne. Preto vám za to veľmi srdečne ďakujem.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

János Áder (PPE),    písomne. – (HU) Mnohí považujú výsledok konferencie v Cancúne
o zmene klímy, ktorá sa skončila minulý týždeň, za úspech, zlom, návrat nádeje. Ja však
zastávam názor, že sa nedá hovoriť o úspechu, kým nebude uzavretá právne záväzná
medzinárodná dohoda ako pokračovanie Kjótskeho protokolu, ktorého platnosť sa skončí
v roku 2012 – dohoda, na základe ktorej bude možné ukladať sankcie. Nijaké rozhodnutie
o takejto dohode sa v Cancúne nedosiahlo. Niektoré krajiny by totiž skôr uvítali zrušenie
samotného protokolu. Otázka využiteľnosti prebytku kjótskej kvóty po roku 2013, ktorý
má pre Maďarsko kľúčový význam a považuje sa za národný majetok, zostane teda
nevyriešená až do samitu o zmene klímy, ktorý sa v roku 2011 uskutoční v Južnej Afrike.

Stále existuje možnosť, že východoeurópskym krajinám bude neprávom a nespravodlivo
odopretá odmena, ktorú by získali za splnenie skutočných záväzkov na zníženie emisií
v kjótskom systéme, zatiaľ čo strany porušujúce záväzky nebudú čeliť vôbec nijakým
postihom. USA a Čína, ktoré produkujú najviac emisií, navyše stále nie sú stranami
Kjótskeho protokolu. Výsledky, ktoré budeme schopní dosiahnuť pri spomaľovaní
globálneho otepľovania, preto budú naďalej len minimálne. Kým teda nemáme právne
záväznú medzinárodnú dohodu, ktorá by dokázala potrestať zlých žiakov i odmeniť
dobrých, nemôžeme v žiadnom prípade hovoriť o úspechu.

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Vážený pán predsedajúci, chcel by som
zablahoželať predsedovi konferencie v Cancúne k transparentným rokovaniam počas
takého zložitého procesu. Hoci táto dohoda mohla ísť aj ďalej, zdá sa, že momentálne je
najlepšia, akú môžeme dosiahnuť. Kjótsky protokol by stále mohol byť predĺžený, čo je
pozitívne. V Durbane bude v budúcom roku silný tlak vzhľadom na to, že sa bude končiť
platnosť jedinej záväznej dohody v oblasti zmeny klímy. Je však veľmi dôležité, aby sa
dohoda dosiahnutá v Kodani teraz stala oficiálnym dokumentom Organizácie Spojených
národov, čo podporujú všetky krajiny okrem Bolívie. Som rád, že do textu boli začlenené
mnohé postoje socialistov z tohto Parlamentu, napríklad vytvorenie celosvetového zeleného
fondu, ktorý rozvojovým krajinám pomôže prispôsobiť sa zmene klímy a zmierniť jej
účinky. Blahoželám aj všetkým krajinám, ktoré sa dohodli na zachovaní návrhu 1,5 stupňa,
pričom o ambicióznejšom cieli sa bude rokovať na najbližšom samite. Je to veľmi dôležitý
signál a ďalším krokom bude zabezpečiť, aby sa odrazil na cieľoch zníženia emisií CO2.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Po zdĺhavých rokovaniach sa na
konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy v Cancúne dosiahol pozitívny
kompromis. Výsledok nie je rekordným úspechom, je to však významný krok smerom
k boju proti zmene klímy. Pokrok sa dosiahol vo všetkých oblastiach, ktoré po prvý raz
figurujú v dokumente OSN. Vítam prijaté rozhodnutia, lebo uľahčia napredovanie rokovaní
v nadchádzajúcom období a zabezpečia dosiahnutie výrazného pokroku, najmä pokiaľ
ide o prvky zamerané na rozvojové krajiny a krajiny, ktoré sú najviac vystavené dôsledkom
zmeny klímy. Podporujem tiež znižovanie rozdielov medzi rozvinutými krajinami
a nerozvinutými oblasťami pomocou poskytovania finančnej a technickej pomoci. Myslím
si, že tento samit je veľmi dôležitým momentom, v ktorom naše rokovania pripravili pôdu
na podpísanie dohody budúci rok v juhoafrickom Durbane. Chcela by som zablahoželať
delegácii Európskeho parlamentu k vynaloženému úsiliu a dosiahnutému úspechu.
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Ivo Belet (PPE),    písomne. – (NL) Výsledok klimatického samitu v Cancúne sotva možno
popísať ako veľký úspech. Je to však lepšie ako nič. Boli podniknuté určité konkrétne kroky,
napríklad v boji proti odlesňovaniu, a zriadenie klimatického fondu v hodnote 100 miliárd
USD dostalo zelenú. Celá záležitosť však napreduje hrozne pomaly a únavne. Najviac zo
všetkého sa to podobá na tanečný sprievod v Echternachu. Hodiny globálneho otepľovania
zatiaľ pokojne tikajú.

Aká bola úloha Európy v tomto príbehu? EÚ sa určite poučila z chýb minuloročnej
kodanskej konferencie. V Cancúne bola Európa v jadre rokovaní a konala ako zjednotený
front. Celý svet sa obdivným pohľadom pozerá na model EÚ, pretože máme
najpokrokovejšie a najzáväznejšie dohody. Pokiaľ ide o klímu, Európa je vzorom.

V nadchádzajúcich rokoch sa musíme pevne držať tejto vedúcej úlohy. Pozitívnym
spôsobom nás jednoznačne odlišuje takmer od všetkých ostatných svetadielov. Je to
obrovské plus z hľadiska nášho imidžu a zároveň to prináša významné hospodárske
a sociálne výhody.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vážený pán predsedajúci, medzinárodné
rokovania o klíme sledujem už 15 rokov a zvlášť ma tešia dohody dosiahnuté v Cancúne.
Prijaté rozhodnutia predstavujú skutočný pokrok v rokovaniach. Hlavné prvky kodanskej
dohody sú teraz pod záštitou OSN. Organizácia Spojených národov získala späť
dôveryhodnosť ako fórum na vypracovanie mnohostranných klimatických dohôd. Mexiko
zorganizovalo participatívnu a transparentnú konferenciu. EÚ zohrala vedúcu úlohu. Rada
by som zdôraznila účinné riadenie úloh zo strany Európskej komisie a belgického
predsedníctva. Nastal významný pokrok z hľadiska technológie, lesov a prispôsobenia sa.
Vítam predovšetkým vytvorenie klimatického fondu. Na základe výsledkov z Cancúnu
budeme musieť tvrdo pracovať, aby bola konferencia v Durbane v roku 2011 úspešná.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    písomne. – (FI) Konferencia v Cancúne bola označená za
úspešnú a toto slovo je vybraté správne vzhľadom na to, že sa od nej nič neočakávalo. Pre
EÚ je však dôležité, aby sme pomenovali skutočnosti: nič nerozvírilo situáciu v oblasti
znižovania emisií a neprijali sa záväzky na ich pokles. Nemáme vo výhľade celosvetovú
dohodu a nemáme žiadnu príčinu na sprísnenie vlastného jednostranného cieľa EÚ znížiť
ich z 20 % na 30 %.

V Cancúne sa delegácia Parlamentu stretla s pánom Achimom Steinerom, výkonným
riaditeľom Programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie, ktorý pri
všetkej vážnosti uviedol, že Európa má úžitok len z cieľa 20 %: jednoznačne nás podporil
a zlepšil našu konkurencieschopnosť. Preto podporil myšlienku ďalšieho sprísnenia tohto
cieľa.

Teraz by som rada vyzvala všetky spoločnosti zúčastňujúce sa na celosvetovom obchode,
o ktorých som presvedčená, že sú vystavené úniku uhlíka, aby pánovi Achimovi Steinerovi
a ďalším podobným vplyvným vedúcim predstaviteľom organizácií povedali o finančnej
realite, ktorej čelia. Ukážte im čísla súvisiace s priamym a nepriamym rastom nákladov
v dôsledku obchodovania s emisiami, ak so systémom nesúhlasíte.

Pokiaľ ide o európskych občanov a pracovníkov, nie je správne, ak osoby prijímajúce
kľúčové rozhodnutia alebo dokonca Komisia, od ktorej pán Steiner pravdepodobne získal
túto informáciu, žili v bájnom svete, v ktorom sa im nohy nedotýkajú zeme.

Úspešnosť Cancúnu spočíva v záchrane politickej hrdosti. Dohodlo sa, že sa prijme dohoda.
Uvedomujeme si, že publicita klimatickej otázky klesá a zmena klímy sa stáva bežnou
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každodennou záležitosťou. Prestáva byť stredobodom záujmu a možno je to dobre. Vráťme
sa k rozumnej komplexnej politike ochrany životného prostredia.

PREDSEDÁ: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

17. Hodina otázok (otázky pre Komisiu)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je hodina otázok (B7-0655/2010).

Nasledujúce otázky sú určené Komisii.

Prvá časť

Otázka č. 15, ktorú predkladá Vilija Blinkevičiūtė (H-0585/10)

Vec: Ochrana zdravia žien

Komisia prijala novú stratégiu na roky 2010 – 2015, ktorá sa týka rodovej rovnosti. Táto
stratégia upozorňuje na sociálne rozdiely medzi ženami a mužmi a uvádza, že ženy sú aj
naďalej vystavené riziku chudoby častejšie ako muži. Ženám hrozí rýchlejšia strata
zamestnania ako mužom. V súčasnosti je veľa žien zamestnaných v odvetviach trhu práce,
v ktorých sú nižšie mzdy, a len veľmi málo žien je vo vedúcich funkciách. Miera
zamestnanosti je nízka z dôvodu materstva. Preto sú ich dôchodky nižšie ako dôchodky
mužov. Okrem toho nie je výnimkou, že ženy nevyužívajú sociálne zabezpečenie.

Stratégia nestanovuje žiadne konkrétne opatrenia alebo spôsoby na zabezpečenie ochrany
zdravia žien. Má Komisia v úmysle predložiť pokyny alebo návrhy týkajúce sa ochrany
zdravia žien.

John Dalli,    člen Komisie. – Ženy a muži sú vystavení zdravotným rizikám rôznymi
spôsobmi, dôsledkom čoho sú odlišné následky na zdravie. Ženy žijú v priemere o šesť
rokov dlhšie než muži, väčšinu týchto dodatočných šiestich rokov však majú zhoršené
zdravie.

Niektoré choroby, napríklad osteoporóza, sa oveľa častejšie vyskytujú u žien než u mužov.
Z tohto dôvodu poukazuje stratégia EÚ týkajúca sa rovnosti žien a mužov (2010 – 2015),
ktorú Komisia nedávno prijala, na to, že lekársky výskum a poskytované zdravotnícke
služby musia odrážať tieto rozdiely. Táto stratégia zdôrazňuje, že zdravotné služby musia
pokračovať v procese prispôsobovania sa s cieľom lepšie odzrkadľovať potreby, ktoré sú
špecifické pre ženy alebo mužov. Stratégia týchto opatrení, ktoré sa konkrétne zameriavajú
na zdravie žien, zahŕňa semináre o zdraví žien orientované na zvyšovanie informovanosti
a výmenu osvedčených postupov v oblasti zdravotných politík zameraných na ženy
a mužov.

Nezačíname však od nuly. Stratégia EÚ v oblasti zdravia, ktorá bola prijatá pred troma
rokmi, už naznačila, že pri tvorbe politík v oblasti zdravia treba zohľadňovať veci týkajúce
sa žien alebo mužov. Preto podporil program Komisie v oblasti zdravia mnohé projekty
vzťahujúce sa na zdravie žien zamerané na podporu lepšieho pochopenia a uznania potrieb
žien v oblasti zdravia.

Vhodný príklad toho, ako by EÚ mohla pomôcť členským štátom zlepšiť zdravie žien, je
skríning rakoviny. Podľa odhadov by sa v Európskej únii dalo ročne predísť 32 000
prípadom úmrtí iba v dôsledku rakoviny prsníka, ak by sa v jednotlivých členských štátoch
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uplatňovali účinné programy skríningu rakoviny prsníka. Z tohto dôvodu vypracovala
Komisia európske usmernenia pre skríning rakoviny prsníka.

Na záver by som chcel vyjadriť radosť z toho, že Komisia tento rok zverejnila správu
o zdraví žien, ktorá prispieva k zvyšovaniu informovanosti o potrebe politík, ktoré budú
lepším spôsobom reagovať na problémy žien alebo mužov.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).    – (LT) Chcela by som si niečo overiť. Máme dostatok údajov
o ochrane zdravia žien v členských štátoch? Vieme, aký vplyv má táto závažná hospodárska
a sociálna kríza najmä na zdravie žien? Nemali by sme preskúmať aj vplyv chudoby na
zdravie žien, najmä na zdravie starších žien? Majú ženy žijúce v chudobe prístup ku
kvalitným službám zdravotnej starostlivosti?

John Dalli,    člen Komisie. – Komisia sa usiluje získať čo najviac informácií a spätnej väzby
a vypracovať štatistickú základňu o všetkých otázkach týkajúcich sa zdravia. Naša presnosť,
samozrejme, závisí vo veľkej miere od odpovedí a spätnej väzby, ktoré získame od členských
štátov.

Súhlasím s tým, že by sme naďalej mali zhromažďovať informácie a zisťovať, ako chudoba
vplýva na zdravie, najmä na zdravie žien. Zdravie a chudoba sú však navzájom prepojené
a nesúvisia s pohlavím. Náš názor je taký, že zdravie je v chudobných oblastiach spravidla
ohrozené.

Prijímame tiež opatrenia týkajúce sa starších ľudí. Ako viete, Komisia práve spustila
iniciatívu, konkrétne partnerstvá v oblasti inovácií. Prvým pilotným projektom tohto
partnerstva v oblasti inovácií bude zdravé a aktívne starnutie. Som si istý, že sa tým ovplyvní
zdravie všetkých našich občanov, žien aj mužov.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) V súčasnosti ohrozuje chudoba 120 miliónov
občanov Európskej únie. Hospodárska kríza očividne veľmi vážne postihla ženy, ktoré sú
vo väčšej miere ohrozené chudobou, najmä pokiaľ ide o ženy samostatne vychovávajúce
deti.

Hospodárska kríza vážne zasiahla systémy zdravotnej starostlivosti. Rozpočty sa znížili
a veľké inštitúcie v tomto sektore boli dokonca zatvorené. Chcela by som sa opýtať, aké
opatrenia máte na mysli, pomocou ktorých by sme zabezpečili, aby boli opatrenia na
včasný skríning rakoviny prsníka alebo krčka maternice dostupné pre všetky ženy bez
ohľadu na ich sociálnu alebo materiálnu situáciu, a najmä aby sme zabezpečili spravodlivý
systém zdravotnej starostlivosti, ktorý bude poskytovať kvalitné služby v celej Európskej
únii.

John Dalli,    člen Komisie. – Opakujeme, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti
a zdravotníckych služieb je v kompetencii členských štátov. Komisia už vydala svoje
usmernenia týkajúce sa skríningu prsníkov a nalieha na členské štáty, aby ich dodržiavali
a čo najskôr zaviedli vnútroštátne programy skríningu prsníkov. Môžem povedať, že vo
väčšine členských štátov máme primerané a veľmi dobré programy skríningu prsníkov,
ktoré prinášajú ovocie. Niektoré štáty, žiaľ, ešte stále napredujú trochu pomalšie. Môžem
vás ubezpečiť, že pri všetkých kontaktoch s členskými štátmi predstavuje táto oblasť jednu
z prioritných tém našich rozhovorov.
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Predsedajúci.    – Otázka č. 16, ktorú predkladá Tiziano Motti (H-0587/10)

Vec: Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2010 o vytvorení európskeho systému
včasného varovania (SARE) pred pedofilmi a osobami, ktoré sexuálne obťažujú iné osoby

Európsky parlament prijal 23. júna 2010 vyhlásenie o vytvorení európskeho systému
včasného varovania (SARE) pred pedofilmi a osobami, ktoré sexuálne obťažujú iné osoby.
Komisia uverejnila ešte 22. mája 2007 oznámenie s názvom Smerovanie k všeobecnej
politike boja proti počítačovej trestnej činnosti. Európsky parlament vyzval Radu a Komisiu,
aby nadviazali na oznámenie Komisie z mája 2007 a vykonávali a rozšírili smernicu
Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov
vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných
elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí s úmyslom
stanoviť normy na ochranu údajov osoby, ktorá na internet vložila údaje užitočné na to,
aby policajné a súdne orgány mohli urýchlene a účinne zakročiť proti detskej pornografii
a sexuálnemu obťažovaniu na internete. Môže Komisia objasniť, ako sa plní toto vyhlásenie?

László Andor,    člen Komisie. – Som pevne odhodlaný bojovať proti zneužívaniu detí,
predovšetkým proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Komisia prijala 29. marca 2010 návrh
smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti
detskej pornografii. Tento ambiciózny text zahŕňa stíhanie páchateľov, ochranu obetí
a prevenciu trestnej činnosti.

S cieľom evidovať riziká, ktoré prináša technologický rozvoj, definuje návrh najmä nové
trestné činy, ako napríklad nadväzovanie kontaktu s deťmi s cieľom ich sexuálneho zneužitia
(tzv. grooming), prezeranie detskej pornografie bez sťahovania súborov, sexuálne
zneužívanie cez internet alebo inzerovanie možnosti zneužívania detí, napríklad
prostredníctvom internetových fór. Mali by byť k dispozícii osobitné nástroje vyšetrovania,
napríklad operácie v utajení, pri ktorých by polícia prenikla do kruhov páchateľov
sexuálnych trestných činov, a osobitné vyšetrovacie jednotky by mali analyzovať materiály
s detskou pornografiou s cieľom identifikovať jej detské obete.

Členské štáty by mali zaviesť vnútroštátne systémy na zablokovanie prístupu na internetové
stránky s detskou pornografiou a prijať opatrenia na odstránenie ich obsahu priamo pri
zdroji. Podrobne sme preskúmali vyhlásenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2010,
pričom by ma zaujímal návrh váženého pána poslanca týkajúci sa systému včasného
varovania. Všimol som si aj návrh rozšíriť rozsah smernice o uchovávaní údajov s cieľom
zadržať údaje o osobách, ktoré vyhľadávajú materiály s detskou pornografiou a materiály
o sexuálnom zneužívaní detí vystavované na internete alebo správy využívané na
nadviazanie kontaktu s deťmi s cieľom ich sexuálneho zneužitia (tzv. grooming).

Smernica o uchovávaní údajov ukladá poskytovateľom komunikačných a internetových
služieb povinnosť uchovávať prevádzkové údaje a údaje o polohe účastníkov. Nevzťahuje
sa na informácie týkajúce sa obsahu. Obsah možno získať a uchovávať v kontexte trestného
vyšetrovania pomocou nástroja známeho ako legálne sledovanie komunikácie. Legálne
sledovanie komunikácie sa riadi výlučne vnútroštátnymi právnymi predpismi a je odlišné
v jednotlivých členských štátoch, vo všeobecnosti ho však možno použiť iba v prípade,
ak orgány činné v trestnom konaní majú podozrenie, že sa pácha konkrétna trestná činnosť,
ktorá vyžaduje ďalšie vyšetrovanie. Smernica o uchovávaní údajov nepokrýva tento nástroj
vyšetrovania.
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Legálne sledovanie komunikácie sa využíva v kontexte trestného vyšetrovania, pri ktorom
sa predpokladá existencia podozrivej osoby. Smernica o uchovávaní údajov, naopak,
zaväzuje poskytovateľov, aby uchovávali určité kategórie údajov bez ohľadu na to, či je
držiteľ údajov podozrivý, alebo nie. Rozšírenie smernice o uchovávaní údajov na obrovské
objemy osobných údajov a údajov týkajúcich sa obsahu, napríklad hľadania kľúčových
slov na internete, a to v rôznych jazykoch, vloženie obsahu na internet, výmeny správ
a prvkov potrebných na identifikáciu všetkých používateľov, by sa muselo zakladať na
argumentoch nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré ešte neboli predložené. Takéto
rozšírenie by sa vzťahovalo na obsah vložený na internet kýmkoľvek, kedykoľvek a týkajúci
sa akejkoľvek témy.

Návrh, ktorý predložil vážený pán poslanec, vyvoláva vážne pochybnosti o jeho súlade so
zásadou proporcionality, aj keď je jeho cieľ legitímny a zasluhuje si našu plnú pozornosť.
Komisia sa domnieva, že jej nedávny návrh smernice by bol vhodnejším nástrojom na
dosiahnutie nášho spoločného cieľa, a to ochrany detí pred osobami, ktoré sexuálne
zneužívajú deti.

Tiziano Motti (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som dostať
slovo len na niekoľko sekúnd, pretože som spokojný s odpoveďou a pánovi komisárovi
za ňu ďakujem. Teším sa, že sa pracuje na vyriešení podstaty tohto problému.

Pokiaľ ide o vyhlásenie prijaté 23. júna 2010, chcel by som upozorniť na to, že sa konkrétne
spomínali vložené údaje, nie sťahovanie materiálu z internetových stránok. Myslíme si
totiž, že by sa malo náležite zohľadniť právo používateľov vyhľadávačov na súkromie.

Myslím si však, že sa dá urobiť viac, ešte oveľa viac, pretože keď hovoríme o zásade
proporcionality, ak občania nemajú žiadne pochybnosti pri vyhľadávaní údajov pred
nastúpením do lietadla, pretože vedia o maximálnej ochrane súkromia, ktorá sa vzťahuje
na cestujúcich pri vyhľadávaní údajov, dal by sa v tejto oblasti určite dosiahnuť uspokojivý
kompromis aj v záujme ochrany maloletých.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – Chcel by som sa vrátiť k vyhláseniu, ktoré Parlament
prijal 23. júna 2010. Určite si spomínate, že sa v ňom hovorí najmä o vytvorení rýchleho
a účinného systému včasného varovania pred pedofilmi. Moja otázka v tejto súvislosti sa
týka inej záležitosti: nemali by policajné zložky pod záštitou Európskej únie v jednotlivých
členských štátoch vytvoriť databázy odsúdených pedofilov? Policajné zložky iných
členských štátov by totiž mohli využiť takéto databázy vytvorené v jednotlivých členských
štátoch.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v Poľsku
bola po nedávnom zatknutí 45-ročného muža, ktorý splodil so svojou maloletou dcérou
dve deti, zavedená chemická kastrácia pedofilov a sexuálnych násilníkov, pri ktorej sa
využíva hormonálna terapia na potlačenie ich sexuálnych chúťok. Ako si určite viete
predstaviť, toto opatrenie vyvolalo v Poľsku intenzívnu diskusiu a reakciu, pri ktorej sa
uvažuje o tom, koho práva sa majú uprednostniť: či to majú byť práva spoločnosti, ktorá
očakáva ochranu pred sexuálnymi násilníkmi, alebo práva osôb odsúdených za sexuálne
zločiny, ktoré by mohli dostať trest, ktorí mnohí považujú za nehumánny. Zaujala Komisia
stanovisko k týmto otázkam a k legalizácii chemickej kastrácie v prípade sexuálnych
trestných činov?

László Andor,    člen Komisie. – Ako som už povedal na začiatku svojho prejavu, jedným
z najlepších nástrojov boja proti detskej pornografii a sexuálnemu zneužívaniu detí je
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rýchle prijatie návrhu Komisie týkajúceho sa boja proti zneužívaniu detí, ktorý bol
predložený v marci 2010.

Komisia sa teší na návrh správy Európskeho parlamentu a na začatie trojstranných
rozhovorov. Počítam tiež s tým, že členské štáty a Európsky parlament vypracujú konečný
text, ktorý bude nevyhnutný pre boj s týmito zločinmi. Chcel by som opäť upriamiť vašu
pozornosť na zásadu proporcionality, ktorá sa podľa mňa vzťahuje k poslednej otázke
týkajúcej sa tejto záležitosti.

Predsedajúci.   – Dostávame sa k otázke č. 17, ktorú predkladá pani Materová sediaca na
mieste 666. To miesto vám vôbec nepristane!
Otázka č. 17, ktorú predkladá Barbara Matera (H-0609/10)

Vec: Mladí ľudia a pracovný trh

Podľa odhadov Eurostatu je v Európe nezamestnaných 9,6 % ľudí v produktívnom veku.
K tomu v Európe každoročne ukončia vysokoškolské štúdium 3 milióny mladých ľudí.
Počet ľudí v Európe, ktorým hrozí chudoba, sa v rokoch 2004 až 2008 zvýšil z 15 % na
16,5 %, teda o 1,5 %.

Komisia nedávno zverejnila dokument s názvom Nový impulz pre európsku spoluprácu
pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020. Rok 2010 je
okrem toho Európskym rokom boja proti chudobe.

Prijme preto Komisia opatrenia na zabezpečenie skutočného prístupu mladých ľudí na
pracovný trh tak, aby sa nestali obeťou nezamestnanosti, ktorá sa po dovŕšení veku 30
rokov môže stať patologickou? Dalo by sa to dosiahnuť prijatím opatrení, ktoré by podporili
členské štáty v tom, aby strednodobo až dlhodobo zamestnávali ľudí vo veku 19 až 35
rokov na základe dosiahnutých výsledkov a s primeranou odmenou.

László Andor,    člen Komisie. – V posledných dvoch rokoch vzrástol počet nezamestnaných
mladých ľudí v Európskej únii o jeden milión. V súčasnosti si päť miliónov ľudí mladších
ako 25 rokov nevie nájsť prácu.

Komisia si veľmi dobre uvedomuje ťažkosti mladých ľudí na súčasnom trhu práce. Primnohí
pracujú na základe krátkodobých zmlúv, ktoré poskytujú len málo príležitostí na zlepšenie,
bez ohľadu na to, akú vysokú kvalifikáciu má daná osoba. Niektoré skupiny majú navyše
osobitné ťažkosti s prístupom k pracovným miestam a s udržaním sa na trhu práce. Týka
sa to mladých ľudí z prostredia migrantov a príslušníkov etnických menšín, napríklad
Rómov.

Dopyt po vysoko kvalifikovaných ľuďoch by pritom mal vzrásť takmer o 16 miliónov
a dopyt po ľuďoch so strednou kvalifikáciou o viac než 3,5 milióna. Pre mladých ľudí to
predstavuje veľkú príležitosť zamestnania a musíme zabezpečiť, aby ju plne využili.

Stratégia Európa 2020, ktorou sa stanovuje podrobný plán rastu a tvorby pracovných
miest v EÚ na nasledujúce desaťročie, kladie zvláštny dôraz na mladých ľudí a definuje
jasné ciele v oblasti vzdelanosti. V septembri predstavila Komisia súbor politických iniciatív
pre mladých ľudí s názvom Mládež v pohybe. Stanovuje sa ňou program zlepšenia
vzdelávania a zamestnanosti našich mladých ľudí na nasledujúcich desať rokov. Komisia
nedávno predstavila ďalšiu pilotnú iniciatívu s názvom Program pre nové zručnosti a nové
pracovné miesta. Komisia podporuje iniciatívu na ochranu európskej mládeže, ktorou by
sa zabezpečilo, aby mladí ľudia do štyroch mesiacov od ukončenia štúdia mali pracovné
miesto, ďalej sa vzdelávali alebo boli zapojení do aktivačných opatrení.
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Ďalším bodom je potreba znížiť segmentáciu trhu práce v súlade s všeobecnými politikami
flexiistoty. Navrhujeme, aby členské štáty so segmentovanými trhmi práce pouvažovali
o zavedení zmlúv na dobu neurčitú s dostatočne dlhou skúšobnou dobou a s postupným
zvyšovaním práv na ochranu. Musíme tiež podporovať väčšiu mobilitu pracovníkov
a inováciu. Pri tom by mohli pomôcť dva nástroje: projekt mobility pracovných miest
v Únii nazvaný Tvoje prvé pracovné miesto EURES a európsky monitor voľných pracovných
miest. Tvoje prvé pracovné miesto EURES podporí mobilitu mladej pracovnej sily
a európsky monitor voľných pracovných miest poskytne mladým ľuďom a poradcom
v oblasti zamestnanosti prehľad o voľných pracovných miestach a požadovaných
zručnostiach v Únii. Európsky nástroj mikrofinancovania Progress medzitým finančne
podporí mladých podnikateľov, ktorým sa nedarí nájsť alternatívne zdroje financovania
na začatie podnikania.

Je samozrejmé, že všetky problémy, ktorým čelíme, nemajú jediné riešenie, výmenou
skúseností sa však môžeme navzájom veľa naučiť. Rámec pre zamestnanosť mládeže,
ktorý navrhujeme, poskytuje usmernenia, ako môžu politickí činitelia, zainteresované
subjekty a inštitúcie napomôcť riešenie problému. Významnú úlohu musia zohrať verejné
služby zamestnanosti, sociálni partneri, zamestnávatelia a podporné služby pre mladých
ľudí na miestnej úrovni. Budeme sa usilovať podporiť intenzívnejšiu výmenu skúseností
a osvedčených postupov medzi týmito subjektmi na úrovni EÚ. Som pevne presvedčený
o tom, že zhromaždením zdrojov na úrovni EÚ môžeme prispieť k rozvoju a podpore
úspešných politík s cieľom podporiť mladých ľudí.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, s odpoveďou pána
komisára som spokojná. Vzhľadom na celosvetovú hospodársku situáciu a krízu, ktorá
podstatne zhoršila podmienky na trhu práce, čo sa dotklo najzraniteľnejšej skupiny, teda
mladých ľudí, by som chcela pána komisára požiadať, aby vyjadril svoje rozhodnutie
o potrebe väčšieho zdôrazňovania európskych nástrojov, napríklad Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii, ktorý potrebujeme na rekvalifikáciu pracovníkov
prepustených z dôvodov súvisiacich s hospodárskou krízou, takže vlastne prepustených
v dôsledku globalizácie.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vypočul
som si vašu odpoveď na otázku našej váženej pani kolegyne, ale chcel by som vás upozorniť
na to, čo sa deje priamo medzi občanmi.

V roku 2009 bolo v Grécku nezamestnaných 20 % mladých mužov a 34 % mladých žien.
Po zásahu Medzinárodného menového fondu sa táto situácia ešte zhoršila. Dva programy
financované Európskou úniou prostredníctvom národného strategického referenčného
rámca zároveň vykazujú mieru čerpania vo výške 1,9 a 3,2.

Moja otázka teda znie: prečo je miera využitia v Grécku taká nízka? Je na vine grécka vláda?
A po druhé, uvažuje Komisia o dodatočných opatreniach na riešenie tohto problému
zamestnanosti?

Seán Kelly (PPE).   – Stručne povedané, táto téma je síce smutná, ale je veľmi dôležitá.
Viem, že v mojej vlasti dosahuje miera nezamestnanosti mladých ľudí 20 %, a emigrácia,
ktorá poľavila, sa opäť začína tým, čo sa označuje únikom mozgov, a dotýka sa okrem
iného aj mojej rodiny.

A v nadväznosti na poslednú otázku sa chcem spýtať, či sú niektoré krajiny vnímavejšie
voči opatreniam navrhovaným Európskou úniou, a aké prekážky sa u nich vyskytujú.
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László Andor,    člen Komisie. – Chcel by som sa vám poďakovať za pripomienky a za
upozornenie na ďalšie fondy okrem tých, ktoré som už spomenul: nástroj
mikrofinancovania, Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii. Tiež môžu zohrávať určitú úlohu, Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii najmä v prípade neočakávaného masového prepúšťania, ktoré sa týka najmä
ľudí vo výrobnom priemysle, môže sa však dotýkať aj iných odvetví.

Jednoznačne sme presvedčení o tom, že tieto fondy pomáhajú, a sme presvedčení, že
vyžadujú bezpečné financovanie v budúcom období financovania alebo v budúcom
programovom období, pretože, žiaľ, napriek tomu, že sa prosperita blíži, budeme v určitých
prípadoch musieť počítať s výrazným prepúšťaním z dôvodu reštrukturalizácie
a premiestňovania podnikov za hranice. Budeme musieť venovať pozornosť konkrétnym
prípadom.

V Európskej únii práve vzniká priepasť, istý druh dualizmu, máme totiž ústredný región,
v ktorom už HDP a počet pracovných miest rastie, ale máme aj krajiny ako Grécko a Írsko,
ktoré naďalej zápasia pod tlakom finančného trhu.

Nedávno som osobne rokoval s pani ministerkou Katseliovou o účinnejšom využití
Európskeho sociálneho fondu v Grécku. V nedávnej minulosti viaceré problémy vrátane
samotnej krízy, ťažkosti so spolufinancovaním a určité administratívne problémy sťažovali
výrazné využívanie prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Chcem vás však ubezpečiť,
že moje útvary veľmi intenzívne a úzko spolupracujú s gréckym riadiacim orgánom na
hľadaní vhodných možností financovania, ktoré poskytuje ESF v tomto období. Myslím
si, že skutočne pomôže, ak sa nám podarí zabezpečiť financovanie vhodným spôsobom.

V núdzových situáciách je to skutočne ešte zložitejšie a reštrukturalizácia dostupného
financovania prostredníctvom ESF je potrebná a aj vhodná. Z dlhodobého hľadiska budeme
podľa môjho názoru musieť prispôsobiť ESF tak, aby dokázal v konkrétnych situáciách
účinnejšie fungovať a vyvážiť dosah nerovnomerného hospodárskeho vývoja v rámci Únie,
ktorý sa odzrkadlil už aj v demografii, a to spustením migračných tokov, ktoré neboli
v predchádzajúcom období dostatočne docenené. Tejto veci budeme venovať pozornosť
a uvedieme ju do súvislosti s trendmi na trhu práce.

Predsedajúci.   – Vážené kolegyne, vážení kolegovia, do 20.30 hod., keď tento bod
programu uzavrieme, zostáva 40 minút. Navrhujem, aby sme ich rozdelili medzi pani
podpredsedníčku Redingovú a pána Füleho. Najprv otázka pre pani Redingovú.

Dámy a páni, prosím vás, vypočítajte si, či vaše otázky prídu na rad. Ospravedlňujem sa,
že pre natiahnutie predchádzajúcej rozpravy máme primálo času, ale chcem tento bod
programu uzavrieť o 20.30 hod., aby sa tlmočníci mohli ísť navečerať. Ja tu budem až do
polnoci.

Druhá časť

Otázka č. 18, ktorú predkladá Marc Tarabella (H-0570/10)

Vec: Rovnosť mužov a žien pri prijímaní rozhodnutí

Vzhľadom na skutočnosť, že na ženy pripadá v národných parlamentoch a vládach iba
jedno miesto zo štyroch, že predstavujú iba 10 % členov správnych rád veľkých spoločností,
ktoré sú kótované na burze v EÚ, a len 3 % pracovníkov na vedúcich pozíciách v týchto
radách, Komisia uvádza vo svojej stratégii rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, že bude
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„zvažovať [...] iniciatívy“, „monitorovať pokrok“ a „podporovať úsilie“. V záujme boja proti
tzv. skleneného stropu sú však teraz nevyhnutné konkrétne zamerané opatrenia.

Počíta Komisia so zavedením kvót na zvýšenie účasti žien na prijímaní rozhodnutí? Zamýšľa
Komisia dôraznejšie nabádať členské štáty, aby rozvíjali systémy starostlivosti o deti, a tým
umožnili matkám lepšie zosúladiť prácu a súkromný život? Aké ďalšie opatrenia plánuje
prijať v tejto oblasti, najmä v boji proti stereotypom?

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Táto téma patrí, mimochodom, k mojim
obľúbeným, preto zvážim všetky legislatívne a nelegislatívne opatrenia s cieľom napraviť
pretrvávajúcu nerovnováhu pri prijímaní rozhodnutí. Posledné údaje nie sú veľmi pozitívne,
preto skutočne musíme niečo urobiť, a to najmä preto, lebo sa údaje vytrvalo držia na
rovnakej negatívnej úrovni.

Toto je jedna z piatich priorít stratégie rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, ktorú predložila
Komisia a ktorú som tomuto Parlamentu už predstavila. Povedala som už aj to, že by bolo
dobré, ak by bol v správnych radách a na vedúcich pozíciách vyšší počet žien. Preto musíme
hovoriť s kompetentnými osobami. Vedúcich predstaviteľov veľkých spoločností
kótovaných na burze pozvem na marcové rokovania pri okrúhlom stole, aby sme podporili
dialóg so zainteresovanými stranami v obchodnom sektore, s cieľom uviesť veci do pohybu.
Ak sa veci nerozhýbu, podnietim vypracovanie cielených iniciatív na zlepšenie situácie.

Pokiaľ ide o zhromažďovanie údajov a poskytovanie porovnateľných údajov, veľmi dobre
vieme, že aj v tejto oblasti sú nedostatky. Teraz máme agentúru pre rodovú rovnosť vo
Vilniuse, takže sa môžeme začať spoliehať na serióznejšie údaje, porovnateľné údaje, najmä
na databázu žien a mužov pri prijímaní rozhodnutí a na pravidelné podávanie správ.

Nedostatok kvalitnej infraštruktúry starostlivosti o deti je skutočne jedným z dôvodov,
nie však jediným dôvodom, prečo je na pozíciách, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia,
tak málo žien. Budeme sa teda musieť pozrieť na výkon členských štátov v tejto oblasti.
V období rokov 2007 – 2013 bude zo štrukturálnych fondov k dispozícii pol miliardy EUR
na rozvoj zariadení určených na starostlivosť o deti a ďalšie 2,4 miliardy EUR na
financovanie opatrení s cieľom uľahčiť ženám prístup k zamestnanosti a zosúladiť prácu
a rodinu vrátane prístupu k starostlivosti o deti.

Keďže počujete moje slová, budete rozumieť tomu, že nie som veľmi nadšená tým, čo
mnohé členské štáty robia na úrovni starostlivosti o deti, takže táto téma je tiež v popredí
politického programu. Môj kolega pán Andor skúma tieto údaje a opatrenia v stratégii
Európa 2020 a ja som skutočne presvedčená, že členské štáty by mali zintenzívniť svoje
úsilie v tejto oblasti.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, chcem sa vám
poďakovať za odpoveď a najmä za vaše odhodlanie. Viem, že táto téma patrí k vašim
obľúbeným. Chcel by som zdôrazniť najmä potrebu podporiť rovnováhu medzi pracovným
a súkromným životom, a to tak u mužov, ako aj u žien. Iba takýmto spôsobom dosiahneme
úplnú rovnosť. Viac než polovica členských štátov nesplnila cieľ vytvoriť zariadenia určené
na starostlivosť o aspoň 90 % detí vo veku od troch rokov do začiatku školskej dochádzky
a o 33 % detí vo veku do troch rokov. Preto som sa vás chcel opýtať, či máte v úmysle prijať
odvetné opatrenia alebo dokonca penalizovať členské štáty, ktoré nesplnili tento cieľ.

Mairead McGuinness (PPE).   – V otázke sa spomína slovo „kvóta“, ale nepočula som
konkrétnu odpoveď na túto otázku o kvótach. Po druhé, mrzelo by ma, ak by sa deti
považovali za „problém“ pre účasť žien na pracovnom živote. Deti sú deťmi iba veľmi
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krátko, ženy však môžu pracovať v každom veku. Takže sa, prosím, nesústreďujte na deti
ako na problém. Problémom nie sú deti, problémom je, že v skutočnosti potrebujeme
v Európskej únii viac detí. Problémom je, ako prelomia ženy ten takzvaný sklenený strop,
ktorý spomenul autor otázky.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Aj keď ženy predstavujú viac než 55 % absolventov
vysokých škôl, naďalej ich nevídať vo vedúcich funkciách verejných inštitúcií a často ani
podnikov. Okrem toho existuje ešte približne 17 % rozdiel v odmeňovaní žien a mužov.

Chcela by som vás požiadať, aby ste pouvažovali o komplexných programoch a dokonca
prísnejších kontrolách v členských štátoch týkajúcich sa zariadení určených na starostlivosť
o deti. Ak nedokážeme vytvoriť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom,
nepodarí sa nám povzbudiť mladé ženy k tomu, aby si budovali kariéru s cieľom obsadiť
riadiace pozície.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Plne súhlasím s analýzou, podľa ktorej mnohé
členské štáty neplnia barcelonské ciele. Iba osem členských štátov spĺňa barcelonské ciele
týkajúce sa detí od 0 do 3 rokov a iba sedem členských štátov spĺňa ciele týkajúce sa detí
od troch rokov veku do začiatku povinnej školskej dochádzky.

Ako komisárka zodpovedná za rovnosť nenesiem zodpovednosť za sociálne veci a viem,
že tieto záležitosti sú na programe stratégie Európa 2020. Na všetky tieto veci sa určite
budeme musieť pozrieť, pretože problémy sa so zvyšujúcim vekom populácie ešte zhoršia.
A kto sa napokon bude starať o starých ľudí? Ženy sa nebudú musieť starať iba o malé deti,
ale aj o starých ľudí. Takže sa tým skutočne budeme musieť zaoberať a tiež analyzovať,
prečo členské štáty nevyužívajú financie, ktoré sú k dispozícii, aby mali viac zariadení
určených na starostlivosť o deti.

Pokiaľ ide o kvóty, myslím si, že som vo svojej odpovedi nepoužila slovo kvóty, veľmi
jasne som však povedala, že ak sa nedosiahne nejaký pokrok, niečo spravím, a tiež som
jasne povedala, čo si pod pokrokom predstavujem. Pokrok znamená, že v správnych radách
spoločností kótovaných na burze bude podiel žien predstavovať 30 % do roku 2015 a 40 %
do roku 2020. Dúfam, že tieto ciele dosiahneme bez nutnej výraznej intervencie na
európskej úrovni. Ak sa to nepodarí, tak ciele sú uvedené v programe. A aj keď tomu mnohí
možno neveria, urobím, čo som povedala. Som známa tým, že skutočne urobím to, čo
som oznámila. A to je aj dôvod, prečo majú teraz podniky veľkú šancu predísť mojej
intervencii, pretože ak budú robiť veci správne, nebudem musieť zasiahnuť.

Jednoznačne súhlasím s uvedenými údajmi. My ženy predstavujeme 60 % čerstvých
absolventov vysokých škôl, takže by sme akosi mali pokrývať aj 60 % riadiacich funkcií,
od toho sme však ďaleko. Preto musíme ženám pomôcť dosiahnuť riadiace pozície.
Dôvodov, prečo sa im to nedarí, je viacero. Jedným z nich je kultúra, ktorá sa mení najťažšie.
Aj preto je zvýšenie účasti žien na prijímaní rozhodnutí jednou z priorít stratégie rovnosti
žien a mužov. Ďalšou prioritou je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, ktorý predstavuje
na európskej úrovni v priemere 17 %, pričom v niektorých krajinách je rozdiel malý,
v niektorých veľký.

Budúci rok spustíme kampaň na zvýšenie informovanosti o týchto faktoch. Napríklad
v Nemecku sa uplatňuje veľmi dobrý projekt, ktorý by sme mohli vo všeobecnosti využiť
aj v iných krajinách a pri ktorom sa na verejných miestach graficky zobrazuje, o koľko
dlhšie musí žena pracovať, aby dosiahla rovnakú priemernú mzdu ako muž. Samozrejme,
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že do tejto diskusie musíme zapojiť aj sociálnych partnerov a začať vykonávať opatrenia
na zaistenie transparentnosti.

Všetky tieto témy sú súčasťou programu stratégie zameranej na ženy a budeme ju postupne
zavádzať, aby sme o nej nielen hovorili, ale aby sme aj dosiahli zmenu.

Predsedajúci.    – Otázka č. 19, ktorú predkladá Georgios Papanikolaou (H-0572/10)

Vec: Náklady členských štátov na tlmočenie, preklad a poskytovanie informácií v rámci
trestného konania

Smernica o práve na tlmočenie a preklad, ktorú nedávno prijala Rada, ako aj smernica
o práve obvineného na informácie, o ktorej sa v súčasnosti rokuje, predstavujú dve
z hlavných opatrení plánu, ktorý navrhla Komisia v záujme posilniť práva obvinených na
obhajobu.

Mohla by Komisia odpovedať na tieto otázky?

Keďže sa predpokladá, že členské štáty budú hradiť náklady na preklad, tlmočenie
a poskytovanie informácií v plnej výške, aké finančné dôsledky môžu očakávať a akú sumu
budú musieť vyhradiť na poskytovanie takýchto služieb? V členských štátoch ako Grécko
alebo Malta dochádza k značnému prílivu nelegálnych prisťahovalcov, v dôsledku čoho
čelia dodatočným osobitným nákladom na poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych
služieb alebo informácií týkajúcich sa obvinenia a odborného vzdelávania policajtov
a prokurátorov.

Mieni Komisia prispieť k podpore týchto krajín, ako aj k finančnej pomoci, ktorá im umožní,
aby nemuseli hradiť náklady vyplývajúce z účasti nelegálnych prisťahovalcov na trestnom
konaní v plnej výške? Ak áno, podľa akých kritérií sa stanoví výška tejto pomoci a určí sa
zoznam krajín, ktoré sa o ňu budú môcť v prípade potreby uchádzať?

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Keď som sa stala komisárkou, videla som, že
kým v minulosti sa v oblasti bezpečnosti vykonalo veľa práce, v oblasti práv toho bolo
veľmi málo. Preto sme sa vzhľadom na to, že máme k dispozícii nástroje Lisabonskej
zmluvy a Štokholmský program, ktorý obsahuje mnohé body určujúce náš postup, rozhodli
konať a konali sme veľmi rýchlo.

V prvom rade by som chcela poďakovať Parlamentu za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal
v oblasti procesných práv. Už sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o právach osôb, ktoré
boli postavené pred súd, na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. Dosahujeme skutočný
pokrok v práci na smernici o práve na informácie v trestnom konaní – na známom zozname
práv. Ak sa chceme stať kontinentom práv, budeme musieť po malých krokoch zaviesť
procesné práva. Sú s nimi spojené určité výdavky, ale sú nevyhnutné na zabezpečenie
práva na obhajobu pre európskych občanov a tiež na zabezpečenie riadneho fungovania
vzájomného uznávania.

Pred predložením akéhokoľvek návrhu vždy vykonávame dôkladné posúdenie finančného
vplyvu právnych predpisov EÚ na členské štáty. Až potom predkladáme legislatívne návrhy.
Toto posúdenie vplyvu, samozrejme, vychádzalo z údajov, ktoré nám poskytli vlády
členských štátov. Podľa poskytnutých údajov by dodatočné náklady, ktoré budú znášať
členské štáty, nemali byť privysoké.

Pokiaľ ide o právo na tlmočenie a preklad, smernica iba potvrdzuje už existujúci záväzok
členských štátov obsiahnutý v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
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ktorý vytvorila Rada Európy, takže nepožaduje nič mimoriadne. Žiada iba základnú vec.
Je nepravdepodobné, že členským štátom vzniknú nejaké ďalšie náklady presahujúce tie,
ktoré už znášajú. Mnohé členské štáty už plnia záväzky uložené štrasburským súdom.

Čo sa týka práva na informácie, najväčšie výdavky budú predstavovať jednorazové výdavky
na vypracovanie zoznamu práv. V tejto súvislosti už Komisia predložila model vo forme
prílohy k smernici vo všetkých jazykoch používaných v EÚ. Členské štáty budú musieť
iba prevziať a odkopírovať tento model, takže ich náklady nebudú veľmi vysoké. Komisia
nemá rozpočet obsahujúci rozpočtové prostriedky, ktoré by inštitúcii umožnili poskytovať
členským štátom finančnú podporu na pokrývanie týchto výdavkov. Ak členské štáty
vypracujú kalkuláciu, v ktorej zohľadnia riziko justičných omylov, opravných prostriedkov
a obnovených procesov, ujmu na povesti súdneho systému ako celku a v niektorých
prípadoch aj náhradu škody nariadenú štrasburským alebo vnútroštátnym súdom, je
finančne oveľa nákladnejšie, ak príslušný štát nebude financovať tieto základné práva.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, veľmi
pekne vám ďakujem za odpoveď. Máte úplnú pravdu v tom, čo hovoríte, a musím s vami
súhlasiť.

Chcel by som si však niečo ujasniť a opäť sa spýtať, či napríklad v prípade krajín ako Grécko
a Malta, pri ktorých viete o silnom tlaku zo strany prisťahovalcov a osôb, ktoré by mohli
potrebovať pomoc v trestnom konaní, by mohli obžalovaní okrem rôznych štandardných
dokumentov, ktoré majú k dispozícii, potrebovať preklad niektorých iných dokumentov
v spisoch. Ako viete, prekladanie je špecializovaná činnosť, ktorá má pri každom prípade
svoje špecifiká. Máme nejaké odhady týkajúce sa nákladov najmä v prípade malých krajín
pod takým obrovským tlakom a s takým závažným problémom?

Brian Crowley (ALDE).   – Aj ja by som sa chcel poďakovať pani komisárke za odpoveď.
Rovnako ako predchádzajúci rečník si myslím, že jedným z najväčších problémov, ktoré
by sme mali identifikovať, je, že kým všetci uznávame význam prístupu k spravodlivosti
vo formáte zrozumiteľnom pre osobu, ktorá žiada spravodlivosť, tieto nové pravidlá
nemožno použiť ako právny mechanizmus na odklad ďalšieho výsluchu v dôležitých
prípadoch, či už ide o deportácie podľa imigračných pravidiel, alebo o vyžiadanie určitých
záznamov z trestného registra atď.

Nachádza sa v právnom predpise alebo v návrhu formulácia, ktorá by súdu umožnila
ignorovať nevyhnutnosť preložiť každý dokument do príslušného jazyka?

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Môžem iba opätovne pripomenúť, že náklady
na nedobre fungujúcu justíciu alebo náklady na zaobchádzanie s ľuďmi takým spôsobom,
akým by sa s nimi v Európe práv nemalo zaobchádzať, sú oveľa vyššie než náklady na
investície do týchto základných práv.

Samozrejme, pre krajiny, ktoré sú hlboko pod minimálnou hranicou, bude oveľa ťažšie
túto hranicu dosiahnuť, ako pre krajiny, ktoré už majú určitú úroveň práv. Je to dôvod na
nečinnosť? Práve naopak. Možné náklady jednotlivých členských štátov sme analyzovali
aj na základe tlaku, pod ktorým fungujú. Nejde len o otázku azylu. Ide aj o otázku trestného
konania napríklad v prípade, ak je pred súd postavený nelegálny prisťahovalec obvinený
z trestného činu. Nestanovili sme povinnosť prekladať všetky dokumenty, iba tie, ktoré sú
nevyhnutné na to, aby trestne stíhaná osoba porozumela, čo sa s ňou deje.

Mimochodom, prevažná väčšina osôb, ktorých sa to bude týkať, nebudú nelegálni
prisťahovalci. Najväčšou skupinou ľudí, ktorých sa to bude týkať, budú ľudia cestujúci do
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iného členského štátu, napríklad ako turisti alebo osoby žijúce v inom členskom štáte,
ktoré však neovládajú jazyk krajiny. Takže to prinesie základný úžitok miliónom
európskych občanov.

Predstavte si, že cestujete zo Štrasburgu do susednej krajiny. Stanete sa účastníkom
dopravnej nehody, pri ktorej niekoho zraníte. Vezmú vás na políciu, postavia pred súd
a vy ani len netušíte, z čoho vás obviňujú. Za takýchto okolností by ste veľmi radi vedeli
aspoň to, z čoho vás obviňujú, aby ste sa mohli pokúsiť obhajovať. Myslím si, že ide
o základné ľudské právo a že by sme mali pouvažovať o tom, aké náklady vznikajú
spoločnosti v prípade, ak sa toto základné ľudské právo neuvedie do praxe.

Predsedajúci.   – Mrzí ma to, ale otázky pani Harkinovej, pána Cashmana, pána Mirského
a pána Crowleyho neprídu dnes večer na rad a budú zodpovedané písomne. Ako som už
povedal, pre prekročenie času stanoveného pre predchádzajúcu rozpravu máme málo
času.

Teraz prejdeme k otázkam pre pána Füleho.

Otázka č. 25, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0579/10)

Vec: Rozšírenie EÚ o Turecko

Mohla by Komisia načrtnúť súčasnú situáciu, pokiaľ ide o žiadosť Turecka o pristúpenie
k EÚ?

Štefan Füle,    člen Komisie. Na helsinskom zasadnutí Európskej rady v decembri 1999 bol
Turecku udelený štatút kandidátskej krajiny a v októbri 2005 sa začali prístupové rokovania
s Tureckom. Komisia pravidelne podávala Rade a Parlamentu správy o pokroku Turecka
pri dosahovaní kodanských kritérií.

Dňa 9. novembra zverejnila Komisia správu o pokroku Turecka za rok 2010. Správa
pokrýva obdobie od začiatku októbra 2009 do októbra 2010, pričom pokrok sa hodnotí
na základe prijatých rozhodnutí, prijatých právnych predpisov a zrealizovaných opatrení.

Turecko pokračovalo v procese politických reforiem, a to najmä vo forme reformy svojej
ústavy, a naďalej v dostatočnej miere napĺňa politické kritériá. Novela ústavy, ktorá bola
prijatá referendom dňa 12. septembra, vytvorila podmienky pre pokrok vo viacerých
oblastiach, napríklad v súdnictve, v oblasti základných práv a vo verejnej správe.

Pre pokrok Turecka je rozhodujúce uplatňovanie zmien v ústave transparentným
a inkluzívnym spôsobom. Otvorenie sa demokracii, ktoré je zamerané prednostne na
riešenie kurdskej otázky, zatiaľ nesplnilo očakávania. Túto politiku podkopalo aj
rozhodnutie tureckého ústavného súdu zakázať Stranu za demokratickú spoločnosť a nárast
teroristických útokov organizácie PKK (Strana kurdských pracujúcich).

Podstatné reformy si ešte vyžadujú základné práva, najmä oblasť slobody prejavu. Veľké
množstvo žalôb proti novinárom a neprimeraný tlak na médiá podkopávajú slobodu
prejavu v praxi.

Pokiaľ ide o regionálne otázky a medzinárodné záväzky, je naliehavé, aby Turecko splnilo
svoj záväzok úplného nediskriminačného vykonávania dodatočných protokolov dohody
o pridružení. Komisia odporučila, aby sa v prípade, ak sa nepodarí dosiahnuť pokrok v tejto
otázke, pokračovalo v opatreniach, ktoré prijala Európska únia v roku 2006. Ovplyvní to
celkový pokrok v rokovaniach.
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Turecko naďalej vyjadruje verejnú podporu rokovaniam pod záštitou Organizácie
Spojených národov medzi vodcami gréckych a tureckých Cyperčanov o dosiahnutí
komplexného riešenia cyperského problému. Stále sa však nepodarilo dosiahnuť pokrok
v normalizácii dvojstranných vzťahov s Cyperskou republikou.

Pokiaľ ide o hospodárske kritériá pristúpenia k Európskej únii, Turecko je naďalej
fungujúcim trhovým hospodárstvom, ktoré sa dokáže vyrovnať s konkurenčným tlakom
a trhovými silami v Únii. Turecko zažilo v roku 2010 silný hospodársky rast, čím sa
vyrovnali škody spôsobené počas finančnej krízy, proces privatizácie a štrukturálna reforma
však musia pokračovať.

Turecko naďalej zlepšovalo svoju schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z členstva
a harmonizovalo svoje právo a právne predpisy s právom a predpismi Európskej únie.
Počas hodnoteného obdobia boli otvorené dve rokovacie kapitoly – životné prostredie
a bezpečnosť potravín –, čím sa celkový počet otvorených kapitol zvýšil na 13. Významný
pokrok sa podarilo dosiahnuť v otázke energetickej bezpečnosti, a to ratifikáciou
medzivládnej dohody o plynovode Nabucco, ako aj v oblasti spolupráce v sektore leteckej
dopravy, a to iniciovaním horizontálnej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Tureckom.
Ešte bude treba harmonizovať mnohé oblasti, najmä rybné hospodárstvo, sociálne politiky,
spravodlivosť a vnútorné veci a sféru colnej únie, v ktorej sú dlhodobo nedoriešené
obchodné záležitosti.

Naďalej je veľmi dôležité, aby Turecko zlepšovalo svoju administratívnu kapacitu s cieľom
zavádzať a presadzovať právne predpisy týkajúce sa EÚ.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa ospravedlniť. Bol
som na zasadnutí poslaneckého klubu. Hodina otázok s pani Redingovou sa začala o 20.00
hod. Videl som to na obrazovke a prišiel som sem, len čo bola položená druhá otázka. Veď
napokon ich dostala šesť. Myslel som si, že to bude trvať pol hodiny, ako určoval program.
Preto som práve zmeškal svoju otázku. Chcel by som vás požiadať, aby ste boli taký láskavý
a dovolili mi položiť otázku po otázke pána Higginsa. Skutočne som prišiel do rokovacej
sály práve vtedy, keď som mal byť na rade.

Predsedajúci.   – Problém spočíva v tom, že podľa článku 116 platí, že ak poslanec nie je
na svojom mieste v čase, keď by sa malo odpovedať na jeho otázku, otázka prepadne.
Zamestnanci sa neúspešne pokúšali dovolať do vašej kancelárie, aj keď to nie je ich
povinnosť. Chápem, že vznikli ťažkosti, ale hodina otázok začala o 20 minút neskôr.
Každému komisárovi som poskytol 20 minút. Pani Redingová mala 20 minút, odpovedala
na dve otázky a dohodli sme sa, že prejdeme k otázkam pre pána Füleho o 20.10 hod.
Veľmi ma to mrzí, pán Posselt.

Prijmem dve doplňujúce otázky a uvidíme, kam sa dostaneme.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Vážený pán predsedajúci, musíme uznať, že aj keď je Turecko
moslimským štátom, veľmi pomáha Západu, najmä ak ide o Kuvajt, Irak a NATO. Napriek
tomu, že sú tam ťažkosti s veľmi vysokým počtom obyvateľov, 74 miliónov, ťažkosti
v oblasti ľudských práv, hospodárskych vecí a Cypru, mohol by pán komisár zároveň
uznať, že sa situácia zlepšuje? Vedel by nám poskytnúť nejaký časový plán, či už dlhodobý,
alebo krátkodobý, v rámci ktorého by sme dokázali Turecku udeliť právo stať sa
plnohodnotným členom Európskej únie?

Seán Kelly (PPE).   – Iba stručne chcem povedať, že napriek tomu, že Turecko dosiahlo
v určitých oblastiach pokrok, musí ešte výrazne pokročiť v oblasti slobody prejavu a slobody
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tlače. Ak sa to jedného dňa podarí dosiahnuť a Turecko skutočne pristúpi k Európskej únii,
nehrozí, že sa vráti späť v mnohých veciach, ktoré požadujeme a ktoré ešte neboli splnené?

Štefan Füle,    člen Komisie. – Pokiaľ ide o prvú otázku, jednoznačne patrím k tým, ktorí
nie sú spokojní s tempom našich prístupových rokovaní. To, že otvárame počas každého
predsedníctva iba jednu kapitolu, podľa mňa neodzrkadľuje význam krajiny a obojstranné
odhodlanie. Navyše sa nám počas tohto predsedníctva nepodarilo otvoriť novú kapitolu
napriek tomu, že bol dosiahnutý značný pokrok, a to najmä v kapitole 8, ktorej témou je
hospodárska súťaž.

Má to viaceré dôvody. Jedným z nich sú nevyriešené otázky týkajúce sa pretrvávajúceho
rozdelenia Cypru. Počet kapitol, ktoré môžeme otvoriť prostredníctvom rámca prístupových
rokovaní, je skutočne obmedzený. V čase, ktorý nám zostáva, máme už otvoriť iba tri
kapitoly: o hospodárskej súťaži, verejnom obstarávaní a sociálnej politike. Osem z nich
bolo na základe odporúčania Komisie pozastavených ako reakcia na to, že Turecko neplní
dodatočný protokol, niektoré kapitoly však blokujú jednotlivé členské štáty.

Za takýchto okolností je pre Komisiu zložité predložiť akýkoľvek rozumný časový plán.
Môžem povedať, že sme dnes v Bruseli mali v rámci prvého zasadnutia Generálnej rady
na ministerskej úrovni dobrú diskusiu o vzťahu EÚ a Turecka a o prístupových rokovaniach
a dohodli sme sa na znení vyhlásení. Na zintenzívnenie tohto procesu využívam viaceré
možnosti. Verím, že po nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Turecku budú obe
strany pripravené urobiť to tiež.

Pokiaľ ide o slobodu tlače, je to znepokojujúca záležitosť, ktorú Komisia veľmi pozorne
sleduje. Cieľom tohto procesu je prejsť všetkých 35 kapitol, všetky východiskové a záverečné
stavy, aby sme sa ubezpečili, že Turecko nielen harmonizuje svoje procesy s acquis Európskej
únie, ale skutočne preukáže aj vykonávanie acquis. To sa vo veľkej miere dotýka politickej
časti kodanských kritérií, čo sa konkrétne vzťahuje na slobodu médií a slobodu prejavu.

Spoločne s členskými štátmi a s podporou Európskeho parlamentu veľmi chceme, aby
proces rozširovania nebol iba procesom zaškrtávania splnených vecí, čo by mohlo neskôr
spôsobiť problémy s vykonávaním niektorých právnych predpisov alebo s fungovaním
inštitúcií. Ide o vážny proces, pri ktorom zohrávajú výsledky práce čoraz dôležitejšiu úlohu.
Presne toto je proces, ktorý musí Turecko absolvovať pred tým, ako si položíme otázku,
či sa mu podarí stať sa členom Európskej únie. To by totiž bolo najlepším ubezpečením
toho, že budú zaručené všetky slobody, aj tá, ktorú spomenul vážený pán poslanec.

Predsedajúci.    – Otázka č. 24, ktorú predkladá Bernd Posselt (H-0569/10)

Vec: Spolupráca Vojvodina – východné Chorvátsko

Ako hodnotí Komisia možnosti posilnenej cezhraničnej spolupráce medzi srbskou
provinciou Vojvodina a východom Chorvátska (oblasť Osijek/východná Slavónia), najmä
pokiaľ ide o výstavbu cezhraničnej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj projekt rýchlostnej
cestnej komunikácie zo Somboru do Osijeku?

– Otázka č. 26, ktorú predkladá Georgios Koumoutsakos (H-0581/10)

Vec: Účinky kvantitatívneho a kvalitatívneho nárastu nacionalizmu v Albánsku a európske
vyhliadky tejto krajiny

Už dlho je hlavnou črtou politického života v Albánsku extrémna nestálosť vlády. Táto
situácia má negatívne dôsledky na nevyhnutnosť pristúpiť k zásadným inštitucionálnym
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reformám potrebným na pristúpenie Albánska k Európskej únii. V tejto klíme pretrvávajúcej
politickej neistoty vzrastajú obavy predovšetkým z kvalitatívneho i kvantitatívneho
posilňovania prejavov fanatického nacionalizmu tak v médiách, ako aj v spoločnosti,
najmä medzi mladými. Možno uviesť konkrétne príklady, akými sú vražda štátneho
príslušníka Albánska gréckeho pôvodu v Himare v auguste, vandalizmus na vencoch na
cintoríne Boboshticë alebo vážne a opakované slovné útoky, ktoré albánska mienkotvorná
tlač zverejnila voči hlave ortodoxnej cirkvi Albánska. Vzhľadom na uvedené skutočnosti
žiadam Komisiu, aby odpovedala na tieto otázky:

Je si týchto skutočností vedomá? Je znepokojená stupňujúcimi sa prejavmi nového
fanatického nacionalizmu? Má v úmysle zasiahnuť u albánskej vlády v záujme ich
potlačenia? A napokon, nazdáva sa Komisia, že všetky tieto okolnosti ovplyvňujú tempo,
ktorým krajina napreduje k vstupu do Európskej únie?

Štefan Füle,    člen Komisie. – Stručne odpoviem na obe otázky.

Hlavným cieľom programov cezhraničnej spolupráce je podpora rozvoja spoločného
sociálno-hospodárskeho prostredia pre občanov, spoločenstvá a hospodárstva vrátane
poskytovania technickej pomoci. Týmto spôsobom by sa mali krajiny pripraviť na riadenie
budúcich cezhraničných programov v rámci cieľov európskej územnej spolupráce
štrukturálnych fondov Európskej únie.

Programy cezhraničnej spolupráce medzi krajinami západného Balkánu majú za cieľ
prekonanie dedičstva minulých konfliktov. Na západnom Balkáne sa začali vykonávať
cezhraničné programy v rámci nástroja predvstupovej pomoci v roku 2007. Dosiahnuté
výsledky boli zatiaľ veľmi pozitívne. Chorvátsko a Srbsko prejavili pripravenosť
spolupracovať v rámci svojich cezhraničných programov v oblastiach ležiacich na oboch
brehoch Dunaja. Rozpočtové prostriedky pridelené cezhraničnému programu Chorvátsko
– Srbsko predstavujú ročne 1,8 milióna EUR. Takéto pridelené prostriedky sa využívajú
na poskytovanie grantov pre malé spoločné projekty predkladané miestnymi
zainteresovanými stranami v rozličných sektoroch, ako sú hospodárstvo, kultúra, cestovný
ruch, ochrana životného prostredia a sociálne veci.

Príjemcami finančných prostriedkov na projekty môžu byť obce, mimovládne organizácie,
obchodné komory alebo kultúrne inštitúcie. Veľké cezhraničné projekty v oblasti
infraštruktúry, akým je aj projekt spomínaný v otázke, nepatria ani do rozsahu, ani medzi
ciele komponentu cezhraničnej spolupráce nástroja predvstupovej pomoci (IPA). Ak o to
požiadajú príslušné chorvátske a srbské orgány, mohla by Komisia zvážiť financovanie
takýchto projektov v rámci komponentu IPA jeden pre Srbsko, ktorý predstavuje budovanie
inštitúcií, a v rámci komponentu IPA tri pre Chorvátsko, ktorý patrí pod regionálny rozvoj.

Ak smiem pokračovať, odpovedal by som teraz na druhú otázku. Ako už bolo uvedené
v písomnej odpovedi na predchádzajúcu otázku č. E-6800/2010, ktorú vážený pán poslanec
už predložil, Európska komisia vie o odsúdeniahodnom incidente v Himarë a pozorne
sleduje vývoj situácie. Údajný páchateľ sa sám prihlásil na polícii a čaká na súdny proces.
Albánske úrady nesú plnú zodpovednosť za účinné vyšetrenie skutočností a spravodlivý
súdny proces s osobami zodpovednými za incident.

Komisia bude sledovať riešenie prípadu v súlade so zásadami ľudských práv a právneho
štátu. Vážený pán poslanec uvádza vo svojej otázke aj podrobnosti iných incidentov.
Albánsko a Grécko úzko spája história. Jednoznačne je v záujme oboch krajín, aby
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pokračovali vo vzájomnej spolupráci a prekonali nacionalistické a extrémistické myšlienky,
ktoré boli základom mnohých nešťastí, ktoré si v minulosti vytrpel celý región.

Komisia opakovane zdôraznila potrebu dôsledného presadzovania zásad právneho štátu
a plného dodržiavania ľudských práv, najmä ochrany práv príslušníkov menšín. Význam
plnenia týchto kritérií pre pokrok smerom k EÚ si uvedomujú všetky krajiny, ktoré žiadajú
o členstvo.

Komisia sa vo svojom nedávnom stanovisku pozitívne vyjadrila o vzťahoch medzi etnikami
v Albánsku. Naďalej je však potrebné vyvíjať úsilie v záujme presadzovania rešpektovania
a ochrany menšín.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Ďakujem vám veľmi pekne za veľkorysosť, vážený pán
predsedajúci. Budem veľmi stručný, pán komisár. Mohli by ste sa, prosím, pozrieť na
spojenie medzi srbským mestom Sombor a chorvátskym mestom Osijek? Cez Dunaj tam
vedie veľký most a v Chorvátsku je letisko, ale žiadna primeraná cesta. Malo by to skutočne
mimoriadny význam pre celý región.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, veľmi
pozorne som si vypočul vašu odpoveď. Ďakujem vám za konkrétne informácie. Na druhej
strane bola však dôvodom mojej dnešnej otázky v prvom rade skutočnosť, že v Albánsku,
všeobecne povedané, vypukol nacionalizmus. Nás v Grécku to znepokojuje a trápi, lebo
takéto veci by sa nemali stávať v krajine, ktorá sa usiluje o pridruženie k EÚ. Veríme, že sa
tieto problémy budú riešiť.

Predsedajúci.   – Pán Paleckis, chceli by ste vysloviť pripomienku k Bielorusku?

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – Áno, mám otázku týkajúcu sa Bieloruska. Ďakujem
vám za vianočné darčeky.

Prezident Lukašenko nedávno navštívil Moskvu a s prezidentom Medvedevom podpísal
veľmi dôležité dohody. Ako hodnotíte túto novú situáciu pred voľbami a po podpísaní
týchto dohôd?

Predsedajúci.   – Pán komisár, to sú tri otázky. Máte na ne najviac tri minúty.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Odpoveď na prvú otázku je áno, po predložení žiadosti a pre
obe krajiny. Som pripravený pozrieť sa na túto záležitosť a zistiť, ako by mohla Komisia
pomôcť.

Po druhé, Komisia má obavy pri každom náraste nacionalizmu. Touto vecou sa v kontexte
našich vzťahov s krajinou treba veľmi vážne zaoberať. Ako viete, na začiatku októbra sme
predstavili stanovisko k Albánsku. Obsahovalo viacero, konkrétne dvanásť takzvaných
kľúčových priorít, ktoré musí Albánsko splniť pred tým, ako budeme môcť odporúčať
začatie prístupových rokovaní. Spolu s kolegami zabezpečíme, aby sa téma, ktorú ste
predložili, uspokojivo vyriešila v rámci týchto dvanástich priorít a aby Komisia nevyjadrila
odporúčanie začať prístupové rokovania, kým nebudú uspokojivo vyriešené také otázky,
aké ste spomenuli.

Pokiaľ ide o tretiu otázku, trochu váham, ako ju stručne zodpovedať. Myslím, že sme
zaznamenali určitý obmedzený pokrok v predvolebnom procese. Už sme veľmi zvedaví
na správu monitorovacej misie OBSE/ODIHR. Sme pripravení podniknúť ďalšie kroky na
tomto základe a zapojiť Bielorusko, bude to však celoplošný záväzok, pričom budeme
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mať vo veľkej miere na pamäti kroky, ktoré musia bieloruské úrady urobiť v zásadných
otázkach demokracie, právneho štátu a základných práv.

Týmto končím. Poskytnem vám písomnú odpoveď o súčasnej práci Komisie a členských
štátov na spoločnom predbežnom pláne, o ktorom budem s vami a vašimi kolegami zo
zhromaždenia Euronest hovoriť zajtra, o práci na mandáte na dohodu o readmisii a dohode
o zjednodušení vízového režimu a uvediem aj dodatočné informácie, ktorými odpoviem
na vašu otázku. Pridám aj svoj pripravený prejav.

Predsedajúci.   – Pán Paleckis, mal som dojem, že by sme vzhľadom na prebiehajúce voľby
mali zaznamenať vaše pripomienky k Bielorusku.

Ospravedlňujem sa pánovi Madlenerovi, pani Theocharousovej a pánovi Hadjigeorgiouovi,
ktorí sú tiež prítomní. Ich otázky sme už nestihli predložiť. Budú zodpovedané písomne.

Pán Madlener, skutočne nemáme čas.

Barry Madlener (NI).   – (NL) (bez mikrofónu)... položiť tú otázku, ale teraz nás v podstate
jednoducho vypustíte z programu. Toto je bežný postup? Nemohli ste nás informovať
skôr alebo zasiahnuť, aby sme všetci dostali slovo?

Predsedajúci.   – Pán Madlener, keď predsedám rozprave ja, vždy sa snažíme skončiť
o 20.30 hod. Tento čas sme prekročili o sedem minút pre dlhé odpovede a preto, že
predchádzajúca rozprava trvala o 20 minút dlhšie. Nie je to moja chyba, ale považujem
za dôležité, aby sa zamestnanci mohli najesť pred tým, ako sa vrátia o 21.00 h.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri
prílohu).

Týmto končím hodinu otázok.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.40 hod. a pokračovalo o 21.00 hod.)

PREDSEDÁ: LÁSZLÓ TŐKÉS
podpredseda

18. Akčný plán pre energetickú efektívnosť (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa pána Bendta Bendtsena v mene
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o revízii akčného plánu pre energetickú
efektívnosť (2010/2107(INI)) (A7-0331/2010).

Bendt Bendtsen,    spravodajca. – (DA) Vážený pán predsedajúci, cieľu EÚ zameranému
na dosiahnutie úspor vyplývajúcich z energetickej efektívnosti na úrovni 20 % do roku
2020 možno hrozí, že sa stane ďalším lisabonským proroctvom. Vzhľadom na súčasné
iniciatívy sa zdá, že dosiahneme úroveň 10 alebo 11 %. To nestačí. Do energetickej
efektívnosti musíme investovať z hospodárskych, obchodných, ekologických
a spoločenských dôvodov. Väčší dôraz na energetickú efektívnosť bude predovšetkým
znamenať nižšiu spotrebu energie. Tento krok bude viesť k úsporám a podľa číselných
údajov Komisie dosiahne finančný prínos splnenia cieľa zníženia o 20 % výšku 1000 EUR
na domácnosť na rok.

Kým Čína a Spojené štáty v súčasnosti v tejto oblasti výrazne investujú, v Európe k tomu
dochádza pomalšie. Zaostávame. V Číne dotuje tieto priemyselné odvetvia štát. Spojené
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štáty majú vynikajúce rámcové podmienky pre obchod, kým európski občania premýšľajú
iba o množstve luxusu, ktorý dostanú za svoje mesačné platy. Na inovácie a dosahovanie
výsledkov sa kladie príliš malý dôraz. Z politického hľadiska sa musíme zamerať na niektoré
oblasti, ktoré nám umožnia zanechať tento svet v lepšom stave, než v akom sme ho dostali.
Ide o oblasti, ktoré nám tiež poskytnú veľký hospodársky výnos, vytvoria nové pracovné
miesta a zvýšia našu konkurencieschopnosť.

Otázka energetickej efektívnosti tiež znamená dodatočný prínos v podobe poskytnutia
pracovných možností pre malé a stredné podniky v Európe. Tri hlavné piliere politiky
energetickej efektívnosti EÚ sú podľa môjho názoru vnútroštátne akčné plány, produktová
politika a budovy. Ide o tri veľmi rozdielne typy politík, a ak začneme s vnútroštátnymi
akčnými plánmi, neukázali sa byť veľmi účinné, ale napriek tomu majú veľký potenciál.
Musíme ich preto zefektívniť a dať Komisii príležitosť, aby ich ako nástroj aktívne využívala.
Komisia bude mať príležitosť zamietnuť akčné plány, ak nebudú dostatočne ambiciózne.
Občania tým získajú transparentnosť. Nesmierne dôležité je však zachovať nezávislosť
členských štátov a poskytnúť im príležitosť samostatne sa rozhodovať o oblastiach,
v ktorých vynaložia svoje úsilie. V niektorých krajinách je tak potenciál v oblasti úspor
energie v budovách väčší než v iných krajinách a úplne iné krajiny sa podľa všetkého
zamerajú na zvýšené úspory energie v súvislosti s výrobou.

Druhý pilier spočíva v produktovej politike, ktorá sa týka noriem a označovania. Normy
sú omnoho dôležitejšie než označovanie a je veľmi jednoduché preukázať rozsah úspor
dosiahnutých v dôsledku noriem. Okrem toho sa aj v tomto prípade zvýšia inovácie.

Dôležitá je aj politika v oblasti budov. Stanovia sa ciele v súvislosti s plánom do roku 2050.
Otázka budov má v politike v oblasti energie a klímy úplne zásadný význam. Naše budovy
spotrebujú štyridsať percent energie. Ide o oblasť, v ktorej možno dosiahnuť úspory zjavné
v konečnej účtovnej uzávierke. Som presvedčený, že tieto tri oblasti budú predstavovať
dôležitý základ pre konkurencieschopnosť a inovácie na mnoho rokov v budúcnosti.
V správe sa preto odporúča prijatie finančného nástroja na získavanie investícií v rámci
projektov, ktoré súvisia s energetickou efektívnosťou. V niektorých európskych krajinách
fungujú modely, v rámci ktorých sa investície získavajú mnohokrát, a otázka znie, či by
EÚ tiež nemala upraviť svoje financovanie týmto spôsobom. Dúfam, že Parlamentu sa
podarí prijať túto správu veľkou politickou väčšinou, pretože ide o veľmi dôležitú oblasť
pre Európu a naše podniky.

Günther Oettinger,    člen Komisie. – (DE) Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne,
vážení poslanci, najprv by som chcel vyjadriť poďakovanie parlamentnému Výboru pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum
a energetiku a Výboru pre regionálny rozvoj za intenzívnu rozpravu a za správu, o ktorej
dnes rokujeme. Moje poďakovanie sa týka najmä pána Bendtsena, ale aj ostatných
poslancov, ktorí sa tejto otázke dlho venovali a preukázali vysokú úroveň odbornosti.

Vezmime do úvahy iba predbežný stav v súvislosti s tromi cieľmi na úrovni 20 %, ktoré
sme stanovili. Ide o úroveň CO2, obnoviteľné energie v energetickej skladbe a vyššiu mieru
energetickej efektívnosti. V súvislosti s CO2 a obnoviteľnými energiami dosahujeme
dostatočný pokrok. V oblasti energetickej efektívnosti sme však iba na začiatku. Ak
neurobíme opatrenia, nedosiahneme cieľ. Znamená to, že aj napriek tomu, že Parlament,
Rada a všetky európske inštitúcie stanovili cieľ, náš pokrok, najmä po kríze, pravdepodobne
nevyústi do väčšej energetickej efektívnosti na úrovni 20 %. Namiesto toho by vzhľadom
na súčasnú situáciu bolo možné dosiahnuť iba úroveň 8, 9, 10 % v období desiatich rokov.
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Moja druhá poznámka sa týka toho, že nie som úplne spokojný s výrazom energetická
efektívnosť, pretože mu nerozumie nikto okrem nás. Ak sa spýtate svojich susedov alebo
priateľov, rozumejú výrazu úspora energie, ale výraz energetická efektívnosť má do istej
miery iba technický charakter. Otázka, ktorou sa v súvislosti s dosiahnutím tohto cieľa
zaoberáme, spočíva v skutočnosti v tom, že daný cieľ v podstate ešte nebol jasne vymedzený.
Máme celkové vyhodnotenie spotreby energie na rok 2005, ktoré je doplnené údajmi
z roku 2007 na základe vstupu Rumunska a Bulharska, a tento rok znamená začiatok.
Úroveň spotreby uvedená vo vyhodnotení je dobre známa. V tomto období, ešte predtým
než som sa stal komisárom pre energetiku, odzrkadľovali všetky rozhodnutia zvyčajnú
prognózu, inými slovami, dopyt po energii, ktorý sa zvýši, a z tejto hodnoty sa následne
odrátalo 20 %. Kladiem si otázku, či sa náš dopyt po energii v skutočnosti zvýši, ak sa
nezohľadnia úspory energie. V našej krajine, Nemecku, pravdepodobne nie. V nových
členských štátoch sa však určite zvýši. Postačí, ak spomeniem iba motorové vozidlá, počet
automobilov na obyvateľa, rozsah priestoru na bývanie, priemyselný rozvoj. Doteraz však
nebola predložená žiadna objektívna správa s vyhodnotením prognóz. Nevieme z čoho
odrátať dvadsať percent. Máme model PRIMES a iné modely. Mám pochybnosti v súvislosti
s mnohými predpoveďami číselných údajov. Napríklad zakladajúce členské štáty Európskej
únie tvrdia, že ich dopyt po energii bez jej úspor do roku 2020 prudko stúpne. Po odrátaní
20 % dostaneme presne tie isté číselné údaje ako v roku 2005. Toto určite nie je možné.
V prvom rade to znamená, že potrebujeme číselné údaje, výhľady a prognózy, ktoré majú
opodstatnenie. K tým chceme dospieť do februára alebo marca.

Spolieham sa na hlavy štátov a predsedov vlád, že k tejto otázke pristúpia vo februári
rovnako vážne ako pred krízou. Domnievam sa totiž, že v súčasnej situácii nebudú členské
štáty hlasovať za záväzné ciele. Môžu dosiahnuť väčšinu v Parlamente, ale členské štáty
chcú konať na dobrovoľnom základe a sú stále veľmi vzdialené od schválenia záväzných
cieľov, o ktorých sa rozhodlo pred dvoma alebo troma rokmi. Musíme preto skôr z čisto
teoretického hľadiska objasniť prognózu na rok 2020 bez energetickej efektívnosti
a následne ju jednoducho znížiť o 20 %.

Následne sa musíme spýtať, kde začneme. Najprv v oblasti fondu budov. V oblasti bývania,
práce a priemyslu musíme vykonať najviac práce práve v súvislosti so súčasnými budovami.
V tejto súvislosti si myslím, že príkladom pôjdu verejní vlastníci – miestne samosprávy
a štáty. Inými slovami, o efektívnosť sa musíme snažiť, najmä pokiaľ ide o vlastníctvo štátu.
Po druhé, na európskej úrovni máme štrukturálne programy a v rôznych krajinách máme
rôzne renovačné programy. Uvedené programy musíme spojiť. Možno budeme musieť
poskytnúť menej finančných prostriedkov na vydláždenie trhovísk a budeme mať menej
obchvatov. Namiesto toho však budeme vo väčšej miere spolufinancovať energetickú
efektívnosť. Aj tento cieľ považujem za zásadný pre nasledujúce rozpočtové obdobie na
európskej úrovni.

Potom nasleduje otázka dopravy. Je samozrejmé, že v tejto oblasti musíme dosiahnuť
úspory. Vieme, že niektoré členské štáty majú 550 automobilov s benzínovými
a dieselovými motormi na 1 000 obyvateľov a v iných tento počet dosahuje 100 alebo
120. Tento počet bude zosúladený. Nie však na úrovni 100 automobilov na 1 000 občanov
v Nemecku, ale na 400 až 500 automobilov na 1 000 občanov v Európe. V oblasti dopravy
musíme preto dosiahnuť väčšiu energetickú efektívnosť. Mimochodom, najefektívnejšia
forma dopravy sa nevyužíva. Po tretie, ide o priemysel, a po štvrté, o odvetvie energetiky.

O otázke záväzného charakteru akéhokoľvek uvedeného opatrenia sa v Európskom
parlamente podrobne diskutovalo. Uvedenú otázku sme pred niekoľkými týždňami
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predložili na neformálnom obede v Rade pre energetiku. Môžem vám povedať, že členské
štáty a ministri pre energetiku pristupujú k otázke energetickej efektívnosti veľmi citlivo.
Nie sú však ešte pripravení prijať rozhodnutie o záväzných cieľoch. Vezmime si,
mimochodom, rozvíjajúci sa členský štát, ako napríklad Poľsko. Dosiahne zníženie o 20 %?
Pochybujem. Alebo si všimnime nasýtené členské štáty, ako napríklad Nemecko, Rakúsko
alebo Taliansko. Ako by sme prinútili Rakúsko alebo napríklad Nemecko prijať zníženie
o 30 %, aby Poľsko mohlo prispôsobiť svoj hospodársky rozvoj, počet automobilov na
občana a iné oblasti dosiahnutiu cieľov? V tejto súvislosti pred sebou máme ešte niekoľko
náročných diskusií o spôsobe dôsledného zavedenia tohto cieľa v rôznych odvetviach
a členských štátoch. Ide o odvetvia priemyslu, energetiky, dopravy a bývania.

V tejto chvíli si správu prevezmem a ďakujem vám za jej obsah. O tejto otázke chcem
rokovať 4. februára v Európskej rade s cieľom opäť si jasne všimnúť to, ako dôsledne
pristupujú vlády k tejto otázke. Následne vám predložím konkrétny návrh nového plánu
energetickej efektívnosti. Som si istý, že potom budeme mať dostatočnú príležitosť na to,
aby sme na jar a v lete diskutovali o všetkých otázkach vrátane otázky záväzných cieľov.

Vzhľadom na zásadu subsidiarity by správny prístup možno spočíval v dvojfázovom pláne.
Prvá fáza by bola dobrovoľná. Budeme očakávať, že vnútroštátne akčné plány pre
energetickú efektívnosť budú poskytované každoročne, a pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov,
svoje očakávania podrobne stanovíme každý rok. Nebudeme však čakať do roku 2020.
Namiesto toho sa v prípade potreby po dvoch rokoch zameriame na záväzné ciele, ak
zistíme, že v prvých dvoch rokoch dobrovoľná fáza neviedla v členských štátoch k pokroku
v súvislosti so znížením o 20 %. Veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú rozpravu.

Peter Liese,    spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
požiadaného o stanovisko. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Oettinger, dámy a páni,
najprv by som chcel urobiť opravu. V nemeckom preklade sa uvádza, že som predsedom
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. To však nie je správna
informácia. Som spravodajca. Z tejto pozície by som však chcel vyjadriť svoje úprimné
poďakovanie pánovi Bendtsenovi za jeho skvelú prácu a vynikajúcu spoluprácu. Predložil
ambicióznu stratégiu o otázke energetickej efektívnosti v Európskej únii. Energetická
efektívnosť je nákladovo najefektívnejší prostriedok znižovania emisií a obmedzenia našej
závislosti od dovozu energie. Týmto spôsobom sa vytvoria pracovné miesta v Európe
a finančné prostriedky, ktoré investujeme, už nebudú prúdiť smerom do Ruska, na Blízky
východ alebo do iných regiónov, ale zostanú v našom hospodárstve.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prijal komplexné
stanovisko. Nemusím opakovať celý jeho obsah, ale tiež je veľmi ambiciózne. Nie všetko,
čo obsahuje, je rovnako dôležité. Rád by som však ešte raz zdôraznil dve veci. Po prvé, už
sme o tom hovorili, pán komisár, navrhujeme, aby si Európska únia sama stanovila
dlhodobý cieľ v oblasti energetickej efektívnosti, pretože pri plánovaní do roku 2050
musíme poznať aj približnú spotrebu. Po druhé, upozornili sme tiež na problémy
s vymedzením. Som presvedčený, že za základ by sme mali považovať množstvo
spotrebovanej energie. Ide totiž o merateľný údaj a poznáme tiež vstupné údaje. Napríklad
v súvislosti s meraním na jednotku nemáme žiadne iné údaje. Preto je to podľa môjho
názoru správny prístup a dúfam, že sa nám ho podarí v nasledujúcich mesiacoch adekvátne
začleniť do stratégie.

Lena Kolarska-Bobińska,    spravodajkyňa Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného
o stanovisko. – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, energetická efektívnosť
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predstavuje jeden z hlavných problémov Európskej únie v nasledujúcich 10 rokoch. Je to
tiež zásadný prvok našej energetickej stratégie. V súčasnosti je prioritou to, aby členské
štáty zaviedli konštruktívne ustanovenia správy a energetickú stratégiu Komisie. Aby
k tomu došlo, musíme vyriešiť niekoľko problémov. Na úrovni EÚ stále čelíme problému
merania energetickej efektívnosti. V súčasnosti využívame na tento účel prognózy na rok
2020. Nebolo by však rozumné prijať záväzné právne ciele založené na týchto prognózach.
V súvislosti s budúcnosťou nie sme jasnovidci. Z toho dôvodu musíme rozvinúť novú
a lepšiu technológiu. O tejto otázke sme už dnes diskutovali. Táto technológia nám umožní
dosiahnuť náš cieľ.

Je potrebné tiež zohľadniť regionálne rozdiely. Spôsob využívania energie v Kodani sa líši
od spôsobu vo východnej časti Poľska. Neexistuje jednotný akčný plán, ktorý vyhovuje
všetkým kritériám, a my musíme zabezpečiť, aby tieto plány zodpovedali skutočnosti.
Regionálne a miestne orgány budú zodpovedať za zavedenie politík týkajúcich sa
energetickej efektívnosti. Európska komisia a členské štáty musia teda zosúladiť svoje
činnosti s miestnymi orgánmi. Inak budú považované za byrokratickú administratívu
a zdroj obrovských nákladov pre regióny a občanov. Bez viacúrovňového riadenia
a vyčlenenia finančných zdrojov na tento cieľ bude celý projekt odsúdený na neúspech.

Herbert Reul,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať tým, ktorí pracovali na tejto správe,
a najmä pánovi Bendtsenovi. Rád by som spomenul dve hľadiská a možno vám dal priestor
na zamyslenie. Všetci súhlasíme s tým, že energetická efektívnosť, hospodárne využívanie
energie, je najjednoduchším a najrozumnejším riešením. Otázka znie, ako tento cieľ
dosiahneme. Tiež by som chcel položiť otázku, čo sme v skutočnosti tu v Parlamente
dosiahli tým, že ľuďom predkladáme nové a vyššie percentuálne údaje. Naozaj sme dosiahli
väčšie a účinnejšie výsledky? Prečo a v ktorých oblastiach využívame energiu efektívnejšie?
Bolo mi povedané, že priemysel, ktorý spotrebuje veľa energie, využíva energiu efektívnejšie,
pretože tým šetrí finančné prostriedky a pretože je to preňho prínosné. Bolo mi tiež
povedané, že keď sa ľudia dozvedia, že konkrétny spotrebič spotrebuje viac alebo menej
energie, inými slovami, keď to budú môcť vidieť a uvedomiť si výhodu pre seba, rozhodnú
sa v prospech energetickej efektívnosti. Snaha v súvislosti s percentami je možno úplne
nesprávny spôsob riešenia a namiesto toho by sme mali zvoliť stimulačný prístup.

Moja druhá otázka znie takto. Pán komisár uviedol niekoľko veľmi výstižných a jasných
poznámok o tom, aké zložité je iba vysvetliť význam energetickej efektívnosti. Čo to vlastne
znamená? Ako sa líši spôsob jej uplatňovania v členských štátoch? Naša kolegyňa
poslankyňa práve upozornila na to, že členské štáty sa tiež nachádzajú vo veľmi odlišných
situáciách v súvislosti so svojimi hospodárstvami a geografiou. Ich podmienky sú úplne
odlišné. Spočíva správne riešenie v práci s jedným záväzným číselným údajom alebo by
sme mali rozmýšľať o inom prístupe? Myslím si, že v súvislosti s energetickou politikou
musíme do určitej miery opustiť diskusiu minulosti, ktorej cieľom bolo dosiahnuť niečo
s jednotnými číselnými údajmi, záväznými cieľmi a zázračnými riešeniami. Zjavne sme
totiž nedosiahli dostatočné výsledky. Konečne by sme sa mali pokúsiť o alternatívnu cestu
diferencovanejších a rôznorodejších riešení, ktorá zohľadňuje rozdielne situácie, ale tiež
vedie k výsledkom. Na dosiahnutom výsledku záleží viac než na našich konkrétnych
okolnostiach.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)
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Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, mám len jednu otázku pre
pána Reula. Nie je možné mať záväzné ciele v rámci rozvoja a zároveň ich stále považovať
za diferencované? Do protikladu ste postavili termíny „záväzný“ a „diferencovaný“ a ja
som presvedčený, že obidva prístupy možno zjednotiť. Plne podporujem niektoré kroky,
ktoré pán komisár predložil, ale možno sa nám podarí nájsť spôsob, ako postupovať
diferencovaným spôsobom v súlade s geografickými a inými okolnosťami a zároveň
v konečnom dôsledku dosiahnuť záväzné ciele.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, tiež obhajujem diferencované
riešenia a podobne ako vy, pán Swoboda, uvažujem nad spôsobom uskutočnenia takýchto
riešení. V oblastiach, v ktorých je potrebné dosiahnuť ciele, by sme nemali vylučovať vôbec
nič. Dnešný deň budem považovať za svoj východiskový bod. Vychádzať z malého priestoru
so záväznými cieľmi a percentami považujem v súčasnosti za nesprávne riešenie. V tejto
chvíli by som chcel nás všetkých vyzvať, aby sme sa postupne a hlbšie zamysleli nad tým,
čo môžeme dosiahnuť a ako to chceme uskutočniť. Je mi ľúto, že sme nedosiahli viac.
Možno musíme preto zvoliť iný prístup.

Britta Thomsen,    v mene skupiny S&D. – (DA) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
dámy a páni, rada by som najprv poďakovala pánovi Bendtsenovi a ostatným spravodajcom
za ich plodnú spoluprácu na tejto správe.

Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu v mnohých oblastiach, v neposlednom rade v súvislosti
s ambíciou zožať ľahko dostupné výsledky podpory energetickej efektívnosti. Vyskytli sa
však aj oblasti, v ktorých sme sa nezhodli. K dohode sme nedospeli v súvislosti
so stanovením ambicióznych a záväzných cieľov zameraných na energetickú efektívnosť.

Podľa môjho názoru má zásadný význam to, že sme pevne rozhodnutí dosiahnuť
minimálny cieľ dvadsaťpercentného zlepšenia energetickej efektívnosti. Toto je cesta vpred,
ak chceme ekologické a udržateľné hospodárstvo, v ktorom je možné vytvoriť milión
nových pracovných miest v Európe. Je však nevyhnutné, aby uvedené ciele energetickej
efektívnosti boli pre členské štáty záväzné. Každému je totiž jasné, že EÚ má vo veľkom
počte oblastí odporúčania a ciele, ktoré sa v praxi neuskutočňujú, pretože nie sú záväzné.

Zároveň sme však boli svedkami toho, že záväzné ciele prinášajú výsledky. Je preto zrejmé,
že rovnaký prístup by sa mal týkať aj opatrení energetickej efektívnosti. Vieme, že ide
jednoducho o najlacnejší spôsob zníženia emisií CO2, zaručenia bezpečnosti dodávok
a zároveň zabezpečenia nižších účtov za vykurovanie pre spotrebiteľov. Nižšie výdavky
na účty za vykurovanie by pritom predstavovali pokrok predovšetkým pre mnohých
Európanov, ktorí trpia takzvanou energetickou chudobou.

Ľudia trpia energetickou chudobou vtedy, ak musia pomerne veľkú časť svojho príjmu
vynaložiť na vykurovanie svojho domova. V súčasnosti nemáme spoločné definície
energetickej chudoby a neexistujú ani žiadne primerané politické iniciatívy zamerané na
jej zníženie. Dôsledky energetickej chudoby sú katastrofické. Dochádza k zhoršeniu zdravia
a všeobecných životných podmienok skupín s nízkymi príjmami. Musíme preto poskytnúť
lacné pôžičky na investície v rámci energetickej efektívnosti v domácnostiach a na tento
cieľ musíme tiež využiť štrukturálne fondy.

Teším sa na zajtrajšie hlasovanie a dúfam, že správu podporí veľká väčšina a v boji proti
energetickej chudobe sa zavedú dôraznejšie opatrenia.

Fiona Hall,    v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som vzdať hold
pánovi Bendtsenovi, ktorý na tejto správe pracoval mimoriadne usilovne a úzko
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spolupracoval s tieňovými spravodajcami z ostatných strán. Úspešne spojil poslancov pri
riešení tejto otázky a zaslúži si srdečné blahoželanie.

Úspora energie je prospešná pre obrovský počet oblastí. Po prvé, zmena klímy. Konferencia
v Cancúne nám pripomenula, koľko práce ešte máme pred sebou, a úspora energie je
najlacnejší a najjednoduchší spôsob na splnenie cieľa tridsaťpercentného zníženia emisií
skleníkových plynov. Po druhé, energetická bezpečnosť. Minulý týždeň som sa v Záhrebe
zúčastnila na diskusii so svojimi kolegami liberálmi o vstupe Chorvátska. Povedali mi, že
Chorvátsko dováža 50 % svojej energie a využíva tiež dvakrát viac energie než v prípade,
keby sa uplatňovali náležité opatrenia energetickej efektívnosti.

V súčasnosti, keď otázka energie patrí v súlade s Lisabonskou zmluvou do spoločnej
európskej právomoci, energetická efektívnosť musí tiež byť spoločnou zodpovednosťou.

Väčším úsilím v oblasti úspory energie riešime aj veľmi praktické problémy, s ktorými sa
ľudia v živote stretávajú. Príliš veľa ľudí žije v energetickej chudobe a snaží sa udržať teplo
v nedostatočne izolovaných domoch. Dosiahnutím vyššej energetickej efektívnosti
domácností poskytujeme ľuďom finančné prostriedky, aby ich v tomto období finančných
a hospodárskych ťažkostí vynaložili v miestnom hospodárstve. Týmto spôsobom by sa
tiež v miestnom hospodárstve vytvorilo mnoho tisícov pracovných miest.

Vzhľadom na všetky uvedené pozitívne účinky si teda s veľkým prekvapením uvedomujeme,
že cieľ 20 % energetickej efektívnosti tvorí jednu časť balíka opatrení do roku 2020, ktorý,
ako uviedol pán komisár, v súčasnosti smeruje do záhuby. Posledné číselné údaje naozaj
ukazujú, že do roku 2020 je cieľom dosiahnuť iba 9 % z plánovaných 20 %.

Domnievam sa, že nastal čas, aby sme sa vzdali a pripustili, že v roku 2008 sme
nepostupovali správne. Už vtedy sme mali prijať záväzný cieľ. A v súčasnosti musíme
naozaj pokročiť a nájsť spôsoby na jeho dosiahnutie.

Ďakujem pánovi komisárovi za informácie o jeho plánoch na budúci rok. Myslím si, že
nastal čas, aby sme tu prijali politické rozhodnutie o nevyhnutnosti stanovenia záväzného
cieľa zameraného na úsporu energie. Bez neho totiž v skutočnosti oslabujeme všetky
opatrenia prijímané v oblastiach hospodárstva, energetickej bezpečnosti a zmeny klímy.

Yannick Jadot,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
najprv by som rád zablahoželal pánovi spravodajcovi ku kvalite jeho práce a v zásade jasne
podporil zajtrajšie prijatie správy, ktorú prijal Výbor pre priemysel, výskum a energetiku.

Prejdime teraz k neuveriteľnému potenciálu, ktorý súvisí s úsporami energie. Táto otázka
sa tu už spomínala. V samotných správach z Európskej komisie sa uvádza, že keby sme
zastavili svoju nadmernú spotrebu energie, keby sme znížili jej plytvanie o 20 %, mohli
by sme vytvoriť jeden milión pracovných miest, usporiť takmer 1 000 EUR na európsku
domácnosť a výrazne znížiť svoj účet za dovážanú energiu.

Úspora energie na úrovni 20 % alebo zníženie v Európe sa z hľadiska energie rovná 15
projektom Nabucco. V súčasnosti tento cieľ nespĺňame. Pani Hallová to spomínala a ja to
vnímam tak, že máme problém počítať. Ak sa v súčasnosti v správach uvádza, že sme
ďaleko od dosiahnutia 20 %, potom môžeme vyhodnotiť úspory, ktoré každoročne
dosahujeme alebo nedosahujeme. Vieme tiež, že tento prístup v podobe ekodizajnu alebo
ekologického označovania v prípade automobilov a podobne nemá za následok celkovú
súdržnosť a neumožňuje nám dospieť k výsledkom, o ktoré sa snažíme.
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Trochu ma prekvapuje rozprava, ktorá práve prebieha. Pán komisár, prepáčte mi, ale ak
tvrdíte, že máme problém pri vymedzení energetickej efektívnosti, z teoretického hľadiska
je to možno pravda, ale v klimatickom a energetickom balíku je tento cieľ stanovený jasne.
Je v ňom uvedené, že spotreba energie sa musí znížiť o 20 % pod základnú úroveň. Uvedený
problém nemá nič spoločné s vymedzením energetickej efektívnosti. V klimatickom
a energetickom balíku sa uvádza, že sa musíme vrátiť k určitým úrovniam energie.

Tvrdia nám, že nepotrebujeme záväzný cieľ. Prijímame preto cieľ v súvislosti
s obnoviteľnými zdrojmi. Na konferencii v Cancúne pred niekoľkými dňami Európska
komisia rokovala o záväznej dohode o zmene klímy a snažila sa obhajovať Kjótsky protokol.
V tomto Parlamente teraz uvádzame argumenty Spojených štátov a Číny a tvrdíme, že
prijmeme dobrovoľné ciele, a ak si jedného dňa uvedomíme, že nepostačujú, prijmeme
záväzné ciele.

V súvislosti s prerokúvanou správou niekoľko poslancov navrhlo posilnenie časti venovanej
budovám. Existuje priestor na prijatie rozsiahlej európskej iniciatívy v súvislosti s budovami,
ktoré však predstavujú 40 % našej spotreby energie. Pokiaľ ide o renováciu, môžeme zájsť
oveľa ďalej.

Na záver, občania v súčasnosti zápasia s chladom. Za svoju energiu platia veľmi vysoké
ceny. Ak sa Európa dostane z krízy, energia bude na medzinárodnej úrovni omnoho drahšia.
Občania sa budú musieť vyrovnať s dvojnásobným zvýšením cien energie. Musíme konať
omnoho rýchlejšie. Pán komisár, rád by som vás tiež požiadal, aby ste zdôraznili
pánovi Van Rompuyovi, že stretnutie 4. februára by sa malo týkať aj otázky spotreby
energie. Z tohto hľadiska je plán, ktorý v súčasnosti navrhuje, škandalózny.

Konrad Szymański,    v mene skupiny ECR. – (PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som
predovšetkým poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi konštruktívnu a otvorenú
spoluprácu pri vypracovaní tejto správy. Vo svojom vystúpení by som sa rád zameral na
jednu otázku. Naša politická skupina nebude môcť prijať zavedenie záväzných cieľov
energetickej efektívnosti pre európsky systém. Nemáme predovšetkým spoločnú metodiku
na meranie efektívnosti. Príliš mnoho ukazovateľov sa nedá porovnávať. Ciele by sa mali
stanoviť osobitne pre každú krajinu, aby sa zohľadnil rôzny potenciál úspor, ako aj súčasné
úspechy v tejto oblasti. Uvediem príklad našej krajiny. Od roku 1990 zvýšilo Poľsko svoju
energetickú efektívnosť o 50 %. Napriek tomu je Poľsko v porovnaní s európskym
priemerom naďalej krajinou s nízkou efektívnosťou. Zavedenie jednotného a záväzného
cieľa bude z politického hľadiska škodlivé a spôsobí to, že náklady na dosiahnutie zmien
sa rozdelia medzi členské štáty nerovnomerne.

Marisa Matias,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Vážený pán predsedajúci, tiež by som
na úvod rada vyjadrila svoje presvedčenie, že nastal správny čas na predloženie návrhu na
revíziu akčného plánu pre energetickú efektívnosť. Som tiež presvedčená, že v rámci
dnešnej rozpravy sa objasnia akékoľvek prípadné pochybnosti. Politika energetickej
efektívnosti má úplne zásadný význam v niekoľkých odvetviach, od budov k energetickej
infraštruktúre, informačným a komunikačným technológiám, odvetviu dopravy, finančným
záležitostiam, k všetkým uvedeným a mnohým iným otázkam a všetkým ostatným
odvetviam. Je nevyhnutné prijať koordinované a spoločné politiky, pretože inak nemôžeme
dosiahnuť svoje ciele. Politika energetickej efektívnosti je tiež nevyhnutná, aby nám
umožnila bojovať proti zmene klímy, ako som už uviedla, v súvislosti so znižovaním
emisií, na ktoré musíme reagovať.
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Nemôžeme na jednej strane viesť diskusiu zameranú na podporu zníženia emisií a na strane
druhej viesť inú diskusiu týkajúcu sa energetickej efektívnosti, v rámci ktorej sa tvrdí, že
to nie je možné. Z uvedeného dôvodu by som rada uviedla niekoľko poznámok, ktoré
považujem za dôležité pre túto diskusiu. Po prvé, je dôležité, aby sme si stanovili záväzné
ciele. Ako som už uviedla, stav, v ktorom máme stále dobrovoľné kritériá, nás jednoducho
priviedol do súčasnej situácie. Nemôžeme stanoviť záväzné ciele, pretože nebude možné
dosiahnuť cieľ 20 % energetickej efektívnosti do roku 2020. Európskej verejnosti povieme,
že v konečnom dôsledku to bol prázdny sľub a že k ničomu podobnému v skutočnosti
nedôjde, pretože sme dosiahli iba zníženie na úrovni 9 %. Som presvedčená, že ide
o neprijateľný argument, ktorý si odporuje. To, že sa nám nepodarí dosiahnuť cieľ 20 %
energetickej efektívnosti, je totiž presne dôvod, prečo si nestanovíme záväzné ciele na jeho
dosiahnutie. Ak majú ciele tento účinok, poskytujú tiež motiváciu pre politiky a projekty.
Ak to nechceme dosiahnuť, sme zbabelci a nemôžeme závisieť od dobrej vôle. V tomto
prípade musíme, bohužiaľ, závisieť od politickej vôle.

Dúfam, že zajtra sa politická vôľa nakloní smerom k stanoveniu tohto cieľa 20 %
energetickej efektívnosti do roku 2020, a to nielen preto, že jeho dosiahnutie umožní
vytvoriť jeden milión pracovných miest. Ide o nové pracovné miesta a my nie sme v situácii,
v ktorej by sme túto možnosť mohli premárniť. Zdá sa, že v súvislosti s týmto predpokladom
o neprijatí spoločného záväzku sa deje to isté ako s hospodárskou politikou na európskej
úrovni.

Európska únia sa zdá byť neschopná vytvoriť hospodársku politiku zameranú na vytváranie
pracovných miest. Zdá sa byť tiež neschopná vytvoriť spoločnú politiku energetickej
efektívnosti. Dúfam, že sa to zmení, a dúfam, že úspech nedosiahneme len v tomto, ale aj
v stavebnom odvetví. Úprimne tiež dúfam, že zajtra budeme môcť poskytnúť reakciu,
ktorá nebude len koordinovaná a presvedčivá, ale bude aj reakciou na prebiehajúcu krízu.

Jaroslav Paška,    za skupinu EFD. – (SK) Prerokovávaná revízia akčného plánu pre
energetickú efektívnosť popisuje viaceré cesty, ktorými by mohla Európska únia prispieť
k naplneniu svojich ambícií o plánovanom znížení množstva skleníkových plynov do
roku 2020.

Filozofia predloženého elaborátu vychádza z logickej úvahy, že ak dokážeme s energiami
nakladať racionálne a vo všetkých sektoroch spotreby energie urobíme potrebné cenovo
dostupné opatrenia na obmedzenie plytvania s energiami, môžeme dosiahnuť výrazné
úspory na výrobných nákladoch, ako aj na znečistení životného prostredia. Navrhované
opatrenia sa netýkajú len oblastí energetickej infraštruktúry, teda výroby a prenosu energie,
ale aj stavebnej produkcie, priemyselnej výroby, ako aj dopravy. Opatrenia sú zachytené
všeobecne ako základné postuláty bez nárokov na popísanie ich očakávaného prínosu. Je
bezpochyby dobré, že Európska únia bude disponovať akýmsi sumárnym zoznamom
opatrení, ktorými by bolo možné postupne zvyšovať efektivitu využívania energií. Ale
s prihliadnutím na cieľový termín záväzku Európskej únie do roku 2020 znížiť množstvo
v Európe produkovaných skleníkových plynov o 20 %, by možno bolo dobré zamyslieť
sa aj nad tým, ktoré opatrenia, v akom rozsahu, za akú cenu, s akým výsledným efektom
sme pripravení v rámci súčasných možností a kompetencií realizovať do najbližších 10
rokov.

Nehovorím, že by sme mali rezignovať na presadzovanie zmien, na zvyšovanie efektivity
v oblasti výroby a prepravy energií, ale vzhľadom na nákladovosť, lehoty plánovania,
projektovania a následnej realizácie si myslím, že do roku 2020 sa v tejto oblasti, ako aj
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v niektorých ďalších navrhovaných opatreniach toho veľa nezmení. Preto som presvedčený,
že by bolo dobré, keby Komisia už v tomto čase dokázala z uvedeného rozsiahleho podkladu
selektovať organizačne, časovo aj finančne dostupné opatrenia, na ktoré sa môžme sústrediť
v záujme vytvorenia silného počiatočného impulzu pre prijatie filozofie nakladania
s energiami ako súčasti myslenia, najskôr u odbornej, a potom aj u širokej verejnosti. Už
dnes predsa skúšame, vážený pán komisár, podporovať zatepľovanie budov, stimulovať
ľudí k výmene spotrebičov či vozidiel, aby pri nákupe investovali radšej do tých
efektívnejších a lepších. Pokračujme v tomto dôraznejšie, možno aj sofistikovanejšie,
pridávajme ďalšie stimuly pri zavádzaní nových a zmysluplných opatrení. To je myslím
cesta, ako zlepšiť efektivitu narábania s energiami.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy
a páni, mám otázku. Kto vie koľko ropy a plynu dovážame do Európy? Kto vie koľko ropy
a plynu ťažíme v Európe? Odpoveď znie, že aj keď naozaj ťažíme v samotnej Európe určité
množstvo, v porovnaní s našimi požiadavkami, dovážame ropu a plyn v obrovskom
rozsahu z Blízkeho východu a Ruska. Táto závislosť od dovozu, ktorá má rastúcu tendenciu,
tiež znamená, že je pre nás čoraz ťažšie vytvárať vzťahy s týmito tretími krajinami na
objektívnom základe. Dámy a páni, zamyslime sa však na chvíľu nad tým, čo tento dovoz
ropy a plynu znamená. Čo to znamená pre naše obyvateľstvo? Ide v podstate o vývoz
finančných prostriedkov Európy do týchto tretích krajín. Dovozom ropy a plynu
v skutočnosti vyvážame peniaze.

Čo vieme o budúcnosti? Vieme, že v budúcnosti bude cena, ktorú platíme za ropu a plyn,
iba stúpať, pretože tieto zdroje sú čoraz menej prístupné a ich ťažba je čoraz nákladnejšia.
Znamená to, že ak v budúcnosti nezmeníme svoje správanie, budeme naďalej vyvážať stále
väčšie množstvá svojich peňazí z Európskej únie do tretích krajín.

Dámy a páni, existuje jednoduchý spôsob zastavenia tohto obrovského vývozu peňazí
z Európskej únie. Je to mimoriadne jednoduché. Dosiahneme to šetrením energie. Týmto
postupom v skutočnosti získavame finančné prostriedky, ktoré nemusíme investovať do
tretích krajín, ale do našich vlastných hospodárstiev. Vyzývam preto všetkých svojich
kolegov poslancov, aby podporili správu pána Bendtsena o energetickej efektívnosti, ktorá
predstavuje spôsob skutočnej pomoci nášmu hospodárstvu. Ďakujem vám za pozornosť.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Vážený pán predsedajúci, tiež by som chcela najprv
poďakovať pánovi Bendtsenovi. Záver správy je veľmi zrejmý. Potrebujeme čo najskôr
prijať záväzné ciele energetickej efektívnosti. Tento krok je dôležitý z celého radu dôvodov.
Ide o hospodárske dôvody a dôvody súvisiace s hospodárskou súťažou, pracovnými
miestami, životným prostredím a klímou.

Komisár Oettinger spomínal otázku jazyka. Tá sa týka otázky úspory energie alebo
energetickej efektívnosti a otázka znie: o čom v skutočnosti hovoríme? V našej krajine
zvyčajne tvrdíme, že je hlúpe vykurovať dvor. Inými slovami, nemali by sme využívať svoje
energetické zdroje tak, že z nich nebudeme mať dostatočný prínos. Je to pomerne
samozrejmé a niektorí z vás spomínali rovnováhu medzi výrobou energie a nákladmi na
výrobu, rizikami, ktoré s tým súvisia, a spotrebou energie. Musíme, samozrejme, konať čo
najrozumnejšie.

Ako máme posudzovať ciele, ktoré spomínal pán komisár? Ako vo všetkých ostatných
situáciách, v ktorých máme spoločné ambície na celosvetovej a európskej úrovni, musíme
sa dohodnúť na spoločnom spôsobe merania a následne rozhodnúť o záväzných cieľoch.
V súčasnosti podrobujeme skúške neefektívnosť toho, že nemáme záväzné ciele,
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a uplatňovaním postupnej metódy presúvame dosiahnutie zmeny do budúcnosti.
Domnievam sa, že by sme mali ukončiť tento postup a podporiť pána Bendtsena.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, energetická
efektívnosť bola stále najväčším zdrojom, ktorý nám bol poskytnutý. Ide o spiaceho obra
so skrytým, ale nesmiernym potenciálom pre európske energetické hospodárstvo. Všetky
uvedené skutočnosti sú pravdivé a je dobré, že energetická efektívnosť je vo veľkej miere
nezávislá od ideológie. Ide predovšetkým o to, že prístup k tejto otázke môže byť
technologicky neutrálny.

Všetkých nás zaujíma otázka týkajúca sa toho, či ciele sú, alebo nie sú záväzné. Tento bod
nás zjavne trochu rozdeľuje. Pán komisár, v tejto súvislosti musím uviesť, že sa mi páči
váš dvojfázový prístup, v rámci ktorého začínate dôverou voči členským štátom
a vypracovaním dobrovoľných dohôd. Následne, ak zistíme, že ciele nedosiahneme do
roku 2020, možno začneme trestať. Toto je správny prístup.

Táto správa sa celkovo uberá správnym smerom. Kritizovať ju možno iba v malej miere.
Chcel by som však upozorniť na úlohu regionálnych fondov. Pán komisár, túto otázku ste
spomínali. Regionálne fondy spolu s Kohéznym fondom predstavujú výborný nástroj,
ktorý máme v Európskej únii k dispozícii, ale nevyužívame ho. V tejto oblasti energetickej
efektívnosti by sme mohli konečne vytvoriť európsku pridanú hodnotu, ktorú by sme
mohli využívať inovačným spôsobom s cieľom riešiť problém energetickej efektívnosti
tak, ako sme to v minulosti nerobili. Ako súčasný spravodajca pre rozpočtové absolutórium
Komisii si uvedomujem, do akej veľkej miery sme plytvali finančnými prostriedkami
v oblasti súdržnosti. Zastavme toto plytvanie! Pán komisár Oettinger, podporujem váš
dôraz na túto otázku a to, že sa snažíte dosiahnuť lepšie využívanie týchto fondov aj na
tento nástroj energetickej efektívnosti. Toto je jediný spôsob, ako aspoň v odvetví energetiky
zabezpečíme skutočnú súdržnosť.

Domnievam sa, že musím varovať pred očierňujúcimi kampaňami, ktoré sme zažili
v súvislosti so žiarovkami a sprchovacími hlavicami. Tieto kampane znepriateľujú občanov.
Musíme preto zabezpečiť, aby naším cieľom bolo dosiahnuť energetickú efektívnosť vo
všeobecnosti a aby sme tento cieľ mali na zreteli bez snahy o ideologické očierňujúce
kampane, ktoré v konečnom dôsledku vedú k strate pozitívneho dojmu z EÚ zo strany
občanov.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Najprv by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi
Bendtsenovi za správu, ktorú vypracoval a ktorá ustanovuje základ toho, čo musíme
uskutočniť.

Pozrime sa však na všetky súvislosti z perspektívy budúcnosti. Každý vie, že do roku 2050
musí Európa znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 80 % alebo v súlade s naším návrhom
o 95 %. Ide o neuveriteľne zložitú úlohu. V ktorých oblastiach môžeme dosiahnuť najväčšie
úspory? Najväčšie úspory dosiahneme, ak budeme spotrebúvať ešte menej energie. Potom
by sme museli dovážať menej energie a nahrádzať menej energie. To znamená, mohli by
sme vyvíjať menej alternatív, čo je jednoducho najlacnejšia cesta vpred. Je preto absurdné,
že kým si už uvedomujeme smerovanie Európy k neúspechu v súvislosti so splnením tohto
dôležitého cieľa šetrenia energie, my a najmä tí z nás, ktorí sú členmi Komisie, sa naďalej
sústreďujú na dosiahnutie cieľov v oblasti zníženia a v oblasti obnoviteľnej energie.
Znamená to, že šetrenie energie alebo využívanie jej menšieho množstva je cieľ, ktorý
nesplníme.
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V prostredí okolo nás by sa však mohlo ušetriť obrovské množstvo energie. Ide napríklad
o zastavané územia. Zastavané územia spotrebúvajú približne 40 % našej energie, pričom
99 % tejto spotreby predstavujú súčasné budovy. Musia sa prispôsobiť a stať sa tak
energeticky efektívnejšími. Súčasná miera prispôsobenia budov v Európe je 1,4 % ročne.
Inými slovami, nahradenie všetkých našich zastavaných území nám bude trvať viac než
60 rokov. To znamená do roku 2070. Medzitým sme si však stanovili ciele, ktoré musíme
dosiahnuť do roku 2050.

Malo by sa to týkať presne týchto skutočností. Musíme napríklad zabezpečiť možnosť
úspor energie v zastavaných územiach v omnoho rýchlejšom časovom rámci. Z tohto
dôvodu sme predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh v súvislosti s európskou iniciatívou
týkajúcou sa stavebníctva. Každému ušetrí peniaze, ide o lacnejšiu možnosť, budeme sa
pripravovať na budúcnosť, a čo je najdôležitejšie, ušetrí peniaze ľuďom. Nebudú musieť
míňať tak veľa na energiu. Ide o argument, ktorý počujete málokedy. V konečnom dôsledku
však obyčajní ľudia budú musieť míňať menej na energiu. To by malo byť naším cieľom.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Vážený pán predsedajúci, už od septembra 2009
Európania vymieňajú tradičné žiarovky, na ktoré si zvykli, za žiarovky vyrobené novou
energeticky úspornou technológiou. Potreba uvedenej zmeny bola odôvodnená sloganmi
o úspore energie a k zmene došlo napriek náznakom, že finančné náklady vzniknuté na
strane občanov EÚ budú príliš vysoké, a to najmä za taký krátky čas. Je verejným
tajomstvom, že údaje, ktoré v tom období predložila Európska komisia v súvislosti
s účinkami tejto zmeny, pochádzali z propagačných materiálov výrobcov týchto žiaroviek
vyrobených novou technológiou a že existuje veľké množstvo dôkazov o pravdivosti tohto
tvrdenia.

V správe, o ktorej diskutujeme, môžeme vidieť podobné, nadmerne optimistické
predpoklady. Nedostatočné odkazy sa týkajú rozdielov vo vývoji medzi členskými štátmi
EÚ a v dôsledku toho nákladov, ktoré pre nich vzniknú po zavedení odporúčaní. Ak majú
priemyselné podniky dosiahnuť zlepšenia ročnej úspory energie vo výške 2 %, ako sa
uvádza, a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov, výsledkom bude zvýšenie výrobných
nákladov a presun výroby mimo územia Európy.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, snaha o dosiahnutie úspor
je skutočná výzva, ktorá nám umožní znížiť závislosť Európy, uvoľniť značné finančné
zdroje, z ktorých je možné financovať výskum nových foriem výroby energie, a umožní
nám oživiť naše regióny.

Kým centrom nášho záujmu musí byť energetická efektívnosť budov, je nevyhnutné, aby
boli ciele a opatrenia Únie podobne ako ciele a opatrenia členských štátov zamerané na
sociálne bývanie, pretože najchudobnejší obyvatelia musia mať z nášho úsilia o energetickú
efektívnosť najväčší prospech. Musíme ukončiť toto škandalózne správanie, pri ktorom
nútime najchudobnejších platiť najvyššie účty za energiu a zároveň v mene energetickej
efektívnosti vznikajú fiškálne medzery, ktoré umožňujú najbohatším znižovať svoje účty
a platiť nižšiu daň.

Skutočná politika energetickej efektívnosti by tiež mala znamenať príležitosť na predaj
elektrickej energie za nižšie ceny v prospech železníc, metra a električiek, ako to bolo vo
Francúzsku predtým, než sa to zakázalo európskymi smernicami o jednotnom trhu
s energiou.
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Jedno z prvých opatrení by tak spočívalo v zrušení jednotného trhu s elektrickou energiou
v rámci Únie, pretože hospodárska súťaž s produktom, akým je elektrická energia, ktorú
nie je možné uskladniť a je zložité ju presúvať, je totiž v súvislosti s energetickou
efektívnosťou chybou.

Na záver chcem uviesť, že energetická efektívnosť nebude viesť k vytvoreniu vysoko
kvalitných pracovných miest, pokiaľ nebude založená na skutočnej strategickej priemyselnej
iniciatíve EÚ bez prekážok voľného trhu.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Vážený pán predsedajúci súhlasím
s pánom spravodajcom v tom, že by sa mal klásť väčší dôraz na inovácie systémov, ako sú
napríklad inteligentné siete, inteligentné systémy merania, jednoduchšia integrácia zdrojov
obnoviteľnej energie a tiež vývoj komplexnej stratégie zameranej na výrobcov
a distribútorov tepla. Som však presvedčený, že najväčšie úspory a najväčšia efektívnosť
sa musia dosiahnuť podporou osobnej zodpovednosti každého občana Európskej únie.
Tak ako sme sa naučili šetriť vodou, musíme sa naučiť šetriť aj energiou a efektívne ju
využívať. Všetky postupy na vydávanie povolenia pre novú infraštruktúru by sa mali
zjednodušiť a urýchliť s cieľom čo najviac zvýšiť prípadné úspory.

Energetická efektívnosť a energetická bezpečnosť budú predstavovať priority
nadchádzajúceho maďarského predsedníctva Európskej únie. Poľsko, ktoré prevezme
predsedníctvo od Maďarska a ktoré zahrnulo otázku energetickej bezpečnosti do svojho
programu, tiež zintenzívni diskusiu o moderných legislatívnych a nelegislatívnych
riešeniach. Tie umožnia, aby si európske odvetvie energetiky zachovalo
konkurencieschopnosť a zároveň zlepšilo energetickú efektívnosť.

V súvislosti s týmto bodom musím zdôrazniť, že pre mňa osobne je čoraz zásadnejšou
otázkou prijateľnosť prognóz a kvalita modelu PRIMES, ktorý využíva Európska únia, a to
najmä vzhľadom na neúspech pri dosahovaní konsenzu na konferencii v Cancúne. Ide
o tému na osobitnú rozpravu, ale rád by som teraz vyzval na to, aby sme zvážili nový,
pokrízový prístup k otázke spotreby energie a dopytu po nej v Európskej únii. Doprava
sa zdá byť najvhodnejším odvetvím na zavádzanie moderných a energeticky efektívnych
riešení. Energetická efektívnosť v Európskej únii by sa mala prispôsobiť v prospech dopytu,
ktorý priamo súvisí s výdavkami a zmenami zvykov občanov. Podľa môjho názoru dôjde
k zmenám vďaka merateľným výhodám pre spotrebiteľov, primeraným podnetom
a dlhodobým formám financovania pre výrobcov.

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, správa pána
Bendtsena má pozitívny význam minimálne zo štyroch dôvodov:

– opätovne potvrdzuje to, že energetická efektívnosť predstavuje najúčinnejší a najrýchlejší
spôsob zníženia emisií skleníkových plynov a že pevný záväzok v súvislosti s poskytovaním
zdrojov a investícií v tejto oblasti bude viesť k hospodárskemu rastu a vytváraniu
pracovných miest pre malé a stredné podniky;

– predkladá platné návrhy týkajúce sa fungujúcich finančných nástrojov a vyzýva Komisiu
na to, aby sa dôsledne sústredila na odborné vzdelávanie, prístup k informáciám pre malé
a stredné podniky a rekonštrukciu súčasných budov;

– stanovuje konkrétne ciele a potvrdzuje zmluvné projekty energetických výkonov ako
nástroj na nákup zaručených úspor energie a východiskovú pozíciu pre vytváranie
pracovných miest a zníženie účtov európskych občanov;
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– napokon, správa bude omnoho užitočnejšia, ak bude možné stanoviť záväzné ciele
v súvislosti s emisiami bez akýchkoľvek podmienok a protiargumentov.

Cieľ 20 % sa musí stať dosiahnuteľným. Nemôžeme premárniť túto príležitosť, pretože by
Európe vyslala povzbudzujúci signál.

Vladko Todorov Panajotov (ALDE).   – (BG) Vážený pán predsedajúci, dosiahnutie
vysokého stupňa energetickej efektívnosti predstavuje základný politický cieľ Európskej
únie. Ide totiž o neoddeliteľnú súčasť celkovej stratégie vybudovania konkurencieschopného
hospodárstva s nízkymi emisiami oxidu uhličitého, ktoré bude podnecovať obchodnú
činnosť a zlepší zamestnanosť v dôsledku vytvorenia veľkého počtu pracovných miest.
Zajtrajším hlasovaním o pláne pre energetickú efektívnosť Európsky parlament vyšle
dôrazný signál Komisii a Rade o potrebe naliehavých a cielených opatrení v tejto oblasti.

Vyzývam v prvom rade Európsku komisiu, aby vykonala dôkladnú analýzu účinnosti
platnej legislatívy o obnove súčasného bytového a domového fondu a vyšších energetických
noriem pre nové budovy. Vytvorenie účinnej energetickej infraštruktúry a vývoj moderných
technológií pre vozidlá predstavujú ďalšie dôležité priority, ktoré, dúfam, budú súčasťou
nového plánu pre energetickú efektívnosť na rok 2011, ktorý navrhuje Komisia.

Na záver chcem uviesť, že energetická efektívnosť má potenciál stať sa prosperujúcim
obchodným odvetvím a musí sa ním stať. Môže to tak urobiť samostatne a dosiahnuť
vysokú sociálnu návratnosť.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, skutočnosť ukazuje, že
nestačí prijať akčný plán pre energetickú efektívnosť. Je potrebné vypracovať posúdenie
výsledkov plánu na rok 2006 a zaviesť politiky na pomoc pri plnení cieľov a zároveň
diverzifikovať metódy na zvýšenie energetickej efektívnosti. Argument v súvislosti s krízou
nemožno použiť ako ospravedlnenie nesplnenia cieľa 20 % do roku 2020 a ani na
spochybnenie riešení zameraných na odstránenie závažného problému energetickej
chudoby.

Je dôležité podávať správy o pozitívnych skúsenostiach z iných krajín, pričom netreba
zabúdať na Čínu a Spojené štáty. Zároveň je potrebné investovať do financovania opatrení,
ktorými sa zvyšuje energetická efektívnosť budov, sociálneho bývania, dopravy a priemyslu.
V rámci rozpočtu EÚ by sa mali zahrnúť potrebné zdroje s cieľom podporiť členské štáty
a rodiny s väčšími ťažkosťami. Energetická efektívnosť tiež zvyšuje zamestnanosť, znižuje
chudobu a predstavuje jeden z faktorov pokroku a sociálneho rozvoja. Do tejto oblasti
musíme investovať.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, predložili ste veľmi
rozumný plán a pán Bendtsen ho ešte vylepšil. Musíme prekonať porovnanie, podľa ktorého
sa väčší hospodársky rast zároveň rovná väčšej spotrebe energie. To predstavuje pre nás
ako politikov mimoriadnu výzvu. Máme totiž bežný technologický pokrok, ktorý,
samozrejme, charakterizujú energeticky efektívnejšie výrobky a spôsoby hospodárskej
činnosti. Musíme však uspieť pri znižovaní svojich účtov za energiu aj napriek
výraznejšiemu hospodárskemu rastu. V tejto súvislosti musíme predložiť skutočne inovačné
riešenia a prostredníctvom politiky poskytnúť správne podnety. Aj dejiny hospodárstva
nám ukázali, že spoločnosti, ktoré dosiahli najväčší úspech z dlhodobého hľadiska, urobili
z tejto efektívnosti motto, podľa ktorého žili, či už v súvislosti so surovinami, alebo
energiou. Toto je pre nás Európanov s vysokou životnou úrovňou mimoriadna výzva.
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Ak chceme skutočne dosiahnuť svoje ciele v oblasti klímy, musíme sa v súvislosti
s energetickou efektívnosťou posunúť vpred. Tiež by som vám rád pripomenul, že zníženie
závislosti od dovozu fosílnych palív zostáva dôležitým politickým cieľom. Okrem toho
kapitál uvoľnený v dôsledku nižších účtov za energiu vytvára veľký potenciál pre spotrebu,
ktorá navyše môže z dlhodobého hľadiska prispieť k nášmu hospodárskemu rastu.

Na základe uvedených skutočností som presvedčený, že prístup, ktorý ste zvolili a ktorý
spočíva v nestanovení týchto cieľov v záväznej podobe, je správny. Nemali by sme dopustiť,
aby sme sa stratili v rozpravách o definíciách a problémoch v súvislosti s meraním. Je
dôležité, aby sme naplánovali cestu vpred. Komisia a spravodajca volia v tejto súvislosti
správny prístup. Naozaj by tento cieľ nemal byť záväzný. Neznamená to však, že by sme
mali oslabiť svoje ambície. Z uvedených dôvodov musíme aj naďalej tieto ambície stanoviť
na vysokej úrovni. Spôsob, v rámci ktorého ich možno dosiahnuť iba prostredníctvom
záväzného cieľa, však nie je správny a náš poslanecký klub preto tento prístup zamietne.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som chcel
zablahoželať pánovi Bendtsenovi k veľmi kvalitnej správe. Pán komisár, v podstate by som
rád uviedol iba jednu poznámku. Tá spočíva v tom, že máte skúsenosti z regionálnej politiky
vo veľkom štáte, v Nemecku. Ja mám, naopak, skúsenosti s miestnou politikou. Ciele, či
už záväzné alebo nezáväzné, nedosiahneme – pričom ja ich záväznosť podporujem –, ak
neoslovíme štáty, regióny a spoločenstvá priamo a nespresníme im, čo možno uskutočniť.
Keď uvažujem nad renováciou bytov a domov, dopravnou politikou, ktorú, chvalabohu,
opakovane spomínate, a bojom proti energetickej chudobe, ide o oblasti, ktoré nie sú
regulované na vnútroštátnej úrovni, ale v zásade na miestnej a regionálnej úrovni a na
úrovni obcí. Preto musíme byť aktívni aj na tejto úrovni. Bola by to obrovská príležitosť,
ako získať mestá a spoločenstvá na stranu nášho veľkého európskeho projektu energetickej
efektívnosti, úspory energie a, samozrejme, iných oblastí energetickej politiky.

Chcel by som preto požiadať, aby ste postupovali v súlade s uvedenými skutočnosťami
a prípadne zvážili aj to, ako sa môžeme priblížiť občanom najmä prostredníctvom miest,
spoločenstiev a regiónov. Toto spojenie je absolútne nevyhnutné, aby bolo možné uvedené
ciele v záväznej alebo nezáväznej podobe naozaj prijať.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
energetická efektívnosť má rozhodujúci význam pre zvýšenie bezpečnosti dodávok,
zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie
konkurencieschopnosti našej spoločnosti. Energetická efektívnosť znamená robiť viac
s menšími zdrojmi. Táto správa stanovuje ambicióznu víziu pre energetickú efektívnosť
napríklad prostredníctvom zavedenia jednotlivých cieľov a pozitívnych stimulov.
V súvislosti s modernizáciou energetickej infraštruktúry sa zavádzajú dôležité prvky, ako
napríklad inteligentné siete, energetická efektívnosť budov a dopravy, využívanie
informačných a komunikačných technológií a rozvoj vedeckého výskumu v oblasti energie.

Táto správa zdôrazňuje potrebu zdvojnásobiť objem financií na vedecký výskum zameraný
na technologický rozvoj a demonštrácie v oblasti energie. V oblasti financovania správa
podnecuje do využívania štrukturálnych fondov na podporu energetickej efektívnosti
a vyzýva, aby sa tento cieľ stal prioritou v rámci rozpočtu EÚ po roku 2013.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by som rád zablahoželal spravodajcovi pánovi
Bendtsenovi k vynikajúco vykonanej práci a dosiahnutej rovnováhe a chcem všetkých
vyzvať, aby túto dôležitú správu podporili.
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Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Vážený pán predsedajúci, aj napriek zavedeniu
mnohých legislatívnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a úspor energie
neprinášajú všetky z nich požadované výsledky. Podľa vedeckého výskumu nedosiahneme
pri súčasnej miere pokroku ani polovicu stanoveného cieľa 20 %. Je preto potrebné prijať
záväznejšie opatrenia a zaviesť väčšiu kontrolu v členských štátoch. Som presvedčený, že
pri revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť musí Európska komisia dôsledne
zohľadniť to, že členské štáty nevyužívajú príležitosti úspor energie dostatočne, čím sa
zabraňuje zvyšovaniu energetickej nezávislosti. Rovnako je potrebné, aby jednotlivé členské
štáty stanovili záväzné ciele v oblasti energetickej efektívnosti a monitorovali spôsob ich
plnenia, pretože v opačnom prípade sa nevyužije obrovský potenciál úspory energie.

Lambert van Nistelrooij (PPE).    – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, som rád,
že môžem uviesť niekoľko poznámok k tejto správe. Je to vynikajúca správa, pretože nám
umožní dosiahnuť niekoľko cieľov naraz. Ide nielen o environmentálne ciele a ciele
zamerané na zníženie emisií CO2, ale aj niektoré naše výrobné a iné ciele stanovené so
zámerom zabezpečiť zachovanie našej konkurencieschopnosti. Ich dosiahnutie bude
prospešné pre životné prostredie aj pre naše peňaženky.

Pán komisár, spomínali ste aj svoju ambíciu vypracovať akčný plán v krátkom časovom
rámci. Dovoľte mi však uviesť tri poznámky. Prvá sa týka vnútroštátnych akčných plánov
pre energetickú efektívnosť. V tejto oblasti existuje oveľa viac priestoru na zlepšenie
a Európska komisia ich musí kriticky preskúmať. Pán komisár, naznačili ste, že budete
pracovať v dvoch fázach. Prvá fáza sa bude týkať konzultácie, ale pod istým tlakom. Druhá
bude pravdepodobne zahŕňať aj istú mieru donucovania. Trval som na začatí uplatňovania
tlaku počas svojich predchádzajúcich diskusií s komisárom a v rámci svojich pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov. Som rád, že tejto otázke sa v súčasnosti prisudzuje dôležitosť.

Pánovi komisárovi chcem položiť iba jednu otázku. Budete mať primerané nástroje, ktoré
vám umožnia vydržať do konca a zároveň prejsť do fázy donucovania? Mohli by ste nám
teraz, v blízkej budúcnosti alebo v rámci svojho akčného plánu poskytnúť analýzu tohto
postupu?

Moja druhá poznámka súvisí s regionálnou politikou. Vyjadril sa o tom aj pán Swoboda.
S týmito fondmi by sme mohli dosiahnuť omnoho viac. Vo väčšine krajín sa dostupné
fondy nevyužívajú ani na zlepšenie energetickej efektívnosti. Predložil som preto
pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 81 s cieľom objasniť jeho znenie. Nemusí to za
každých okolností znamenať viac finančných prostriedkov. Ide aj o uváženú investíciu
existujúcich zdrojov.

Na záver, moja tretia poznámka, keď opäť súhlasím s pánom Swobodom, sa týka toho, že
musíme občanov, miestne orgány a spoločnosti viac zapojiť do šetrenia energiou, a to
prostredníctvom opatrení, ako je napríklad označovanie kvality, dohovory so starostami
a dohody s priemyselným odvetvím. V našej krajine, v Holandsku, iba samotná dohoda
s priemyselným odvetvím znamenala zlepšenie energetickej efektívnosti na úrovni 2 %
ročne. V tomto prípade ide naozaj o konkrétne vyjadrené meradlo našich prípadných
výsledkov! Ďakujem, želám vám veľa úspechov a ďakujem spravodajcovi.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Vážený pán predsedajúci, energetickou chudobou
trpí 50 až 125 miliónov európskych občanov. Domnievame sa preto, že prioritou by sa
mali stať úspory energie a politiky energetickej efektívnosti v oblasti sociálneho bývania.
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V roku 2020 bude iba 1 % budov nových. Pri diskusii o súčasných budovách preto
nemôžeme rozprávať o záväzných cieľoch bez toho, aby sme vyčlenili dostatočné finančné
zdroje. Z uvedeného dôvodu sa domnievame, že je potrebné zaviesť inovačné schémy
financovania, ako aj daňové nástroje, ktoré zatraktívnia investície do energetickej
efektívnosti a poskytnú dlhodobú inštitucionálnu podporu.

Pán komisár, nedávno sa v Parlamente uskutočnilo stretnutie programovej skupiny v rámci
iniciatívy CONCERTO. Bolo to päť rokov po jej založení. Nanešťastie, 400 zástupcov
miestnych a regionálnych orgánov uviedlo, že na miestnej a regionálnej úrovni nie je
známe, že všetky členské štáty majú možnosť využiť 4 % z prostriedkov vyčlenených
v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja na vnútroštátnej úrovni v oblasti
energetickej efektívnosti budov.

Pán komisár, z uvedeného dôvodu by som vás na záver rád požiadal o využitie
strednodobého preskúmania s cieľom vyčleniť väčšiu sumu finančných prostriedkov na
programy energetickej efektívnosti a najmä s cieľom podporiť príležitosti na využitie až
15 % zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na energetickú efektívnosť v rámci
budúceho finančného výhľadu.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, chcel
by som poďakovať spravodajcovi pánovi Bendtsenovi za jeho dôslednú správu.

Pán komisár začal toto rokovanie vyjadrením – a ja s ním súhlasím –, že dnes, keď
rozprávame o efektívnosti, sme trochu rétorickí, že splnenie cieľa 20 % je neisté, pretože
už bol znížený na polovicu, a že v skutočnosti nevieme, o čom rozprávame. Len dodám,
že kultúra úspory energie a energetickej efektívnosti neexistuje.

Nachádzame sa preto v situácii a vo chvíli, keď nemáme inú možnosť než zmenu. Akú?
Po prvé, som presvedčený, že by sme mali pokročiť smerom k inováciám a novým
technológiám v obidvoch oblastiach, v oblasti energetickej efektívnosti budov
a predovšetkým energetickej efektívnosti dopravy.

Rád by som sa tiež zameral na dôležitosť dostupnosti dostatočných zdrojov na dosiahnutie
týchto cieľov. Som presvedčený, že musíme míňať, aby sme ušetrili. Dnes pán predseda
Barroso v Parlamente uviedol, že eurodlhopisy sa využívať nebudú a že má poruke iné
finančné nástroje.

Pán komisár, nedávno sme prijali správu, ktorou sa vytvára fond na financovanie
energetickej efektívnosti prostredníctvom využívania finančných zdrojov
z predchádzajúcich plánov obnovy. Domnievam sa, že aj napriek obmedzenému rozpočtu
má fond veľmi symbolický charakter, pretože vytvára zásadu pritiahnutia súkromného
kapitálu v rámci modelu verejno-súkromného partnerstva (PPP), pričom racionalizuje
prostriedky, ktoré už máme k dispozícii – ide o Kohézny fond a iné fondy –, a zaraďuje
ich do skupiny, ktorá môže pritiahnuť peniaze a ktorá namiesto rozdávania peniaze
požičiava prostredníctvom rozvoja dôležitých projektov. Celému systému by mal dať
význam revolvingový fond.

Som presvedčený, že ide o správny systém hľadania zdrojov a zabezpečenia toho, aby
efektívnosť prestala byť tabuizovanou témou.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, akčný
plán pre energetickú účinnosť by sa mal revidovať v súlade s holistickým prístupom,
v ktorom sa spájajú mnohé strategické politiky Európy.
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Kým investície do energetickej efektívnosti majú zásadný význam, pretože pomôžu
zabezpečiť splnenie cieľov v oblasti zníženia emisií do roku 2020, je tiež dôležité zdôrazniť
tie iniciatívy, ktoré nám umožnia dôslednejšie využívať zatiaľ nevyužitý potenciál EÚ
v oblasti úspor energie.

Som rád, že sa dostatočná pozornosť venovala energetickej hospodárnosti budov. Iniciatívy
v tejto súvislosti sa musia uskutočniť aj na európskej úrovni. Naše podniky by sa mali znova
zamyslieť nad spôsobom zefektívnenia svojich výrobných procesov a výrobkov.

Na záver, stanovenie povinných cieľov energetickej efektívnosti je správny spôsob, pretože
bez nich bude zložité dosiahnuť ambiciózne výsledky v rámci EÚ.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, rada by som sa
vrátila k jednému bodu. Ide o dôležitosť prijatia záväzného cieľa energetickej efektívnosti
pre európske hospodárstvo. V zložitých hospodárskych podmienkach v mnohých členských
štátoch, ktoré potrebujú dôrazné podnety na rast, ochranu a vytváranie pracovných miest,
bude záväzný cieľ predstavovať vhodné investičné prostredie na posilnenie
konkurencieschopnosti a vývozného potenciálu európskych spoločností, najmä malých
a stredných podnikov, ktoré obchodujú s technológiami a službami v oblasti energetickej
efektívnosti.

Členské štáty získajú podnety potrebné na posilnenie tých trhov v každom hospodárstve,
na ktorých môžu ponúknuť najväčšiu pridanú hodnotu a vytvoriť najviac pracovných
miest. Okrem toho domácnosti, podniky a verejný sektor dosiahnu vďaka nižším účtom
za energiu značné porovnateľné hospodárske výhody. Preto by som rada zablahoželala
spravodajcovi k jeho správe a vyzvala Európsku komisiu, aby zrealizovala návrhy v správe
pána Bendtsena a zároveň tak pomohla našim hospodárstvam dostať sa z krízy.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, energetická efektívnosť
zjavne predstavuje veľmi dôležitú tému a musíme, samozrejme, postupovať veľmi
hospodárne v súvislosti s fosílnymi palivami. Samozrejme, že požadované kľúčové číselné
hodnoty musia predstavovať výzvu. Musia si však vždy zachovať primeraný zmysel pre
vyváženosť, vždy musia zodpovedať skutočnosti. Musia byť účinné pre spoločnosť, ale
tiež pre jednotlivca a energetická efektívnosť musí byť cenovo dostupná pre vlastníkov.
Pre občanov musí byť zrozumiteľná a vysvetliteľná a musí byť pre nich predovšetkým
uskutočniteľná z hospodárskeho hľadiska. Bez verejného súhlasu totiž nedôjde k ochrane
klímy. Najmä tento aspekt je prvkom, ktorý podľa mňa v správe chýba.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, rokovania
v Cancúne boli pomerne úspešné. Rokovania o zmene klímy napredujú. Krajiny, ako
napríklad Čína čakajú na výsledok konferencie v Cancúne. Prijímajú opatrenia už od
neúspechu konferencie v Kodani. Ak nebudeme investovať do odvetví, akými sú energetická
hospodárnosť a úspory energie, stratíme dvakrát toľko. Na jednej strane naše domácnosti,
podniky a naše verejné služby budú naďalej znášať nezmyselné náklady a na strane druhej
riskujeme v Európe stratu prvenstva v ekologickom hospodárstve.

Z uvedeného dôvodu musíme myslieť na to, že ak máme ťažkosti konkurovať krajinám,
ako je napríklad Čína, už v súčasnosti, ako dokážeme v budúcnosti konkurovať ekologickej
Číne? Preto je pre nás naozaj dôležité podporovať záväzný cieľ pre Európsku úniu, ktorý
súvisí s dosiahnutím cieľa usporiť 20 % energie.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, politiky energetickej
efektívnosti, ktoré doteraz vykonávali rôzne členské štáty v súvislosti s cieľom do roku
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2020, nám neumožnia dosiahnuť cieľ zníženia spotreby energie vo výške 20 %. Budeme
mať šťastie, ak sa nám podarí dosiahnuť 10 %, čo je rozhodne neuspokojivý výsledok.

Ak sa spotreba energie bude naďalej zvyšovať, ohrozené môže byť aj dosiahnutie cieľa
20 % v prípade obnoviteľnej energie, keďže tento cieľ sa vypočítava ako podiel konečnej
spotreby energie EÚ. Okrem toho dôrazne podporujem stanovenie záväzného cieľa
energetickej efektívnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa politiky Európy v oblasti klímy
a energetiky navzájom dopĺňali.

Skutočnosti, nanešťastie, naznačujú, že ciele nedosiahneme, ak sa budeme spoliehať na
dobrú vôľu jednotlivých členských štátov. Európska únia musí udávať smer s jasnými
a účinnými politikami a cieľmi. Prestaňme investovať do nových zariadení na výrobu
väčšieho množstva energie a premeňme naše peniaze a úsilie na najekologickejšiu energiu
na svete, na energiu, ktorú nemusíme využívať.

Na záver vyzývam na prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 2, v ktorom sa
Komisia vyzýva na začatie iniciatívy v oblasti energetickej hospodárnosti jestvujúcich
budov v roku 2011.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, energetická efektívnosť
je kľúčový výraz nášho budúceho hospodárstva. Mala by sa však podporovať a nie vnucovať.
Je potrebné prizvať členské štáty a uistiť ich, že každému so záujmom o vyššiu energetickú
efektívnosť v súvislosti s jeho obchodnou činnosťou alebo domovom bude pri tejto snahe
poskytnutá pomoc.

Nemôžeme chcieť prinútiť súkromné osoby, aby investovali bez toho, že ich presvedčíme
alebo podporíme. Zvýšenie energetickej efektívnosti znamená pomoc životnému prostrediu
a záchranu zdrojov. V takej citlivej oblasti, akou je táto, je však nevyhnutné spojiť tieto
možnosti s európskymi politikami zameranými na jednotný európsky trh s energiou.

Záväzné ciele znamenajú iba nepotrebné a veľmi často neefektívne výdavky. Je lepšie
presvedčiť občanov, inštitúcie a orgány, že úspory v tejto oblasti majú vplyv na bezpečnosť
ľudí a aj na kvalitu života.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, naše stanovisko je
také, že dôvod zmeny klímy, ktorá má v súčasnosti čoraz väčší vplyv, nespočíva výlučne
v znečistení životného prostredia spôsobeného ľuďmi. Všetci však súhlasíme so
zodpovednosťou v súvislosti so zastavením ničenia nášho životného prostredia na miestnej
aj celosvetovej úrovni a s vyvíjaním čo najväčšieho možného úsilia o jeho navrátenie do
pôvodného zdravého stavu. V súlade s týmto cieľom tiež vítame výzvu na energetickú
efektívnosť. Budovy, ktoré využívame, predstavujú približne 40 % spotreby energie vo
svete, a preto má riešenie otázky týchto budov mimoriadny význam. Musíme pokročiť
smerom k novým nehnuteľnostiam s nulovými emisiami CO2. Musíme tiež nájsť riešenie
problémov s renováciou jestvujúcich budov, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. Okrem
toho musíme postupne znižovať spotrebu a emisie výfukových plynov z automobilov,
a to naliehavým zavádzaním hybridných a plne elektrických technológií. Som presvedčený,
že pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, ako poslanci tohto Parlamentu a politici musíme
ísť príkladom.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Vážený pán predsedajúci, tiež by som rada zdôraznila
dôležitosť podpory energetickej efektívnosti, keďže môže poskytovať značné výhody
celému hospodárstvu. Musíme spomenúť aj sociálne výhody, ktoré zahŕňajú vytváranie
nových pracovných miest do roku 2020.
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Myslím si, že je dôležité vyvíjať a predávať nové, špičkové technológie v oblasti energie.
V tom spočíva spôsob zachovania konkurencieschopnosti európskych energeticky
náročných podnikov, ktoré čelia globálnej konkurencii. Podporujem dosiahnutie dohody
o spoločnej metodike posudzovania vnútroštátnych cieľov v oblasti energetickej efektívnosti
a monitorovania pokroku pri ich dosahovaní.

Vítam tiež prácu Komisie na jednotnej energetickej sieti. Mala by predložiť praktické návrhy
na zjednodušenie a zrýchlenie postupov autorizácie projektov infraštruktúry.

Catherine Stihler (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, ďakujem pánovi Bendtsenovi za
to, že vo svojich úvodných poznámkach spomenul stavebný priemysel. Chcela by som ho
len upozorniť, že o mojej správe o stavebných výrobkoch sa bude hlasovať v januári
a energetickou efektívnosťou sme sa zaoberali aj v uvedenej správe.

Mám však dve stručné poznámky. Pán Swoboda spomínal dôležitosť miestnych orgánov.
Parlament som len chcela upozorniť na súčasnú citlivosť rozpočtových škrtov, určite
v Spojenom kráľovstve, ktoré vplývajú na miestne orgány. Myslím si, že túto otázku musíme
zahrnúť v rámci budúcej rozpravy a diskusií.

Chcem tiež položiť otázku Komisii. V správe sa zaoberáme dôležitosťou inteligentných
meračov a koniec roka 2011 sa v nej uvádza ako dátum na zabezpečenie minimálnych
spoločných funkcií. Pán komisár, dosiahneme tento cieľ? Je mi ľúto, že dnes večer nie je
prítomný nikto z predsedníctva, ale domnievam sa, že je to dôležité. Rada by som sa pridala
k predchádzajúcim rečníkom a zdôraznila otázku energetickej chudoby. Myslím si, že
všetci v tomto Parlamente súhlasia s dôležitosťou tohto kroku.

Günther Oettinger,    člen Komisie. – (DE) Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne,
vážení poslanci, na úvod by som chcel podporiť poznámku pána Swobodu o tom, že
vykonávanie sa uskutočňuje priamo na mieste, na regionálnej a miestnej úrovni.
V skutočnosti máme rozmanité, väčšinou pozitívne skúsenosti s renovačnými programami.
Každé euro z verejných zdrojov pritiahne šesť alebo sedem eur súkromných investícií.
Budeme tiež musieť preskúmať, či do tohto prístupu budeme môcť zapojiť naše regionálne
programy. Je pre mňa zložité si predstaviť, že miestne orgány by priamo požiadali Komisiu
o financovanie, ale výraznejšie otvorenie regionálnych programov v súvislosti s rozsiahlou
renováciou fondu budov by mi pripadalo ako veľmi dôležitý krok, ktorý treba urobiť
najneskôr v nasledujúcom programovom období.

Potom ide aj o otázku zníženia úrokovej sadzby pri pôžičkách. Chceme využiť štátne
štrukturálne banky na zníženie úrokových sadzieb pri pôžičkách, ktoré sa týkajú renovácie
budov? V súvislosti s fondom budov by som rád tiež uviedol jednu poznámku. Niekoľkokrát
bolo povedané, že zvýšenie energetickej efektívnosti bude znamenať úsporu peňazí. To je
pravda. Nedôjde k tomu však okamžite. Ak sa pozrieme na bytový a domový fond Európy,
všimneme si, že požadovaná renovácia každého príbytku od okien, aktívnej a pasívnej
izolácie až po vhodné elektrické zariadenia a primerané zlepšenia vykurovacích systémov
by dosiahla v priemere 30 000 až 60 000 EUR na príbytok. Peniaze sa v prvom roku
neušetria. V dôsledku toho musíme investovať v priebehu nasledujúcich 10 rokov, aby sa
výdavky na energiu znížili a opätovne investovali počas nasledujúcich 40 rokov. Ide
v podstate o medzigeneračnú zmluvu v obrátenej podobe. Naša generácia doposiaľ vytvorila
obrovské dlhy, o čom svedčia menové problémy, ktoré máme. V súčasnosti máme prvýkrát
príležitosť investovať prostredníctvom energetickej efektívnosti, aby naše deti
v nasledujúcich desaťročiach využívali výhody v podobe nižších výdavkov na energiu.
Dokážeme to? Sme na to pripravení? Spolieham sa na vás. Musíme ustanoviť nové priority
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v súvislosti s rozpočtovými otázkami. Každý, kto predloží návrh na renováciu zameranú
na energetickú efektívnosť v rámci európskeho rozpočtu, musí zvážiť aj dôsledky.
Nedostaneme viac peňazí. Čo teda chceme reorganizovať? Aj toto bude zásadná otázka
v súvislosti s touto témou na úrovni európskeho rozpočtu.

Rád by som sa venoval aj druhej otázke. Dvaja poslanci tohto Parlamentu, páni Jadot
a Eickhout, uviedli, že základ je jasný. Musím však nesúhlasiť. Nie je jasný. Tvrdím to na
základe rozhodnutí Európskej rady, ktoré mám pred sebou. Koniec koncov, posledné
rozhodnutie Európskej rady z marca tohto roka, v ktorom sa uvádza, citujem: „a pokročiť
na ceste k zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 %“, je samo osebe nedostatočne dôsledné.
„Pokročiť na ceste k zvýšeniu o 20 %“ totiž tiež znamená, že by stačilo aj zvýšenie na úrovni
18, 19 alebo 17 %. Trvám na nezmenenej úrovni 20 %, hoci Európska rada v marci prvýkrát
prijala akýsi ústupok v porovnaní s týmto údajom. Rozhodnutie z marca 2007 sa týka
prognóz spotreby energie v roku 2020, ktoré mali byť znížené o 20 %.

Štúdie v tejto súvislosti získava Európa z modelu PRIMES. Uvediem tri stĺpce číselných
údajov, aby som vám ukázal problémy, ktoré v tejto súvislosti máme a ktorými sme sa
doteraz nezaoberali. Spotreba energie v Taliansku v roku 2007 dosiahla 173 miliónov
ton. V prognóze na rok 2020 bola táto hodnota zvýšená na 208 miliónov ton. Z toho sa
následne malo odpočítať 20 %. Tým sa Taliansko nachádza takmer na pôvodnej úrovni.
Prognóza sa zvýši a odpočíta sa 20 %.

Alebo si vezmime príklad naozaj malej krajiny, Luxemburska. Spotreba energie
Luxemburska dosiahla v roku 2007 4,6 milióna ton. Predpoveď dopytu sa zvýši na
5,6 milióna ton. Táto hodnota sa následne zníži opäť na 4,5 milióna. Alebo si vezmime
ako príklad Portugalsko. Spotreba bola v referenčnom roku 23,8 milióna ton, čo sa následne
zvýši na 30 miliónov predtým, než sa vráti späť na 24 miliónov. Je nevyhnutné znova
diskutovať o prognózach. Ide o kľúčový bod, ktorému sa v celkovej rozprave venovalo
v jednotlivých krajinách príliš málo pozornosti.

Mnohí z vás sa rozhodli obhajovať záväzné ciele. Som optimista a realista. Keby sme my
v Komisii mali predložiť záväzný cieľ pre každý členský štát, do dnešného dňa by ich
členské štáty, ktorých sme tiež občanmi, zamietli. Preto nemáme možnosť to urobiť. Nič
by sme tým totiž nezískali. Dvojfázový plán, v rámci ktorého by sa členské štáty pridali
k nám, by bol možno realistickejší a vhodnejší. Pri takom pláne by som dal členským
štátom pokyn, aby v súčasnosti dobrovoľne vypracovali vnútroštátne plány pre energetickú
efektívnosť. Cieľ 20 % by sa však týkal všetkých. Ak za dva roky zistíme, že sme nedosiahli
dostatočne dôsledný pokrok, potom zverejníme záväzné ciele. Členské štáty potom
pravdepodobne nebudú v pozícii odmietnuť ich. Všetkých vás žiadam o preskúmanie toho
– vrátane informácií od vašich vlád–, či by možno nešlo o lepší európsky spôsob na splnenie
našich spoločných cieľov.

Vnútroštátne akčné plány sú potrebné bez ohľadu na to, či sú ciele záväzné, alebo
dobrovoľné. Môžeme preskúmať obsah, dôslednosť a vplyv plánov z politického hľadiska.
Určite nekriticky neprijmeme žiadny plán, ktorého obsah nesplní naše špecifikácie. Každý
takýto plán na základe politického hľadiska vrátime.

Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú rozpravu. Rád by som sa vrátil do
Parlamentu v marci a oficiálne začal rozpravu s návrhom. Správa je vynikajúci prvý krok
smerom k splneniu tohto cieľa.
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Bendt Bendtsen,    spravodajca. – (DA) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni,
ďakujem za konštruktívnu rozpravu. Ak človek sedí a počúva tieto vyjadrenia, môže mať
dojem, že v súvislosti s energetickou efektívnosťou prevláda veľké množstvo rozporov.
Bez ohľadu na záväznosť cieľov musíme zaujať stanovisko k energetickej efektívnosti.
V tejto oblasti musíme prijať určité opatrenia. Chcel by som zdôrazniť, že aj keď sme mali
o tejto téme záväzných cieľov komplexnú rozpravu, spravodajcovia o tom, samozrejme,
tiež diskutovali a dospeli k záveru, že je pre nás dôležité zabezpečiť súlad so súčasnými
právnymi predpismi EÚ v tejto oblasti. Právne predpisy sme ustanovili vo veľkom množstve
oblastí. Je dôležité, aby sa tieto právne predpisy dodržiavali a aby sa vykonávali. Je pre nás
tiež dôležité prijímať opatrenia v súvislosti s rozvojom miest, budov, využívaním nových
technológií v oblasti energie a v súvislosti s lepšou produktovou politikou. Stanovisko
musíme zaujať aj v otázke dopravy a v neposlednom rade je dôležité zabezpečiť financovanie
mnohých týchto iniciatív v oblasti energie v budúcnosti. Z môjho hľadiska máme na dosah
ruky stále dostatok zrelého ovocia, ktoré máme možnosť pozbierať, inými slovami, máme
príležitosti na zvýšenie energetickej efektívnosti v Európe.

Prečo je to v súčasnosti také dôležité? Nebudem opakovať, čo v tejto súvislosti povedal náš
kolega pán Kariņš z Lotyšska, teda, že Európa platí veľké peniaze Blízkemu východu
a Rusku. Nemohli by sme tie peniaze využiť v Európe lepšie? To nie je všetko. Je nepochybné,
že ak si bude Európa nárokovať na vedúcu pozíciu v tejto oblasti, musíme investovať.
Investície, samozrejme, prinesú ovocie v podobe vyššej zamestnanosti, inovačnejších
podnikov a nových pracovných miest, najmä pracovných miest pre naše malé a stredné
podniky v Európe.

Po týchto slovách by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným. Rád by som poďakoval
Komisii a príslušným službám. Chcel by som uviesť, že všetci ste boli veľmi ochotní
spolupracovať, a rád by som poďakoval našej skupine, ktorá preukázala veľkú mieru dôvery
a ktorá ma podporovala počas práce na správe. Tiež by som rád poďakoval tieňovým
spravodajcom za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu, v ktorej tiež preukázali odolnosť.
Teraz, keď sme došli tak ďaleko, je však dôležité, aby sme z tohto Parlamentu vyslali Komisii
jasný signál v súvislosti so smerom, ktorým sa musíme vydať, aby sme v budúcnosti dosiahli
energetickú efektívnosť.

PREDSEDÁ: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (v stredu 15. decembra 2010).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písomne. – (RO) Opatrenia v oblasti energetickej
efektívnosti sú nevyhnutné, aby EÚ mohla dosiahnuť ciele, ktoré si stanovila na boj proti
zmene klímy. Naším cieľom je znížiť spotrebu energie o 20 %. Kým však máme smernice
pre ďalšie dva ciele, v ktorých je jasne stanovený spôsob ich dosiahnutia, pre energetickú
efektívnosť takýto nástroj nemáme. Z tohto dôvodu trvám na potrebe smernice
o energetickej efektívnosti.

Okrem toho, aby sme mohli dosiahnuť požadované výsledky, energetická efektívnosť sa
musí podporovať na každej úrovni, v rámci každej vnútroštátnej a európskej politiky.
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Inovácia je v tejto súvislosti jednou z ciest k úspechu. Preto sa domnievam, že v budúcom
rámcovom programe pre výskum by mala byť energetická efektívnosť prioritou.

V neposlednom rade som presvedčený, že verejné orgány musia ísť v tejto súvislosti
príkladom a zmeniť budovy, ktoré vlastnia, na energeticky efektívne budovy.

Členské štáty môžu navyše podporovať energetickú efektívnosť pomocou požiadaviek
stanovených v postupoch verejného obstarávania. Prioritnými sa preto musia stať podniky,
ktoré využívajú čistejšie technológie.

Na záver, členské štáty môžu podporiť dopyt po ekologických výrobkoch využitím
daňových opatrení alebo dotácií v súlade s vnútorným trhom.

Elisabetta Gardini (PPE),    písomne. – (IT) Akčný plán pre energetickú efektívnosť
nepredstavuje súťaž, v ktorej sú do cesty kladené prekážky a vytvárané problémy, ale
začiatok kultúrneho procesu, základný cieľ európskej politiky zameraný na ovplyvňovanie
správania jednotlivcov a podnikov. Ide o proces, ktorý nie je zjednodušený prísnymi
prekážkami, ktoré vytvárajú neprijateľné náklady pre občanov a podniky, ale skutočnými
podnetmi. Je to proces, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom energetickej infraštruktúry,
zmeny mestského rozvoja, výrobkov, balenia a dopravy. Rada by som upozornila, že
energetická efektívnosť sa považuje za nákladovo najefektívnejší spôsob riadenia emisií
skleníkových plynov a iných emisií v dôsledku výroby energie. Podľa štúdie vykonanej
Všeobecnou konfederáciou talianskeho priemyslu Confindustria by navyše iba v samotnom
Taliansku mohla mať energetická efektívnosť sociálno-hospodársky vplyv na celé národné
hospodárstvo v hodnote približne 238 miliárd EUR a mohla by zvýšiť hodnotu celkovej
výroby so súvisiacim nárastom zamestnanosti na úrovni takmer 1,6 milióna normálnych
pracovných jednotiek v období rokov 2010 až 2020. Považujem preto za nevyhnutné
nielen smerovať investície do tohto odvetvia, ale aj zabezpečiť účinné uplatňovanie
a posilnenie dostupných európskych nástrojov.

Adam Gierek (S&D),    písomne. – (PL) Všeobecne povedané, energetická efektívnosť je
obmedzenie individuálnej spotreby prostredníctvom racionalizácie používania elektrického
spotrebiča. Základné možnosti na zvýšenie hrubej energetickej efektívnosti je však potrebné
nájsť v rámci fyzikálnych a chemických priemyselných procesov, ktoré sú založené na
týchto prístupoch: 1) lepšom využívaní prúdenia tepla z fosílnych alebo jadrových palív
prostredníctvom a) zmeny Carnotovho cyklu na vyššiu teplotu a vyšší tlak, b) využitia
primeraného spätného získavania odpadového tepla napríklad v kogeneračných procesoch;
2) znížení elektrického odporu počas prenosu prúdu; 3) znížení odolnosti voči teplu vo
výmenníkoch tepla; 4) zvýšení odolnosti voči teplu pomocou izolačných materiálov
v stavebníctve; 5) znížení trecieho odporu; 6) obmedzovaní strát magnetického poľa; 7)
skrátení nadmerne dlhých reťazcov premeny energie.

Politický cieľ 3 x 20 do roku 2020 preto nesúvisí iba s obmedzením využívania energie
o 20 % v hrubých hodnotách napríklad v dôsledku zvýšenia cien. Spôsobilo by to iba
zníženie životnej úrovne. Ide skôr o obmedzenie prostredníctvom racionalizácie, ktorá
by umožnila z rovnakého množstva primárnej energie získať o 20 % viac užitočnej práce.
Preto sú pre členské štáty potrebné primerané metódy na vyhodnotenie plnenia tohto
politického cieľa.

András Gyürk (PPE),    písomne. – (HU) Revízia akčného plánu pre energetickú efektívnosť
z roku 2006 predstavuje čoraz naliehavejšiu úlohu, pretože v súvislosti s cieľmi EÚ
20-20-20 je nedostatočný pokrok najviditeľnejší v oblasti cieľov energetickej efektívnosti.
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Mnoho iniciatív je už nastavených správnym smerom, ale súčasné úspechy stále zatieňuje
množstvo nevyužitých možností. Európa práve začala uznávať svoj nedostatočný pokrok
a dospela k záveru, že si nemôže dovoliť luxus brať rozvoj energetickej efektívnosti na
ľahkú váhu. Tieto investície môžu znížiť emisie oveľa lacnejším spôsobom než akékoľvek
iné riešenia a môžu okamžite posilniť hospodárstvo. Jedným zo znakov pozitívneho obratu
je to, že na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu je možné využiť doteraz nevyužité
zdroje programu podpory hospodárskej obnovy na rozvoj energetickej efektívnosti
a ekologické investície.

V energetickej stratégii do roku 2020, ktorú v novembri zverejnila Európska komisia, sa
energetickej efektívnosti tiež prisudzuje najvyššia priorita. Teraz sa konkrétne odporúčania
o spôsobe efektívnejšieho využívania našich možností uvádzajú v správe pána Bendtsena.
Som rád, že boli v správe zahrnuté aj inovačné riešenia, akými sú napríklad inteligentné
siete a podniky poskytujúce energetické služby, ktoré realizujú investície s výnosom
v oblasti energetickej efektívnosti. Otázka financovania je však stále najdôležitejšia. Pomoc
v oblasti energetickej efektívnosti musí byť zahrnutá aj v budúcich dlhodobých rozpočtoch
EÚ, pričom treba klásť osobitný dôraz na programy rekonštrukcie stavieb bývalých
socialistických krajín. Ide o oblasť, v ktorej možno dosiahnuť veľké úspory s pomerne
nízkymi nákladmi.

Jiří Havel (S&D),    písomne. – (CS) Energetická efektívnosť je jedna z kľúčových priorít
stratégie Európa 2020 a európskej energetickej stratégie na roky 2011 – 2020, na základe
čoho je predložená správa veľmi dôležitá a aktuálna aj v súvislosti s nedávnym samitom
v Cancúne. Správa vychádza z akčného plánu pre energetickú účinnosť z roku 2006,
vyzýva Komisiu na aktualizáciu tohto plánu, na revíziu smernice o energetických službách
a tiež na stanovenie záväzných cieľov zameraných na 20 % zlepšenie energetickej
efektívnosti do roku 2020. V správe sa rozoberajú argumenty v prospech výhod väčšej
energetickej efektívnosti. Ide o sociálne dôvody (potenciálne vytvorenie 1 milióna
pracovných miest alebo pokles energetickej chudoby v EÚ), hospodárske dôvody
(potenciálne úspory energie do výšky až 100 miliárd EUR), strategické dôvody (zachovanie
konkurencieschopnosti európskych spoločností prostredníctvom úspor energie)
a v neposlednom rade ide o energetickú bezpečnosť (väčšiu energetickú sebestačnosť pre
EÚ). V správe sú zahrnuté odporúčania v oblasti energetickej infraštruktúry, rozvoja miest
a budov, informačných a komunikačných výrobkov, verejných súťaží a financovania.
Podľa môjho názoru je úloha zdrojov financovania (štrukturálnych fondov, nástroja ELENA
Európskej investičnej banky, národných fondov pre energetickú efektívnosť a podobne)
pri financovaní projektov energetickej efektívnosti mimoriadne dôležitá. Celkovo si myslím,
že správa, ktorú predložil pán Bendtsen, obsahuje presnú analýzu danej problematiky,
ako aj relevantné odporúčania týkajúce sa energetickej efektívnosti, a preto odporúčam
jej prijatie v navrhovanej podobe.

Edit Herczog (S&D),    písomne. – (HU) Je v zásadnom záujme EÚ a všetkých jej členských
štátov čo najlepšie využívať čo najmenšie množstvo energie. Týmto spôsobom je možné
znížiť závislosť od dovážanej energie, zvýšiť energetickú bezpečnosť a tým aj
konkurencieschopnosť Európskej únie. Energetická efektívnosť má preto osobitnú prioritu
pri vykonávaní stratégie Európa 2020 a touto zásadou by sa malo riadiť využívanie čo
najväčšieho množstva fondov na podporu energetickej efektívnosti. V súlade s cieľmi
prijatými v rámci stratégie Európa 2020 (od roku 2005) sa vo vnútroštátnom akčnom
pláne Maďarska predpokladajú veľmi vážne kroky v oblasti energie vyrábanej
z obnoviteľných zdrojov a v oblasti energetickej efektívnosti. Úverový fond energetickej
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efektívnosti (EHA) funguje od roku 1991 a poskytuje podporu investíciám občanov do
energetickej efektívnosti.

Maďarská vláda navyše plánuje zvýšiť energetickú efektívnosť najväčších spotrebiteľov
verejného sektora o 60 % modernizáciou verejných inštitúcií (vrátane inštalácie solárnych
kolektorov a modernizácie izolácie a systémov vykurovania) na základe návrhu
Komplexného programu pre energiu a ochranu klímy zameraného na budovy. Ide
o veľkolepé plány, ale ich realizáciu vážne narušila finančná a hospodárska kríza, ktorá
trvá dodnes. Musíme preto požiadať Komisiu, aby sa dôsledne venovala vnútroštátnym
akčným plánom a ich realizácii a zabezpečila transpozíciu doteraz prijatých smerníc EÚ
do vnútroštátnych právnych predpisov. Vykonávanie energetickej stratégie do roku 2020
a dosiahnutie cieľov v oblasti znižovania emisií CO2 totiž môžu od tohto prístupu závisieť.
Okrem uvedených postupov sa môže pokrok v tejto oblasti očakávať iba prostredníctvom
spoločného uplatňovania primeraných finančných nástrojov a vytvorenia vhodného
legislatívneho rámca.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Zvýšenie energetickej efektívnosti priamo
prispieva k zlepšeniu energetickej bezpečnosti v celej EÚ. Ak zmeny zavedieme správnym
spôsobom, znížime emisie znečisťujúcich látok. Ide rozhodne o veľmi pozitívny smer
vývoja, ktorý podporuje naše úsilie v boji proti zmene klímy. Využívanie moderných
technológií pri modernizácii infraštruktúry tiež zabezpečí úsporu finančných prostriedkov
a následne hospodársky rast v členských štátoch EÚ. Ako zdôrazňuje samotný spravodajca,
vďaka tomu sa vytvoria nové pracovné miesta nielen v mestských oblastiach, ale aj na
miestnych trhoch a na vidieku. Samozrejme, všetky uvedené ciele si budú na úvod vyžadovať
primerané zdroje a investície. Myslím si však, že je mimoriadne dôležité zaručiť, aby Európa
mala energeticky úsporné, účinné a ekologické hospodárstvo.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Európska únia musí podniknúť kroky,
aby zabezpečila budúcnosť zásobovania energiou a chránila svoje dôležité energetické
záujmy. Opatrenia súvisiace s energetickou efektívnosťou majú zásadný význam pri
dosahovaní týchto úloh. Zabezpečujú totiž dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti klímy
a energie nákladovo najefektívnejším spôsobom. Myslím si, že sa musia začať rozsiahle
konzultácie s miestnymi a regionálnymi zástupcami s cieľom ustanoviť dôsledne vymedzené
usmernenia o energetickej efektívnosti a musí sa poskytnúť podpora pri vypracovávaní
projektov a zabezpečovaní prístupu k 9 miliardám EUR, ktoré sprístupnila Komisia
prostredníctvom politiky súdržnosti. Inteligentné využívanie týchto finančných
prostriedkov nám umožní dosiahnuť cieľ 20 % energetickej efektívnosti, ktorý vo veľkej
miere pomôže splniť ciele Európskej únie v oblasti udržateľnosti a konkurencieschopnosti.
Zníženie spotreby pomocou energetickej efektívnosti predstavuje navyše najudržateľnejší
spôsob zníženia závislosti od fosílnych palív a spôsobí značný pokles dovozu (približne
25 až 26 %).

Alajos Mészáros (PPE),    písomne. – (HU) Pokiaľ ide o revíziu akčného plánu pre
energetickú efektívnosť, jeden z najúčinnejších prostriedkov zníženia emisií CO2 a iných
plynov spočíva v energetickej efektívnosti. Má tiež obrovské výhody v oblastiach tvorby
pracovných miest a hospodárskeho rastu. Od prijatia akčného plánu pre energetickú
efektívnosť z roku 2006 prešlo hospodárske prostredie značnými zmenami. Revíziu
politiky energetickej efektívnosti EÚ a jej zosúladenie s našimi súčasnými prioritami preto
rozhodne považujem za nevyhnutný krok. Domnievam sa, že dokument, v ktorom sa
hodnotia výsledky a nedostatky akčného plánu z roku 2006, by sme mali vnímať ako
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základ tohto hodnotenia. Musíme vykonať všetko, aby sa nám podarilo splniť cieľ 20 %
stanovený v našej stratégii Európa 2020.

Kým hodnoty týkajúce sa emisií a obnoviteľných zdrojov energie sa dajú zmerať
jednoduchým spôsobom, údaje o energetickej efektívnosti sa vypočítavajú ťažšie.
Potrebujeme pri tom pomoc Komisie. Prostredníctvom štatistických údajov poskytnutých
Komisiou budeme môcť sledovať zmeny v našej energetickej politike. Je všeobecne známe,
že značné možnosti sa nachádzajú aj v energetickej efektívnosti budov. Musíme sa preto
naliehavo snažiť o modernizáciu jestvujúcich budov. Podiel výstavby nových budov totiž
klesá. Najmä v stredoeurópskych krajinách existuje mnoho budov, ktoré by mohli mať po
primeranej renovácii výrazný potenciál v súvislosti so svojou efektívnosťou. Pokiaľ ide
o legislatívne opatrenia zamerané na podporu energeticky efektívnych riešení, Spojené
štáty a Čína sú ďaleko pred nami. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách,
a minimalizovať svoje nevýhody. Európska únia a členské štáty musia podporiť opatrenia
a prostriedky na zvýšenie financovania v tejto oblasti.

Pavel Poc (S&D),    písomne. – (CS) Aj napriek tomu, že Európska únia si stanovila ciele
na zníženie spotreby energie o 20 % do roku 2020, tieto ciele nie sú na rozdiel od cieľov
v oblasti zníženia emisií a obnoviteľných zdrojov záväzné. Členské štáty preto nie sú
dostatočne motivované, aby v oblasti energetickej efektívnosti dosiahli najlepšie možné
výsledky. Technológia a praktické procesy zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti
už existujú, ale bez záväzných cieľov nebudú tieto projekty náležite financované a následne
realizované. Keby však EÚ mala dosiahnuť svoj cieľ do roku 2020, znamenalo by to finančné
úspory až do výšky 78 miliárd EUR ročne. Okrem zníženia závislosti od dovozu ropy
a zemného plynu, a teda zvýšenia bezpečnosti dodávok energie, by to tiež znamenalo
značné úspory pre domácnosti. Tento faktor považujem za mimoriadne dôležitý, pretože
počet ľudí, ktorí žijú v takzvanej energetickej chudobe, keď účty za elektrickú energiu
a plyn pohltia väčšiu časť rodinného rozpočtu, v súčasnosti narastá. Keby sa však stanovili
záväzné ciele, domácnosti by podľa číselných údajov Európskej komisie mohli ušetriť až
1 000 EUR ročne. Okrem väčšej konkurencieschopnosti by zvýšená energetická efektívnosť
podporila vytváranie stálych pracovných miest a viedla by k zníženiu emisií CO2 v objeme
780 miliónov ton. To je viac než požaduje Kjótsky protokol.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písomne. – Výhody zníženia spotreby energie a závislosti
v Európe by mali naraz hospodársky, ekologický a politický charakter. Akčný plán pre
energetickú efektívnosť má preto ďalekosiahle dôsledky. Bola som spravodajkyňou Výboru
pre životné prostredie požiadaného o stanovisko k príspevku IKT k energetickej efektívnosti
a viem, že jednou z najdôležitejších úloh v tejto súvislosti je uľahčiť začlenenie
obnoviteľných zdrojov energie v rámci dodávok energie. Inteligentné siete nám môžu
pomôcť tento cieľ dosiahnuť, kým inteligentné merače v domácnostiach nás môžu
informovať o tom, kedy môžeme energiu usporiť, a pomôcť nám tak znížiť spotrebu.
Komisia sa musí náležite zamerať na tieto dva prvky akčného plánu a členské štáty musia
v prípade potreby poskytnúť svoju plnú podporu pri vybudovaní infraštruktúry potrebnej
na realizáciu tohto cieľa prostredníctvom zákaziek verejného obstarávania.

Vladimir Urutchev (PPE),    písomne. – Energetická efektívnosť (EE) je nákladovo
najefektívnejšie opatrenie na zníženie emisií skleníkových plynov. Nižšia spotreba energie
znamená našu menšiu závislosť od dovozov ropy a zemného plynu a ich nestálych cien.
Je mimoriadne dôležité zamerať sa na investície do energetickej efektívnosti a znížiť naše
náklady na dovoz ropy a zemného plynu. Tieto finančné prostriedky by sa mali využiť na
tvorbu pracovných miest v našich MSP, v poľnohospodárstve, lesníckom sektore
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a priemysle. Odhady Komisie ukázali, že zvýšenie energetickej efektívnosti o 20 % by
mohlo v Európe potenciálne viesť k vytvoreniu až milióna nových pracovných miest
a priemerná domácnosť by mohla usporiť minimálne 1 000 EUR ročne. Od posledného
akčného plánu pre energetickú efektívnosť sa dosiahlo veľa. Stále však neexistuje dôkaz,
že cieľ možno dosiahnuť do roku 2020. Nové nástroje zamerané na podporu úspor energie
by mali byť zavedené na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s dôrazom na dve oblasti.
Ide o oblasť renovácie jestvujúcich budov a opatrenia na podporu financovania. Staré
budovy majú najvyšší potenciál energetickej efektívnosti a vhodné finančné nástroje na
využitie tohto potenciálu chýbajú. Týmito dvoma otázkami by sme sa mali náležite zaoberať
v revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť s cieľom riešiť úlohy požadovaným
spôsobom.

19. Zrušenie smerníc týkajúcich sa metrológie (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa pani Anje Weisgerberovej v mene
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o návrhu smernice Európskeho parlamentu
a Rady, ktorou sa zrušujú smernice 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 týkajúce sa metrológie
(KOM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD)) (A7-0050/2010).

Anja Weisgerber,    spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár Tajani,
dámy a páni, na úvod by som chcela vyjadriť úprimnú vďaku tieňovým spravodajcom
z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorí pomáhali s vypracovaním tejto
správy, a všetkým, ktorí prispeli k tomuto skvelému výsledku. Bez konštruktívnej
a mimoriadne otvorenej spolupráce s Komisiou, ako aj s belgickým predsedníctvom Rady
by nebolo možné tento balík zajtra uzatvoriť.

Ako si iste viete predstaviť, s týmto výsledkom som veľmi spokojná. Zrušenie celkovo
ôsmich neaktuálnych a zastaraných smerníc nám umožní podniknúť ďalší krok smerom
k obmedzeniu byrokracie v Európe. Na uvedených smerniciach je zaujímavé, že zastarali
prevažne preto, lebo ich nahradili medzinárodné normy, ktoré predstavujú najvyššie
štádium vývoja. Pravidlá a nariadenia členských štátov napokon tiež často zastarajú
v dôsledku harmonizovaných európskych pravidiel a nariadení. V tomto prípade sa
európske pravidlá a nariadenia stali nadbytočnými vďaka medzinárodným ustanoveniam.

Ak chceme do roku 2012 dosiahnuť pokrok smerom k naplneniu cieľa, ktorým je
25-percentné obmedzenie byrokracie v Európe, musíme teraz otvorene deklarovať svoj
postoj. Povedané slovami predsedu Skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej
úrovni pre oblasť administratívnej záťaže Edmunda Stoibera, ako Európania musíme nielen
našpúliť ústa, ale aj nahlas zapískať. Inak povedané, po našich slovách musia nasledovať
konkrétne činy. Ale pokiaľ ide o činy, často sú zradné práve maličkosti. Opätovne to jasne
ukázala táto smernica zrušujúca osem smerníc týkajúcich sa metrológie. Meradlá pre
vodomery na studenú vodu pre neupravenú vodu, liehomery a liehové hustomery, určité
závažia, tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách a prístroje na meranie násypnej
hustoty obilia alebo veľkosti nádrží plavidiel v praxi nahradili modernejšie digitálne
prístroje. Nemoderné prístroje sa používajú čoraz zriedkavejšie a pravidlá upravujúce
takéto prístroje možno preto zrušiť. Zrušenie nebude mať dosah ani na fungovanie
vnútorného trhu, ani na vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ktorej aj naďalej prikladáme
obrovský význam.
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Rada napriek tomu tento balík určitý čas blokovala. V neformálnom trojstrannom rokovaní
sa nám však podarilo dosiahnuť rozumný kompromis medzi Radou a Parlamentom, a to
dokonca v prvom čítaní – čo je pre nás vždy skôr výnimka ako pravidlo. Podstata tejto
dohody je nasledovná: jedna smernica – konkrétne smernica týkajúca sa kalibrácie nádrží
plavidiel – sa má zrušiť okamžite, t. j. s účinnosťou od 1. júla 2011, zatiaľ čo ostatných
sedem smerníc sa zruší po prijatí prepracovaného znenia rámcovej smernice o meradlách,
na ktorej Komisia momentálne pracuje. Komisia vypracuje nový návrh smernice
o meradlách do konca apríla 2011. Zámerom je, aby Komisia pri revízii smernice
o meradlách preskúmala aj to, či by sa mali zachovať určité prvky z pôvodných smerníc,
a ak áno, ktoré prvky by sa teda mali preto začleniť do smernice o meradlách. Ak členské
štáty poskytnú dôkazy, že určité prvky v rámci siedmich smerníc sú aj naďalej potrebné,
napríklad z dôvodov ochrany spotrebiteľa, ako sú napríklad ustanovenia zo smernice
týkajúce sa tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel, tieto časti
budú začlenené do rámcovej smernice o meradlách. Po prijatí prepracovaného znenia
smernice o meradlách sa ostatné smernice zrušia.

Ide o signál, že Európa to myslí s obmedzovaním byrokracie vážne a že naozaj chceme
vytvoriť podmienky pre udržateľný hospodársky rast. Som hrdá na to, že Európsky
parlament týmto spôsobom prispieva k obmedzovaniu byrokracie a k lepšej, efektívnejšej
a jednoduchšej tvorbe právnych predpisov.

Dovoľte mi, aby som sa na záver iba stručne zmienila o korelačných tabuľkách. Ide
o tabuľky, ktoré majú členské štáty vypracovať, aby zdokumentovali, ako danú smernicu
vykonávajú. V tejto súvislosti sme sa nakoniec dohodli na menej prísnom znení. Bojovali
sme však za striktnejšie znenie v budúcnosti a v tomto smere sme dosiahli svoj cieľ.
Konferencia predsedov bude túto záležitosť presadzovať v súlade s Radou a Komisiou. Je
to úspech, za ktorý sa musíme poďakovať spravodajcom a tieňovým spravodajcom.

Antonio Tajani,    podpredseda Komisie. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na
úvod by som chcel zablahoželať a poďakovať pani Weisgerberovej za dôkladnú prácu,
ktorú vykonala v súvislosti s nejasným a komplikovaným návrhom, ktorý bol stredobodom
dlhej rozpravy; jej práca nebola preto jednoduchá a skutočnosť, že dohodu sa podarilo
dosiahnuť v prvom čítaní, poukazuje na schopnosť spravodajkyne dosiahnuť priaznivú
dohodu.

Toto rozhodnutie nepochybne predstavuje významnú etapu v oblasti zjednodušovania
a inteligentnej právnej úpravy. Európske inštitúcie sa musia čoraz viac usilovať práve
o dosiahnutie lepšej právnej úpravy a Komisia je úplne jednotná v postoji, že je nevyhnutné
zamerať sa na dosiahnutie čoraz lepšej európskej právnej úpravy.

Ako upozornila pani spravodajkyňa, týmto návrhom sa vlastne zruší osem zastaraných
smerníc súvisiacich so šiestimi kategóriami zákonných meradiel, a to na základe toho, že
prístroje, ktoré zahŕňa predmetná smernica, sú v súčasnosti zastarané a príslušné obchodné
odvetvie zaznamenáva pokles. Navyše neexistujú žiadne prekážky obchodu s technicky
vyspelejšími náhradnými výrobkami, ktoré nepatria do rámca pôsobnosti týchto smerníc.

Členské štáty v budúcnosti pravdepodobne budú chcieť schváliť vnútroštátne pravidlá.
Tým sa však nevytvoria nové prekážky pre obchod, pretože existujú medzinárodné normy,
ktoré už v plnej miere upravujú tieto staré prístroje, ako aj väčšinu z vyspelejších náhradných
výrobkov.
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Podľa Dohody Svetovej obchodnej organizácie o technických prekážkach obchodu musia
právne predpisy členských štátov vychádzať z týchto medzinárodných noriem. Zmluva
o Európskej únii stanovuje, že členské štáty musia takisto vzájomne uznávať rovnocenné
výrobky, ktoré sa zákonne predávajú v inom členskom štáte.

Komisia preto víta kompromis dosiahnutý v prvom čítaní medzi Parlamentom a Radou,
ktorý predpokladá zrušenie jednej smernice do júla 2011 a ostatných siedmich smerníc
do decembra 2015.

A napokon, Komisia dáva dôraz na spoločné vyhlásenie troch inštitúcií a vyjadruje svoju
ochotu znovu preskúmať argumenty za harmonizáciu, ktoré boli predložené počas
legislatívneho procesu. Ako už zaznelo, tieto argumenty preskúmame do konca apríla
2011 a v prípade potreby predložíme legislatívny návrh v súlade so zásadami lepšej tvorby
právnych predpisov.

Lara Comi,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
plne podporujem stanovisko pani spravodajkyne v súvislosti s návrhom Komisie na zrušenie
ôsmich smerníc v oblasti metrológie.

Vítam najmä návrh týkajúci sa účelnosti toho, aby členské štáty dostali dostatok času na
analýzu možných dôsledkov zrušenia v súvislosti s revíziou smernice o meradlách.

Hoci v skutočnosti podporujem celkové ciele lepšej právnej úpravy a zjednodušenia, ktoré
presadzuje aj lisabonská stratégia, domnievam sa, že je nevyhnutné, aby členské štáty mali
k dispozícii čas, ktorý potrebujú na preskúmanie, či zrušenie smerníc bude viesť k právnej
neistote. Táto situácia by naozaj pomohla zmierniť obavy, ktoré vyjadrilo mnoho členských
štátov v súvislosti s tým, že nemajú primerané množstvo času na to, aby zvládli právne
vákuum, ku ktorému by zrušenie mohlo viesť.

Ide preto o vynikajúci kompromis medzi stanoviskom Komisie, ktoré podporuje úplné
zrušenie všetkých smerníc a nesúhlasí s novými nariadeniami v tejto oblasti v rámci
smernice o meradlách, a kritickými postojmi, ktoré spočiatku zastávali členské štáty, pokiaľ
ide o tento návrh.

Evelyne Gebhardt,    v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
chcela by som poďakovať pani Weisgerberovej za našu skutočne kolegiálnu spoluprácu.
V mene našej skupiny by som chcela povedať, že mám ďaleko od bezuzdného nadšenia,
pokiaľ ide o zrušenie týchto ôsmich smerníc. Skutočne existuje niekoľko nemoderných
meradiel, pre ktoré sa zrušia pravidlá a nariadenia, počas rozpráv sme si však všimli, že
problémy spočívajú v maličkostiach, ako ste sama povedali. Z tohto dôvodu nebolo vždy
zrejmé, či je táto cesta skutočne správna. Naša skupina bude hlasovať za tento kompromis
vzhľadom na to, že nás Komisia ubezpečila, že v prípade potreby preskúma myšlienku
prípadného začlenenia týchto meradiel primeraným spôsobom do európskej smernice
o meradlách, ktorá sa, samozrejme, momentálne tvorí. Tento záväzok týkajúci sa
preskúmania – aj z toho vychádzam – sa bude brať veľmi vážne a bude sa naozaj
zohľadňovať. Hlasujeme za kompromis, pokiaľ ide o túto podmienku; sme si však dobre
vedomí, že jednu či dve otázky je ešte stále potrebné preskúmať.

Pokiaľ ide o tabuľky zhody, chcela by som v tomto bode uviesť, že teraz vyhlasujeme, že
sme ochotní prijať mierne znenie, ktoré sa momentálne nachádza v tomto texte, ide však
o jeden z posledných dokumentov, v ktorých to budeme akceptovať, pretože podľa nás
ide o to, aby sa európske právne predpisy, ktoré sa tvoria po vyjadrení súhlasu zo strany
členských štátov, skutočne a správne vykonávali. Môžeme to však kontrolovať iba vtedy,
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ak máme k dispozícii informácie a takéto informácie získame iba z týchto tabuliek zhody.
Na dosiahnutí tohto stavu budeme naďalej v každom prípade pracovať.

Cristian Silviu Buşoi,    v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som
zablahoželať pani spravodajkyni a ďalším kolegom, ktorí k tomuto spisu prispeli. Hoci sa
spočiatku zdalo, že pôjde o mimoriadne odbornú dokumentáciu, nakoniec bolo úplne
jasné, že riešenie pre túto správu poskytne politické rozhodnutie.

Je potrebné zjednodušiť acquis communautaire zrušením týchto smerníc, ktoré obsahujú
ustanovenia týkajúce sa meradiel, ktoré sa v dôsledku technického pokroku a uplatňovania
medzinárodných noriem už nepoužívajú. Prístup Komisie je rozumný. Ak zásada
vzájomného uznávania zabezpečuje voľný pohyb a neexistuje konkrétna prekážka, potom
nie sú potrebné žiadne ďalšie dodatky a technické špecifikácie by mali prijímať členské
štáty.

Zrušenie smernice by však nemalo viesť k žiadnym novým prekážkam voľného pohybu
ani k dodatočnej administratívnej záťaži. Musíme tiež zabezpečiť, aby sa medzi pôvodnými
smernicami, ktoré sa majú zrušiť, a smernicou o meradlách z roku 2004 nevyskytla žiadna
diskontinuita.

Správa z prvého čítania prijatá vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa okrem
toho umožnila začlenenie ustanovení o meradlách obsiahnutých v smerniciach zrušovaných
vo všeobecnej smernici o meradlách. Členské štáty dostali viac času, aby preskúmali, či
zrušenie smerníc bude viesť k právnej neistote.

Správa obsahuje ustanovenie, podľa ktorého má Komisia vyhodnotiť, či meradlá patriace
do pôsobnosti zrušovaných smerníc je potrebné zahrnúť do pôsobnosti smernice
o meradlách. Pri zohľadnení skutočnosti, že sa uskutočnilo horizontálne rozhodnutie aj
v súvislosti s tabuľkami zhody, spolu s ostatnými tieňovými spravodajcami navrhujem
podporiť text, ktorý sa s Radou dohodol v prvom čítaní.

Heide Rühle,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som
chcela poďakovať pani spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu
spoluprácu. Domnievam sa, že môžem byť stručná, pretože všetko podstatné sa už
povedalo.

Naša skupina, samozrejme, podporí kompromis, ale vychádzame aj z predpokladu, že
Komisia ešte raz kriticky zhodnotí obsah revízie smernice o meradlách. Samozrejme,
podporujeme skutočnosť, že sa dosiahol tento kompromis o tabuľkách zhody. Tento
kompromis zahŕňa lehotu, ale Rada bude musieť v budúcnosti reagovať oveľa dôraznejšie.
Už nie sme ochotní ustupovať. A napokon, musí existovať možnosť monitorovať členské
štáty a na tento účel naliehavo potrebujeme tabuľky zhody.

Edvard Kožušník,    v mene skupiny ECR. – (CS) Vážený pán predsedajúci, ja osobne som
od začiatku podporoval pôvodný návrh Komisie zrušiť všetkých osem smerníc bez náhrady.
Som presvedčený, že návrh Komisie bol prvotriednym príkladom správneho spôsobu
zjednodušovania európskych právnych predpisov a podpory prístupu „lepšej tvorby
právnych predpisov“. Za harmonizáciu vo všetkých oblastiach by sme sa nemali zasadzovať
za každú cenu. Mali by sme sa zamýšľať aj nad inými regulačnými nástrojmi ako len
nariadeniami EÚ, ako sú napríklad medzinárodné normy. Mali by sme využívať aj tieto
alternatívne regulačné nástroje v prípadoch, v ktorých by boli účinnejšie. Bez toho, aby sa
zaviedli nariadenia v oblasti metrológie, by sa mi pozdával skôr dobrovoľný systém
vzájomného uznávania vnútroštátnych nariadení na základe medzinárodných noriem ako
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centralizovaná harmonizácia riadená z najvyššej úrovne. Je mi ľúto, že Parlament spolu
s niektorými členskými štátmi nepodporuje tento výnimočný a liberálny prístup Komisie
a namiesto toho uprednostňuje konzervatívny prístup k odstraňovaniu nadmernej regulácie.

Napriek všetkému by som však chcel veľmi pekne poďakovať pani spravodajkyni za úsilie,
ktoré venovala hľadaniu spoločného kompromisného riešenia. Oceňujem jej osobné
nadšenie, vďaka ktorému sa návrh Komisie nestratil z dosahu a aspoň časť pôvodného
zámeru sa podarilo presadiť.

Oreste Rossi,    v mene skupiny EFD. – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
podporujeme správu o metrológii. Ide o veľmi odborný text, na ktorý sme mesiace čakali,
aby sme o ňom mohli hlasovať na plenárnom zasadnutí.

Správa, ktorá prešla príslušným výborom, bola predložená v marci a situácia sa vliekla tak
dlho, pretože dohodu o súvisiacich tabuľkách zhody bolo potrebné dosiahnuť v rámci
Rady, medzi 27 členskými štátmi.

Skutočný problém je v tom, že Európska komisia ešte stále nepredložila návrh smernice
o meradlách, ktorý by mal nahradiť zastarané smernice, ktoré dnes zrušujeme, a túto
problematiku raz a navždy upraviť. Chcel by som vzniesť kritiku voči Komisii za to, že sa
dosiahla fáza, v ktorej Komisia ruší zastarané smernice bez toho, aby zároveň predložila
návrh revízie smernice o meradlách. Takýto postup je neospravedlniteľný a zďaleka nespĺňa
potreby podnikov a občanov.

Zároveň by som chcel vysloviť výčitku v súvislosti s prehnaným strachom tých, ktorí sú
presvedčení, že právne predpisy členských štátov nedokážu zaplniť medzeru počas
legislatívneho vákua. Európske podniky majú, našťastie, systém medzinárodných noriem
pre odvetvie, ktoré je nezávislé od pravidiel EÚ a ďaleko ho presahuje. Z tohto dôvodu je
strach z katastrofy, ktorá by sa mohla udiať v období medzi zverejnením smerníc a ich
nadobudnutím platnosti, nepodložený.

Podniky zaplnia medzery zákonodarcov svojimi profesijnými organizáciami, svojou
šikovnosťou, pravidlami, ktoré si samé určia, aby vytvorili dynamický a vyvážený trh.
Nesmieme zabúdať na naše podniky, ktoré v Európe aj naďalej fungujú s veľkými
ťažkosťami. Musíme ich prestať zdierať daňami, dusiť byrokraciou a absurdnými
požiadavkami.

Parlament niekedy pracuje pohotovo. Zdravý rozum a vôľa dosiahnuť dohody s ďalšími
európskymi inštitúciami zatienia politické rozpory.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Vážený pán predsedajúci, osem zastaraných smerníc
o meradlách na prvý pohľad nepredstavuje zaujímavú politickú tému; ich zrušenie však
v skutočnosti predstavuje konkrétne naplnenie zásady subsidiarity, ako aj úsilia o „lepšiu
tvorbu právnych predpisov“. V oblasti metrológie už existujú medzinárodné dohody, ktoré
si vyžiadala globalizácia vedy a obchodu a akákoľvek harmonizácia na európskej úrovni
preto skutočne nie je potrebná. Oceňujem zodpovedný prístup pani spravodajkyne Anje
Weisgerberovej, ktorá sa na jednej strane rozhodla podporiť návrh Komisie na úplné
zrušenie smernice a súčasne v prípade siedmich smerníc sa rozhodla ponechať
metrologickým ústavom členských štátov čas na to, aby uskutočnili analýzu dôsledkov
zrušenia pre vnútroštátne právne predpisy.

Toto riešenie, ktoré zajtra určite schválime, bude preto zaujímavým testom pre ostatné
smernice, pokiaľ ide o to, či bude vzájomné uznávanie nariadení na vnútroštátnej úrovni
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stačiť a nebude viesť k právnej neistote a či bude preto výhodnejšie ako pozmeňujúci
a doplňujúci návrh alebo úplná harmonizácia. Osobne by som sa čudovala, keby členské
štáty uprednostnili harmonizáciu.

Pani spravodajkyni by som chcela zablahoželať k dosiahnutiu plnej podpory vo Výbore
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a chcela by som jej poďakovať za to, že s Radou
dosiahla jednotné stanovisko.

Malcolm Harbour (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel tiež
vyjadriť vďaku pani Anji Weisgerberovej, ktorá je spoľahlivým členom Výboru pre vnútorný
trh a ochranu spotrebiteľa a s veľkou trpezlivosťou vypracovala niekoľko mimoriadne
odborných správ, čoho príkladom je aj táto správa.

Myslím si, že keď na tom začala pracovať, čo bolo tesne po minuloročných voľbách, všetci
sme mali pocit, že tento na prvý pohľad klamlivo jednoduchý návrh Komisie na zrušenie
údajne zastaraných právnych predpisov sa pravdepodobne bude riešiť pomerne rýchlo
a bez veľkých konfliktov.

Čas, ktorý to zabralo, a relatívne zložité riešenie ukazujú, že deregulácia a obmedzovanie
byrokracie vôbec nie sú také jednoduché, ako si ľudia myslia. Je veľmi jednoduché prísť
s týmito povrchnými frázami o deregulácii, ale v skutočnom svete vždy existujú ľudia,
ktorí chcú reguláciu zachovať. Hneď, ako tento návrh dorazil do Rady, sme si začali
uvedomovať niektoré z vážnych problémov, ktoré v jednotlivých krajinách existujú.
Niektoré krajiny mali problémy s meraním hmotnosti plavidiel, niektoré s liehomermi
a liehovými hustomermi a niektoré s tlakomermi na meranie tlaku v pneumatikách
motorových vozidiel. Každá krajina mala svoje konkrétne problémy.

Môj celkový záver sa netýka významu návrhu, pretože o pár mesiacov budeme mať
k dispozícii alternatívny návrh, vďaka ktorému sa tento návrh stane vskutku zastaraným,
a prakticky sme naň mohli počkať. Vyzývam pána komisára, aby Komisia oveľa dôkladnejšie
prehodnotila svoje posúdenie vplyvu a svoje úlohy v oblasti deregulácie a aby členské štáty
priviedla k tomu, aby sa do procesu zapojili, a to ešte predtým, ako Komisia predloží tieto
návrhy.

Podľa mňa sme mali viac času stráviť uvažovaním, ak by nám to bolo umožnené. Ide
o úspech výboru, povedal by som však, že o úspech s výhradami. Musíme sa z toho pri
ďalšom postupe poučiť.

Seán Kelly (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, aj ja vítam návrhy pani spravodajkyne.
Nepochybne sa náš svet zmenšil viac ako kedykoľvek predtým. Interakcie medzi ľuďmi
sú oveľa intenzívnejšie a tento stav by mal v budúcnosti rýchlo napredovať, takže je zjavné,
že čím väčšiu mieru harmonizácie máme v oblasti meradiel, tým lepšie. Rozhodne vítam
zrušenie smerníc týkajúcich sa metrológie a obmedzenie byrokracie o 25 percent.

Domnievam sa, že z času na čas podceňujeme schopnosť ľudí prispôsobiť sa. Vo vlastnej
krajine som pozoroval, ako ľahko sme prešli od starých libier, šilingov a penny k eurám
a centom a v posledných rokoch aj od míľ ku kilometrom, pokiaľ ide o cestovanie
a rýchlostné obmedzenia. Mnohým ľuďom to uľahčilo život a bude im ho uľahčovať aj
v budúcnosti. Podľa môjho názoru ide o krok správnym smerom, takže ešte raz, gratulujem.

Antonio Tajani,    podpredseda Komisie. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som
vďačný všetkým, ktorí počas tejto rozpravy vystúpili, pretože to znamená, že o tento návrh
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na zjednodušenie je záujem. Chcem preto znovu vyzdvihnúť výhody, ktoré so sebou toto
rozhodnutie prináša, a teda aj prínos, ktorý od neho možno očakávať.

Mám na mysli výhody pre spotrebiteľov, výrobcov meradiel a vnútroštátne správne orgány.
V odpovedi na konkrétnu otázku, ktorú predniesla pani Gebhardtová, by som vás takisto
chcel ubezpečiť, že Komisia je ochotná vykonať štúdie potrebné na opätovné preskúmanie
argumentov, ktoré hovoria za uskutočnenie harmonizácie do apríla 2011.

Čo sa týka odpovede pánovi Rossimu, ktorý kritizoval Komisiu, ale teraz odišiel z tejto
rokovacej sály – po kritike je vhodné vypočuť si aj odpoveď – podľa spoločného vyhlásenia
Parlamentu, Rady a Komisie v tejto veci, citujem: „Európsky parlament a Rada vyzývajú
Komisiu v súlade s článkom 25 smernice 2004/22/ES o meradlách, aby do 30. apríla 2011
predložila správu o vykonávaní uvedenej smernice a v prípade potreby aj legislatívny
návrh.“ Ako som uviedol pri úvodnom vystúpení v rámci tejto rozpravy, mám v úmysle
pridŕžať sa tohto vyhlásenia.

Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni, za vašu angažovanosť a spoluprácu. Na záver,
pokiaľ ide o problematiku tabuliek zhody, Komisia podporuje stanovisko Parlamentu.

Anja Weisgerber,    spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa
úprimne poďakovať všetkým kolegom poslancom a takisto oceniť ich hodnotné príspevky
k dnešnej rozprave. Po dopoludňajšom hlasovaní musíme svoju pozornosť zamerať na
budúcnosť. Prirodzene, s napätím očakávame, ako dopadnú jednotlivé pravidlá a nariadenia
– Komisia teraz oznámila, že svoj návrh smernice o meradlách predloží do konca apríla.
Potom bude takisto možné preveriť, či je potrebné do smernice zahrnúť niektoré právne
úpravy, ktorých účinnosť zrušujeme.

Ako uviedla pani Comiová, je dôležité, aby nenastalo právne vákuum. Pani Gebhardtová,
môžem vás ubezpečiť, že tomu prikladala veľký význam aj Skupina progresívnej aliancie
socialistov a demokratov v Európskom parlamente a podarilo sa nám tomuto aspektu
venovať pozornosť aj pri následnom postupe. Pre mňa je však dôležité spomenúť aj to, že
členské štáty sú povinné ešte presnejšie zdokumentovať, prečo by sa určité aspekty alebo
prvky mali zachovať, pretože iba za takýchto okolností by sme skutočne potrebovali
európske nariadenia, samé osebe totiž nie sú cieľom.

Teším sa aj na konzultácie na internete, ktoré oznámila Komisia a ktoré sa uskutočnia od
6. septembra do 1. novembra 2011. Do konzultácií sa zapoja spoločnosti a orgány, ktorých
sa zmeny týkajú, a ďalšie strany. Opakujem, názorom podnikov budem venovať veľkú
pozornosť. Aj pokiaľ ide o existujúcu smernicu, preverila som, či sa tieto meradlá ešte stále
používajú, a podľa všetkých reakcií – napríklad od nášho vinárskeho zväzu, ktorému som
položila otázku o liehomeroch a liehových hustomeroch – sa ukázalo, že takéto prístroje
sa už rozhodne nepoužívajú. Z tohto dôvodu to musíme veľmi dôkladne preskúmať. Ak
chceme skutočne dosiahnuť pokrok smerom k cieľu obmedziť byrokraciu v Európe o 25 %
do roku 2012 – čo, samozrejme, už nie je veľmi ďaleko – musíme dosiahnuť významný
pokrok v tejto oblasti. Ako Parlament sme ochotní zohrávať túto úlohu.

Na záver chcem uviesť už len jednu vec týkajúcu sa tabuliek zhody. Chcem v tomto bode
zopakovať, že to, čo máme k dispozícii, je kompromis, čo sa však týka budúcnosti, chcela
by som členské štáty vyzvať, aby sa zaviazali k tomu, že tieto tabuľky naozaj vypracujú,
pretože skutočne ide o jednotné vykonávanie pravidiel a nariadení v celej Európe.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.
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Hlasovanie sa uskutoční zajtra (v stredu 15. decembra 2010).

20. Bezpečnosť hračiek (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie
pre Komisiu o bezpečnosti hračiek, ktorú predkladajú Andreas Schwab, Anja
Weisgerberová, Marianne Thyssenová a Anna Maria Corazzová Bildtová v mene
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), Evelyne
Gebhardtová, Christel Schaldemoseová, Anna Hedhová a Barbara Weilerová v mene
Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, Cristian
Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanovová a Nadja Hirschová v mene Skupiny
Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Heide Rühleová v mene Skupiny
zelených/Európskej slobodnej aliancie a Malcolm Harbour v mene Európskych
konzervatívcov a reformistov (O-0195/2010 – B7-0658/2010).

Anja Weisgerber,    autorka. – (DE) Vážený pán predsedajúci, v súvislosti s prijatím smernice
o hračkách by som rada zdôraznila, že keď sme smernicu prijali, urobili sme to
s konkrétnym cieľom, aby boli detské hračky bezpečnejšie, keďže deti, predovšetkým
preto, že stále rastú a vyvíjajú sa, majú zvlášť citlivú reakciu na nebezpečné látky
a chemikálie. Vzhľadom na najmodernejšie vedecké poznatky v tejto oblasti sme
prostredníctvom európskych právnych predpisov stanovili najprísnejšie požiadavky na
hračky všade vo svete.

Ako každý rok sa táto otázka dostáva do popredia v predvianočnom období a aj pre mňa
osobne, ako pre nastávajúcu matku, je tento problém veľmi blízky a myslím, že je veľmi
dôležité, aby sme mali tie najprísnejšie normy. Aj preto som pomáhala iniciovať túto
rozpravu.

Urobila som tak v zmysle nových názorov odborníkov, ktorí dospeli k záveru, že vzhľadom
na najnovšie vedecké poznatky ani najprísnejšie medzné hodnoty pre ťažké kovy nie sú
dostatočne prísne. Konkrétne pre takéto prípady sme do smernice zahrnuli doložku, ktorá
umožňuje neskôr zmeniť alebo sprísniť medzné hodnoty, a túto doložku teraz musíme
využiť. Pán komisár Tajani, k tomuto sme pred rokom vyzývali aj vášho predchodcu.

Teší ma, že, ako som pochopila, Komisia sa dnes chystá vyhlásiť aspoň to, že sprísni medzné
hodnoty pre určité ťažké kovy, hoci na našu výzvu reaguje s oneskorením. Určite k tomu
prispela aj dnešná rozprava. Všeobecne však musíme preskúmať všetky nebezpečné látky,
a preto by sme sa nemali obmedzovať len na ťažké kovy. Namiesto toho sa musíme zamerať
na najnovšie informácie o nebezpečných látkach známych ako polycyklické aromatické
uhľovodíky (PAU). Ak by vyšlo najavo, že je potrebné zmeniť a doplniť medzné hodnoty,
aby sme chránili naše deti, vyzývam v tejto súvislosti aj na úpravu legislatívy. Je to nakoniec
v záujme bezpečnosti našich detí.

Evelyne Gebhardt,    autorka. – (DE) Vážený pán predsedajúci, túto rozpravu o bezpečnosti
hračiek vedieme rok čo rok. Rok čo rok prichádzame na to, že ešte vždy je veľa toho, čo
treba zlepšiť. Medziiným tu hovoríme o látkach klasifikovaných ako karcinogénne,
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR), o látkach, ktoré spôsobujú rakovinu
a môžu byť nebezpečné pre zdravie, v niektorých prípadoch aj pre život detí.

Tieto nové informácie naozaj dokazujú, že sa musíme postarať o úpravu medzných hodnôt.
Vyzývame Komisiu, aby to konečne urobila. Pán komisár, pevne dúfam, že sa to skutočne
stane.
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Toto však nie je jediný problém. Ďalší problém spočíva vo forme dohľadu nad trhom –
kde majú zodpovednosť aj členské štáty. Sú povinné zabezpečiť, aby sa na trh dostali len
hračky, ktoré skutočne vyhovujú normám, ktoré sme prijali. Je veľmi poľutovaniahodné,
že nie vždy je to tak. Preto sa musíme postarať o to, aby sa tieto bezpečnostné normy
zlepšili.

Tretí a posledný bod, ktorý chcem zdôrazniť, sa týka označenia hračiek. Mnohí ľudia sa
mylne nazdávajú, že označenie CE je ukazovateľom bezpečnosti. Nie je to však tak, ako
tvrdí aj samotná Komisia. Pán komisár, je preto načase, aby Komisia uvažovala o tom, ako
by sme mohli zaviesť európsku značku bezpečnosti, ktorá bude skutočne spoľahlivá, a bude
ju monitorovať tretia strana, nezávislé úrady alebo orgány tak, aby sa nebezpečná hračka
jednoducho nedostala na trh alebo do obchodov, kde by mohla ohroziť zdravie našich
detí. Myslím si, že v tomto ohľade musíme splatiť vysoký dlh a ešte vždy je potrebné veľa
urobiť, a to naliehavo.

Cristian Silviu Buşoi,    autor. – Vážený pán predsedajúci, bezpečnosť hračiek je témou
veľkého významu, a to nielen preto, že v tomto ročnom období sa predaj hračiek výrazne
zvyšuje. Ako zástupcovia občanov EÚ máme povinnosť zaručiť, aby sme čo najlepšie
pracovali v záujme spotrebiteľov a ochrany detí.

Revidovaná smernica 2009/48/ES má spotrebiteľov ubezpečiť, že hračky, ktoré sa predávajú
v EÚ, spĺňajú najvyššie bezpečnostné požiadavky na celom svete, najmä tie, ktoré sa týkajú
použitia chemických látok. Posilnili sa prostriedky dohľadu nad trhom. Dokumentácia,
ktorú musia mať výrobcovia a dovozcovia hračiek k dispozícii na účely kontroly, musí
teraz obsahovať podrobný opis dizajnu a výroby hračky, konkrétne informácie o súčiastkach
a materiáloch, ktoré sa v hračke použili, ako aj analýzu nebezpečenstiev, ktoré môže hračka
predstavovať.

Obavy však vyvoláva stanovisko Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne
riziká k hodnoteniu medzných hodnôt migrácie pre chemické prvky v hračkách, podľa
ktorého metóda používaná na meranie migrácie chemických prvkov nie je celkom
spoľahlivá. Požadujeme preto objasnenie metódy výpočtu použitej na reguláciu CMR –
chemických látok v hračkách. Máme tiež dôvod na obavy v súvislosti s hračkami určenými
pre deti vo veku do troch rokov. Keďže ide o najzraniteľnejšiu vekovú skupinu, hračky
určené pre tieto deti by sa mali testovať samostatne.

Najnovšie správy systému RAPEX takisto zdôrazňujú problémy týkajúce sa dohľadu nad
trhom s hračkami. Na trh EÚ sa stále dostáva veľké množstvo hračiek, ktoré predstavujú
vysoké riziko pre najzraniteľnejších spotrebiteľov.

Existujú jasné signály, že revidovaná smernica o bezpečnosti hračiek sa musí sprísniť, aby
sa zabezpečila najvyššia úroveň ochrany našich detí. Myslíme si, že tieto otázky treba riešiť
čo najskôr, aby sme sa ubezpečili, že z vykonávania revidovanej smernice nevyplynú nijaké
právne medzery. Musíme sa naďalej zameriavať na bezpečnosť hračiek, dohľad nad trhom
a na to, aby sme zabránili používaniu nebezpečných látok vo výrobkoch, ktoré sú špeciálne
určené deťom.

Malcolm Harbour,    autor. – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že problém, ktorým sa
dnes večer zaoberáme, je dôležitý aj preto, že tento výbor je naďalej mimoriadne opatrný
v otázkach, ktoré súvisia s bezpečnosťou hračiek, tak ako je opatrný aj v súvislosti s celou
škálou spotrebného tovaru. Preto sme v roku 2009 vynaložili také veľké úsilie na prijatie
revidovanej smernice o hračkách.
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Týmto sa to však nekončí, preto si myslím, že máme vhodnú príležitosť dať vám, Komisii,
možnosť presvedčiť nás, že veľmi pozorne sledujete rozvoj a výsledky skúšok
a zabezpečujete, aby sa ustanovenia existujúcich a budúcich právnych predpisov aj naďalej
aktualizovali a odzrkadľovali vzrastajúce množstvo vedeckých dôkazov o potenciálne
nebezpečných chemických látkach. A to, pravdaže, zahŕňa aj potrebu dôsledných metód
testovania. Súčasťou tohto problému je aj to, že v mnohých prípadoch zisťujeme, že
výrobcovia hračiek čelia ťažkostiam, keď chcú získať konzistentné normy, podľa ktorých
by mohli uskutočňovať testy. Viem, že sa budete zaoberať aj týmto.

Chcem však poukázať aj na širšiu problematiku, pretože si myslím, ako povedali mnohí
moji kolegovia, že problém sa netýka iba regulácie, ale celého zásobovacieho reťazca
hračiek, z ktorých väčšina pochádza z krajín mimo Európskej únie.

Nedávno ma váš kolega pán komisár Dalli pozval, aby som reprezentoval Výbor pre
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa na významnom trojstrannom samite medzi
Američanmi a Európanmi v Číne, kde sa hovorilo o bezpečnosti hračiek. A jednou
z dôležitých vecí, ktorú sme tam dosiahli a ktorú dosiahla aj Európska komisia, za čo jej
vyslovujem uznanie, boli rozhovory s čínskymi výrobcami o tom, ako od začiatku
premietnuť do výrobku bezpečnosť: o znalosti týchto smerníc. Nemá to nič spoločné
s označením, nemá to nič spoločné s testovaním treťou stranou; ide vlastne o základné
princípy odovzdávania informácií a vedomostí, aby sa bezpečnosť premietla do výrobkov
hneď na začiatku. Potom sa bezpečnosť týchto výrobkov udržiava vo výrobe vhodnými
systémami kontroly kvality nielen samotnej hračky, ale aj u všetkých jej dodávateľov.

Takto by sme teda mali zaistiť bezpečnosť. Ide tu o správny regulačný rámec, čo znamená,
že každý v zásobovacom reťazci musí pochopiť svoje zodpovednosti.

Heide Rühle  , autorka. – (DE) Vážený pán predsedajúci, mám pripomienku, ktorú by som
rada adresovala pánu Harbourovi. Pán Harbour, znie to dobre, ale aj tak si myslím, že aj
z našej strany treba niečo urobiť. Nemôže byť náhoda, že problém bezpečnosti hračiek je
témou našej rozpravy v Parlamente v každom predvianočnom období, tak ako to znovu
robíme tento rok. Práve minulý rok sme rozoberali karcinogénne látky v hračkách, známe
ako zmäkčovadlá. Pán komisár Verheugen nám konkrétne v minulom roku prisľúbil, že
sa začnú nové štúdie a že bude konať, keď to bude potrebné. Tieto štúdie máme na stole
od polovice tohto roka. Podľa štúdie Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne
riziká (SCHER), sú medzné hodnoty pre PAU – karcinogénne látky – príliš vysoké. Ani
skúšobné metódy nie sú dosť spoľahlivé. Musíme to zvážiť. Moje otázky na pána komisára
znejú takto: ako bude riešiť to, čo v tejto súvislosti zdedil, a ako bude postupovať v dôsledku
tejto kritiky a v tejto oblasti?

Aj medzné hodnoty pre ťažké kovy, najmä pre olovo, podľa ďalšej štúdie výboru SCHER
už nie sú primerané. Čo to pre nás znamená? Ak urobíme úpravy pre ťažké kovy, budeme
používať odlišné medzné hodnoty v komitologickom postupe? Vyzývam preto Komisiu,
aby aj v tejto oblasti konala.

Navyše, ešte stále čakáme na sľúbené medzné hodnoty pre hluk, ktorý vydávajú hračky
a ktorý je škodlivý zdraviu. Tieto hodnoty nám sľúbili po skončení prvého čítania; mali
by nám ich čoskoro poskytnúť. Dúfam, že tieto hodnoty dostaneme čo najskôr.

V neposlednom rade by som sa znovu rada vrátila k otázke dohľadu nad trhom, pretože
aj najlepšie smernice majú len vtedy hodnotu, keď funguje ich dohľad nad trhom, ktorý
najlepšie zabezpečuje sledovanie dodržiavania smerníc a, pravdaže, aj otázky taríf.
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Samozrejme, pán komisár Tajani vie, že by sme s ním v tejto oblasti radi spolupracovali.
Pani Schaldemoseová je spravodajkyňa, ktorá sa usiluje o ďalší posun práve v tejto oblasti.
Budeme na tom úzko spolupracovať. Toto bude spolu s otázkou medzných hodnôt ťažkých
kovov a karcinogénov ďalší dôležitý krok.

Antonio Tajani,    podpredseda Komisie. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
rozprava v pléne o bezpečnosti hračiek v Európskej únii sa nemohla uskutočniť v lepšom
čase ako tento rok, najmä v súvislosti s nedávnymi udalosťami, ktoré sa odohrali
v niektorých krajinách, napríklad keď v Belgicku stiahli z trhu viaceré typy skladačiek,
pretože koncentrácia formamidu, chemickej látky klasifikovanej ako karcinogénna,
mutagénna a toxická pre reprodukciu, bola dosť vysoká na to, aby ju považovali za riziko
pre zdravie detí. Aj ďalšie krajiny, napríklad Francúzsko, v dôsledku toho zintenzívnili
dohľad nad trhom u tých istých výrobkov.

V tejto chvíli čakáme na oznámenie o opatreniach, ktoré prijali vnútroštátne orgány,
a potom dohliadneme na to, aby naše vedecké výbory poskytnuté údaje ihneď analyzovali.
Ak sa v dôsledku týchto testov a v dôsledku vedeckých údajov potvrdí, že také koncentrácie
formamidu naozaj predstavujú riziko pre zdravie detí, potom podľa postupu výboru
prijmeme všetky opatrenia potrebné na adekvátne zmeny a doplnenia ustanovení smernice.
Smernica – a o tom by som chcel pána Harboura uistiť – naozaj slúži tomuto mechanizmu,
čo znamená, že sa môže neustále aktualizovať, aby odrážala najnovšie dostupné vedecké
informácie.

Ako už spomenula pani Weisgerberová, Komisia napríklad už urobila tieto zmeny pre
určité chemické látky ako olovo a kadmium tak, aby ich hodnoty boli v súlade s najnovšími
vedeckými údajmi. Tieto zmeny sa budú skúmať v súlade s regulačným postupom;
Parlament sa preto bude plne zúčastňovať na tejto práci. Ale bez ohľadu na mechanizmy,
ktoré ustanovuje postup výboru – a tu sa obraciam na pani Rühleovú –, sa osobne
zaväzujem pravidelne vás informovať o tom, ako postupuje práca v súvislosti s týmito
dvomi látkami.

Pokiaľ ide o ostatné špecifické problémy, ktoré vznikli pri predloženej otázke, rád by som
začal s Vedeckým výborom pre zdravotné a environmentálne riziká, ktorý sa odvoláva na
štúdiu analýzy metodiky používanej v laboratóriách na identifikáciu stôp ťažkých kovov,
napríklad olova v hračkách, ktorú vykonalo spoločné výskumné centrum. Tieto analýzy
sa uskutočnili v súlade s normou EN 71-3.

Podľa štúdie sa na analýze zúčastnilo 40 laboratórií, z ktorých 15 členské štáty notifikovali
ako orgány kvalifikované na posúdenie zhody hračiek v zmysle smernice. Len tri zo 40
laboratórií nesprávne interpretovali výsledky analýz. Komisia poslala výsledky týchto
štúdií členským štátom, ktoré notifikovali laboratóriá, aj samotným laboratóriám a vyzvala
ich, aby prijali príslušné opatrenia.

Spomínaná štúdia bola zaslaná aj Európskemu výboru pre štandardizáciu, aby sa mohla
zapracovať do revízie normy EN 71-3, na ktorej sa v súčasnosti pracuje. Cieľom revízie je
do určeného termínu, konkrétne do roka 2013, vytvoriť novú normu na uplatňovanie
nových ustanovení o chemických látkach.

Pokiaľ ide o novú smernicu o hračkách prijatú v máji 2009, je založená na novom
legislatívnom rámci pre obchodovanie s výrobkami a zabezpečuje väčší dohľad nad trhom.
Členské štáty sú povinné poskytnúť potrebné nástroje, ktoré zaručia, že k európskym
spotrebiteľom sa dostanú len bezpečné produkty. Majú povinnosť posilniť hraničné
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kontroly a zároveň zabezpečiť, aby ich inšpektoráty efektívne monitorovali produkty,
ktoré už boli uvedené na európsky trh. Napokon, keby členské štáty zistili nejaké
nezrovnalosti pri hračkách, musia tieto informácie ihneď oznámiť ostatným krajinám
prostredníctvom systému rýchleho varovania EÚ pre nebezpečné spotrebné výrobky
RAPEX.

Pán Harbour, Komisia veľmi úzko spolupracuje s čínskymi úradmi, najmä pokiaľ ide
o bezpečnosť hračiek. Európski a čínski odborníci na túto oblasť sa pravidelne stretávajú,
aby si vymieňali informácie o príslušných právnych predpisoch a normách, ako aj
o administratívnych postupoch. Kontrolóri čínskych orgánov absolvujú prípravu s cieľom
zlepšiť kontrolu kvality výrobkov.

Pán Buşoi, pokiaľ ide o limitné hodnoty chemických látok, je pravda, že z vedeckého
hľadiska je vhodnejšia metóda založená na migrácii, pretože je založená na reálnom riziku,
ktorému sú deti vystavené. Stanovenie medzných hodnôt migrácie znamená však
zhodnotenie rizika a vystavenia riziku, ako aj povolenie prijateľného denného príjmu, aby
sa medzné hodnoty dali vypočítať. Vzhľadom na veľký počet chemických látok – je ich
viac než 1000 – a nedostatočné informácie o všetkých týchto látkach túto metódu pri
úrovní vedeckých poznatkov, aké v súčasnosti máme, nemôžeme použiť.

Ako bolo spomenuté, smernica už stanovuje medzné hodnoty migrácie niektorých
chemických látok, ku ktorým sú k dispozícii vedecké informácie, a povoľuje, opäť
prostredníctvom postupu výboru, budúce zavedenie medzných hodnôt migrácie, ak pri
ďalších nových látkach budú k dispozícii nové vedecké údaje.

Pani Rühleová, pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky, tieto látky sa nachádzajú
v rôznych druhoch spotrebiteľského tovaru, nielen v hračkách. Preto sa teraz testuje
možnosť prijatia špecifických opatrení v rámci nariadenia REACH, ktoré má širší rozsah
pôsobností, a táto metóda sa zdá najdôslednejšia a najefektívnejšia.

Na hračky určené na použitie pre deti mladšie ako tri roky sa vzťahujú prísnejšie pravidlá.
Deti v nižšom veku sú zraniteľnejšie a vyžadujú si väčšiu ochranu. Keby boli nejaké
pochybnosti o vekovej skupine, ktorej je hračka určená, výrobca musí použiť najprísnejšie
normy. Zdá sa však, že neexistuje nijaké odôvodnenie na to, aby sa na všetky hračky
vzťahovali rovnaké obmedzenia ako na hračky pre najmenšie deti. Vystavenie riziku
a spôsob, ako sa hračky používajú, nie sú v skutočnosti rovnaké. Navyše, isté kategórie
hračiek, ktoré sú určené starším deťom a pri ktorých neboli zaznamenané riziká ani nehody,
by nakoniec jednoducho zakázali. Táto metóda by bola neprimeraná a bola by v rozpore
s cieľom lepšej regulácie.

Nová smernica tiež zakazuje použitie chemických látok klasifikovaných ako karcinogénne,
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, ale tento Parlament sám rozhodol, že úplný
zákaz bez akejkoľvek možnosti výnimky by nebol ani oprávnený, ani realistický. Ak však
látka nepredstavuje zdravotné riziko, pretože je nedostupná, potom ju nie je možné zakázať.

Zhodnotenie sa musí urobiť na každý prípad jednotlivo, s využitím vedeckých informácií
dostupných pre každú látku. Podľa postupu výboru je možné prijať prísnejšie limity, aby
sa zaistila primeraná úroveň bezpečnosti. Komisia to navrhne zakaždým, keď sa to pre
skutočné riziko a špecifické údaje bude považovať za potrebné.

Ako iste viete, nová smernica sa od júla 2011 bude uplatňovať na hospodárske subjekty.
Povinnosti súvisiace s chemickými látkami sa budú uplatňovať od júla 2013. Prioritou
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Komisie je zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany – členské štáty a hospodárske
subjekty – používali nové pravidlá a integrovali potrebné úpravy do vedeckého pokroku.

Konkrétne, členské štáty sa už stretli dvakrát, aby prediskutovali zmeny v určitých
povinnostiach, ktoré súvisia s chemickými látkami v októbri 2009 a v septembri tohto
roka. Ďalšie stretnutie sa plánuje na apríl 2011, kde sa práca zavŕši.

Bola založená aj odborná skupina na chemické látky, aby usmerňovala Komisiu. Táto
skupina už zasadala v novembri, čo prinieslo dobré výsledky, pokiaľ ide o definovanie
problémov, ktoré bude treba riešiť, a možností, ktoré bude treba navrhnúť. Ďalšie stretnutie
je naplánované na január 2011.

Pán Harbour, pokiaľ ide o dohľad nad trhom, budem mať možnosť odpovedať na vaše
otázky neskoršie.

Lara Comi,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
smernica o bezpečnosti hračiek znamenala dôležitý krok vpred v ochrane detí až do 14
rokov. Stanovuje základné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať pri výrobe a predtým,
ako sa dostanú na trh.

Európske orgány pre harmonizáciu vypracovali harmonizované európske normy podľa
základných požiadaviek: posudzuje sa zhoda hračiek so smernicami, ktorú potom zaručuje
označenie CE, ktoré je zárukou vysokej úrovne bezpečnosti, pokiaľ ide o medzinárodné
normy. Prirodzene, dúfam, že o istý čas označenie CE môžu nahradiť mikročipy. Navyše
osobne verím, že Európska únia sa sústavne usiluje aktualizovať svoje bezpečnostné testy
a čoraz väčšmi ich upravuje podľa nových technológií.

Musím povedať, že ma udivuje potreba bezprostredne pred Vianocami viesť rozpravu
o štúdii, v ktorej sa uvádza, že test na medzné hodnoty migrácie chemických prvkov
v hračkách je nevyhovujúci. Nespôsobme falošný poplach a neskrývajme to za oprávnenú
potrebu neustále aktualizovať naše kontrolné systémy, pretože by sme mohli uškodiť
mnohým európskym podnikom, ktoré fungujú v sektore hračiek a dodržiavajú platné
pravidlá, a mohlo by sa tak stať v čase, ktorý je pre ich produkciu rozhodujúci.

Navyše, stojí za to spomenúť, že zlepšeniam právnych predpisov musia vždy zodpovedať
zlepšenia v ich uplatňovaní. Zatiaľ čo naša práca tu v Európskom parlamente bude
pokračovať v duchu zlepšenia kvality hračiek, moje očakávanie do nového roka je, aby
neeurópske krajiny používali naše normy ako vzor a zlepšili tak kvalitu svojich výrobkov
na medzinárodnej úrovni.

María Irigoyen Pérez,    v mene skupiny S&D. – (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
smernica prijatá v roku 2009 bola úspechom, pretože aktualizuje legislatívny rámec
upravujúci bezpečnosť hračiek. Je to závažný krok správnym smerom, pretože nám ukazuje,
akou cestou ísť, ale nie je postačujúci.

Musíme byť neustále opatrní a obozretní, aby sme mali istotu, že hračky, ktoré sa predávajú,
neohrozia zdravie a bezpečnosť detí. Všetky hračky na trhu musia vyhovovať aktuálnym
právnym predpisom.

Musíme revidovať a zlepšovať mechanizmy monitorovania, aby sme odhalili hračky
nebezpečné pre obsah látok, ktoré sa pokladajú za karcinogénne, mutagénne alebo toxické
pre reprodukciu (látok CMR), vonných látok alebo iných nebezpečných látok, napríklad
zložiek heteropolyaniónu (HPA).
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Právne predpisy, ktoré majú odrážať potreby, musia byť jasnejšie, pokiaľ ide o upozornenie
na minimálny vek a nebezpečenstvá vyplývajúce z nesprávneho použitia. Musíme
zabezpečiť, aby sa odporúčaný vek pre hračky zakladal na štúdiách o správaní detí.

Musíme vedieť prispôsobovať naše právne predpisy vedeckému pokroku založenému na
dôkladných štúdiách a byť prísnejší v monitorovaní trhu a pri dovoze hračiek.

Musíme úzko spolupracovať, zvýšiť spoluprácu medzi členskými štátmi a spoliehať sa na
zákaznícke služby, že budú spoločne pôsobiť pri monitorovaní cesty, ktorou sa budú
uberať dovezené hračky.

Európania sa pripravujú na vianočné nákupy a my musíme zaručiť, že výrobky, ktoré
kúpia, budú spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Vážený pán predsedajúci, odporúčanie vedeckého výboru
Komisie, pokiaľ ide o limity pre uvoľňovanie šiestich chemických látok, nie je jednoznačné,
a to viedlo k položeniu tejto otázky. Súhlasím so šiestimi odborníkmi, ktorí hodnotenie
vykonávali, že nemôžu jednoznačne dokázať škodlivý vplyv týchto látok na deti, pretože
pri simulovaní vystavenia riziku používajú vodu a nie detské sliny, ktoré obsahujú laktózu.
Nemôžeme však nechať rodičov malých detí v neistote, pokiaľ ide o možné zdravotné
riziká hračiek vyrobených zo syntetických materiálov. Preto by som sa rada spýtala, či má
Komisia v pláne pokračovať v skúmaní, napríklad začatím pokusov na myšiach, ako to
bolo v prípade skúmania účinkov bisfenolu, ktorý sa uvoľňuje z dojčenských fliaš
vyrobených zo syntetických materiálov a ktorý bude teraz od marca zakázaný v celej EÚ.

Dovoľte mi ešte dve konkrétnejšie otázky: Súhlasí Komisia s návrhom vedeckého výboru,
ktorý odporúča predpokladať vystavenie riziku dieťaťa vo výške 50 % z vystavenia riziku
dospelého človeka? Navyše, vzhľadom na to, že vedecký výbor odporúča zníženie medznej
hodnoty kadmia z 0,5 mikrogramu na kilogram hmotnosti dieťaťa na deň na 0,36
mikrogramov, chcela by som sa spýtať, ako Komisia premietne tento záver, ako aj ďalšie
zistenia výboru, do konkrétnych opatrení týkajúcich sa limitov pre hračky aj ďalší spotrebný
tovar. Pán komisár, naozaj by sme radi vedeli, aký je harmonogram týchto opatrení, aby
rodičia malých detí vedeli, na čom sú.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, keď som počúvala pána komisára,
ako erudovane rozpráva o polycyklických uhľovodíkoch, karcinogénoch a toxických
látkach, chvíľu som si myslela, že je chemik, a nie komisár. Potom som si uvedomila, že
je komisárom zodpovedným za túto otázku, a preto prvé, čo mal urobiť, bolo podrobne
nás informovať o označení CE, ako už spomenula aj naša kolegyňa Evelyne Gebhardtová,
čiže o označení, ktoré by malo byť zárukou bezpečnosti hračiek, s ktorými sa hrajú naše
deti. Následne som si uvedomila, že to neurobil z veľmi konkrétneho dôvodu: tento piatok
to budú presne dva roky odvtedy, čo bývalý komisár podpísal dohodu o bezpečnosti
s predajcami a dovozcami v obchode s hračkami mimo Bruselu. Dnes je to už osemnásť
mesiacov, čo máme smernicu, a predsa sme tu dnes znovu, tak ako minulý rok, ako správne
poznamenal pán predsedajúci, a hovoríme o tej istej téme – o bezpečnosti hračiek. Tento
rok je však situácia ešte vážnejšia, pretože máme recesiu a v recesii rodičia, ktorí chcú
deťom kúpiť hračky a nemajú na ne peniaze, pôjdu do tej časti trhu, kde sa predávajú
hračky, ktoré nespĺňajú normy. Hračky, ktoré nezodpovedajú normám, môžu však
znamenať tri problémy: po prvé, spomenutá časť trhu nevie, aký tovar predáva; po druhé,
nie sú v nej zamestnanci a po tretie, nie je tam kontrola, čo znamená, že ešte vždy nemáme
nijakú ochranu. Ako všetci vieme a uznáme, deti sú to najcennejšie, čo máme, a ako ste
správne poznamenali, pán komisár, sú aj najzraniteľnejšími členmi spoločnosti. Prosím,
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reagujte na označenie CE, ktoré je zárukou bezpečnosti. Prosím vás, pán komisár, nájdite
praktické riešenie, aby ste tu na budúci rok ani vy, ani my nemuseli riešiť ten istý problém.

Catherine Stihler (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, problém bezpečnosti hračiek je
dôležitý pre všetky rodiny v celej Európskej únii. Keďže je povinnosťou rodiča zaistiť
bezpečnosť detí, za ktoré je zodpovedný, musí si byť istý skutočnosťou, že hračky, s ktorými
sa jeho deti hrajú, sú bezpečné. Vlastne som sem so sebou dnes večer nejaké doniesla, aby
sme si pripomenuli, ako niektoré hračky vyzerajú.

Preto mi nie je ľahostajný tento laxný postoj k bezpečnosti hračiek, ako ani to, že tu sedíme
o 11.30 v noci, aby sme znovu kládli otázky o bezpečnosti hračiek. Čo je teda potrebné
urobiť?

Rada by som sa od Komisie dozvedela, ktoré firmy, čo priamo predávajú alebo distribuujú
hračky, boli úspešne trestne stíhané za zneužitie označenia CE. K téme dohľadu nad trhom:
z dôvodu úsporných opatrení, ktoré zasiahli mnohé členské štáty, práve organizácie, ktoré
majú spotrebiteľov chrániť, sa strácajú či zlučujú s inými neprosperujúcimi organizáciami,
čo im odčerpáva financie a obmedzuje moc. Rozpočtové škrty na miestnej úrovni – ktorá
je často prednou líniou v boji proti nebezpečným hračkám – ovplyvnia efektívnosť
obchodných noriem.

Môže Komisia a Rada preskúmať, či tieto škrty porušia záväzky prijaté v smernici
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v oblasti efektívneho získavania zdrojov, a aké
monitorovanie sa používa na to, aby sa zabezpečilo, že členské štáty ochránia deti pred
nebezpečnými hračkami? Predloží Komisia v tomto smere nejaké legislatívne návrhy
o spoločnom európskom rámci pre dohľad nad trhom?

Ako sme dnes večer videli, ľudia už poznajú úlohu systému RAPEX. Je však limitovaná
zdrojmi a na výmenu informácií a stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu čo najskôr je
potrebné urobiť viac. Aká podpora sa poskytuje výmene najlepších postupov medzi
úradníkmi vykonávajúcimi dohľad v Európskej únii? Navyše, zavedie Komisia komplexnú
celoeurópsku databázu o nehodách a poraneniach, zameranú predovšetkým na deti a ujmy
spôsobené hračkami, aby sa nebezpečné výrobky mohli odstrániť z trhu čo najskôr, ako
to fyzicky bude možné?

Dúfam, že v roku 2011 sa dočkáme väčšieho záujmu o to, aby sa problém nebezpečných
hračiek na európskom trhu raz a navždy vyriešil.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je večná pravda, že
naša budúcnosť závisí od našich detí. Je preto mimoriadne dôležité držať ich od
najranejšieho veku v bezpečí a starať sa o to, aby používali kvalitné hračky, ktoré
nepredstavujú nebezpečenstvo pre zdravie. Určenie skúšobných postupov je však len
jedným z aspektov zaistenia bezpečnosti hračiek. Najdôležitejšie je dodržiavanie právnych
predpisov. Komplexné testovanie, ako aj uplatnenie sankcií s vážnym odstrašujúcim
účinkom v prípade nezrovnalostí sú zvlášť dôležité, ak ide o výrobky z dovozu. Neraz
počujeme o zdravotných rizikách v súvislosti s lacnými, nekvalitnými hračkami, ktoré
pochádzajú najmä z Ďalekého východu. Ako otec z praxe často zisťujem, že namiesto
toho, aby prísnejšie kontroly odradili od predaja takýchto brakových výrobkov, nachádzajú
si cestu do rúk našich detí vo vzrastajúcom množstve a rozmanitosti. Musíme zabrániť
nepretržitému prílevu takýchto hračiek a podporovať širšie používanie hračiek vyrobených
z prírodných materiálov.
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Seán Kelly (PPE).   – (GA) Vážený pán predsedajúci, o tomto probléme som hovoril minulý
rok a podobne ako iní rečníci som tu dnes večer zasa, hoci prešiel ďalší rok. To nie je dobré.

Napriek tomu sa nazdávam, že nič nie je skľučujúcejšie, ako byť svedkom toho, keď sa
vaše dieťa v dôsledku hry s hračkou poraní alebo zomrie. Pritom myslíme na to, že niečo
prehltne alebo sa zadusí, lenže je tu oveľa utajenejší zabijak, a tým je rakovina. Sú dôkazy,
že riziko rakoviny narastá zvlášť medzi malými deťmi. Mnohí ľudia to pokladajú za dôsledok
vystavenia chemickým látkam v detských hračkách. Hovorí sa najmä o látkach PAU, a preto
je dôležité, aby sme znížili obsah látok CMR v detských hračkách na minimum.

Preto musíme konať.

(GA) Je načase urobiť to a postarať sa, aby hračky, ktoré používajú naše deti, boli pre ne
bezpečné.

Antonio Tajani,    podpredseda Komisie. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najprv
by som v reakcii na mnohé otázky položené v rozprave chcel zdôrazniť, že smernica sa
bude uplatňovať na hospodárske subjekty od júla 2011 a že záväzky, ktoré sa týkajú
chemických látok, sa budú uplatňovať od júla 2013. V svojom prejave som uviedol, že
uplatňovanie nových pravidiel všetkými, ktorých sa týkajú, je pre Komisiu prioritou.

Pokiaľ ide o dohľad, je jasné, že prísne právne predpisy sú nielen potrebné, ale musia sa aj
správne uplatňovať, ináč nikdy nebudú efektívne. Preto som presvedčený, že členské štáty
tu majú zásadnú úlohu, keďže hračka, ktorá sa dnes objaví na vnútornom trhu v Rotterdame
či v Konstanci v Rumunsku, môže zajtra bez akýchkoľvek hraničných kontrol skončiť
v Bologni, Lisabone alebo v Helsinkách.

Viac ako aktualizovanie smerníc každé dva týždne však spotrebiteľov upokojuje skutočnosť,
že môžu dôverovať prísnemu a primerane fungujúcemu dohľadu nad trhom; inými slovami,
ak sa niekto pokúsi predať nebezpečné hračky, bude potrestaný a nebezpečné výrobky sa
stiahnu z trhu.

Ten istý argument zjavne platí pre podniky; tie, čo sa riadia pravidlami, na túto situáciu
doplácajú. Kladne však hodnotia, že sa nestávajú súčasťou nespravodlivej hospodárskej
súťaže s tými, čo viac-menej vedome predávajú výrobky a hračky, ktoré nespĺňajú normy.
V krátkosti, skutočnou úlohou je poskytnúť spotrebiteľom pokoj mysle, podnikom právnu
istotu a rovnaké podmienky a vnútroštátnym orgánom pre dohľad nad trhom zdroje
a mechanizmy spolupráce.

Preto bude Komisia v roku 2011 skúmať možnosť vyvinúť program viacročného dohľadu
nad trhom na identifikáciu dlhodobých opatrení, ktoré bude treba prijať, a na poskytnutie
potrebných finančných zdrojov, aby sa zabezpečili jednotné prísne kontroly a konzistentný
postup členských štátov.

Rád by som vás tiež informoval, že v roku 2011 mám v pláne s dánskymi úradmi
zorganizovať podujatie v rotterdamskom prístave podľa možnosti tak, aby sa časovo
zhodovalo s nadobudnutím platnosti smernice. Cieľom je zistiť, ako sa v najväčšom prístave
Európy bude dariť dodržiavať nové pravidlá stanovené novou smernicou.

Pokiaľ ide o označenie CE – čo bolo jednou z hlavných tém, ktorými som sa zaoberal na
vypočutí v Parlamente pred mojím vymenovaním a o ktorej sa hovorilo aj na mojich
vypočutiach vo Výbore pre vnútorný trh – pripomenul by som vám, že nepotvrdzuje
kvalitu, ale len zhodu s istými normami. Ide teda o osvedčenie o zhode s normami, nie
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o osvedčenie o kvalite. Ako som už veľakrát povedal, značka kvality je niečo, čo si do
budúcnosti môžeme len predstavovať.

Je ťažkou úlohou už len zaviesť označenie CE a zabrániť jeho zneužitiu – čo sa, bohužiaľ,
deje v prípade mnohých výrobkov vrátane tých z krajín mimo EÚ. Verím teda, že môžeme
ďalej pracovať na tom, aby sme vyvinuli označenie CE – hoci ja osobne nie som proti
diskusii o možnom zavedení značky kvality v budúcnosti. Myslím si však, že teraz je to
predčasné.

Pokiaľ ide o databázy, budú zahrnuté do revízie smernice o bezpečnosti výrobkov. Pokiaľ
však ide o bisfenol obsiahnutý v dojčenských fľašiach, nejde o hračku, preto nie je zahrnutý
v smernici, no ako zdôraznila vážená pani poslankyňa, už bol stiahnutý z trhu.

Verím, že som zodpovedal väčšinu otázok, ktoré ste mi položili. Ďakujem pánu
predsedajúcemu aj poslancom EP, ktorí Komisii predložili otázky.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Liam Aylward (ALDE),    písomne. – (GA) Každý rok prichádzajú na európsky trh tisícky
nových hračiek a Vianoce sú obdobím, keď dopyt po hračkách v obchodoch dosahuje
vrchol. Preto ide o aktuálny problém.

Značné obavy sú v súvislosti so škodlivými chemickými látkami, ktoré sa nachádzajú
v určitých hračkách. Toto musí Komisia bezodkladne riešiť. Normy bezpečnosti musia byť
založené na spoľahlivých metódach skúšania a musí sa uskutočniť intenzívny výskum,
aby sa zaistilo, že v detských hračkách sa nenájdu nijaké škodlivé látky.

Hoci všetky hračky, ktoré sa objavia na trhu od 20. júla 2011, budú musieť zodpovedať
novej smernici o bezpečnosti hračiek a hoci v Európe máme v súvislosti s bezpečnosťou
hračiek najprísnejšie právne predpisy, je potrebné venovať tomu neustálu pozornosť.
Komisia musí byť opatrná a posilniť dohľad nad dovozom výrobkov na trh.

Každá poznámka o nebezpečných hračkách je dôvodom na obavy a každý prípad sa musí
ihneď preskúmať. Spotrebitelia musia mať dôveru v označenie CE, ktoré zaručuje, že
výrobok zodpovedá normám EÚ a je vyrobený z netoxických materiálov.

21. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

22. Skončenie rokovania

(Rokovanie sa skončilo o 23.40 hod.)
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