
UTOROK 18. JANUÁRA 2011

PREDSEDÁ: SILVANA KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

(Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.)

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

3. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom – Dohoda o stabilizácii
a pridružení medzi ES a Srbskom (rozprava)

Predsedajúca.   – Prvým bodom programu je spoločná rozprava o dohode medzi ES
a Srbskom.

– Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom. Odporúčanie Jelka Kacina v mene
Výboru pre zahraničné veci (A7-0362/2010). Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady
a Komisie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami
a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej
[15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE)]

– Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom. Vyhlásenia Rady a Komisie
[2010/2980(RSP)]

Jelko Kacin,    spravodajca. – (SL) Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskou
úniou a Srbskom bola podpísaná v apríli 2008 a prechodná, dočasná dohoda o obchode
so Srbskom sa úspešne uplatňuje od februára 2010.

Ratifikačný proces sa začal v septembri 2008, keď srbský parlament najskôr ratifikoval
túto dohodu.

Dohoda poskytuje politický, právny a hospodársky rámec pre spoluprácu medzi Európskou
úniou a Srbskom. Srbsko nemohlo pokračovať v ceste európskej integrácie bez toho, aby
začalo ratifikačný proces.

V roku 2009 sa na programe Európskeho parlamentu neobjavili žiadne správy týkajúce
sa Srbska, pretože ratifikačný proces sa v členských štátoch zastavil po tom, čo Srbsko
v plnej miere nespolupracovalo s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú
Juhosláviu (MTTJ) v Haagu. Doposiaľ túto dohodu ratifikovalo jedenásť členských štátov,
a preto dnes vyzývam zvyšné členské štáty, aby čo najskôr urobili to isté.

Ak dnes dohodu ratifikujeme na tomto vyššom zhromaždení, vyšleme dôraznú a jasnú
správu o tom, že podporujeme snahu Srbska o členstvo v EÚ. To samotné však nezaručí
úspešné zavŕšenie ratifikačného procesu.

Uznesenie o Srbsku, o ktorom budeme zajtra hlasovať, obsahuje práve túto myšlienku
podpory. Musíme Srbsko podporiť na jeho dlhej a ťažkej ceste k členstvu v Európskej únii.

Ako krajina, ktorá bola dlho izolovaná a ktorá zostala mimo moderného prúdu európskej
politiky a hospodárstva, čelí Srbsko mnohým problémom.
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Za posledné dva roky sme svedkami toho, že politická scéna v Srbsku sa stáva európskejšou.
Srbskí vedúci predstavitelia nám poskytnú ten najlepší dôkaz o svojom úprimnom záväzku
voči európskym hodnotám a európskemu spôsobu života vtedy, keď úspešne vyriešia
problémy a zavedú všetky potrebné reformy.

Istý pozitívny vývoj sme už zaznamenali. Úprimne sme privítali ochotu Srbska robiť
kompromisy a spoločné uznesenie o Kosove, ktoré Valné zhromaždenie OSN prijalo
v septembri 2010.

Srbsko zrušilo 1. januára 2011 povinnú vojenskú službu a generácie mladých srbských
občanov dostali ďalšiu príležitosť učiť sa, študovať a rozvíjať sa. Posilnený bol aj civilný
dohľad nad ozbrojenými silami.

Na druhej strane pokrok Srbska v približovaní sa k EÚ veľmi brzdí skutočnosť, že dve
osoby, ktoré MTTJ obvinil z vojnových zločinov, ostávajú na slobode.

Ratko Mladič je na úteku viac ako 15 rokov od genocídy v Srebrenici, ktorá je najväčším
zločinom spáchaným na európskej pôde od druhej svetovej vojny.

Vítame vyhlásenie srbskej vlády, že dokončenie svojej spolupráce s tribunálom v Haagu
považuje za prioritu. Vyzývame však srbské orgány, aby – ako povedal hlavný žalobca
MTTJ – presvedčivým spôsobom zmiernili priepastný rozdiel medzi politickou vôľou,
ktorú prejavujú, a konkrétnymi výsledkami.

Nadišiel čas, aby Srbsko uzavrelo túto bolestnú kapitolu a urobilo nový krok k uzmiereniu
v regióne.

Ako sa uvádza v záveroch Rady z 25. októbra 2010, Srbsko si nebude môcť zaistiť štatút
kandidátskej krajiny, kým nedokáže, že plne spolupracuje s tribunálom v Haagu.

Najpresvedčivejším dôkazom tejto spolupráce by bolo zatknutie a vydanie obvinených
osôb. Doterajšia snaha Srbska dosiahnuť to nepriniesla výsledky a je naďalej nedostatočná.

Podarilo sa dosiahnuť významné posuny v rámci regionálnych vzťahov na západnom
Balkáne, o ktorých svedčí najmä vzťah medzi Srbskom a Chorvátskom. Vítame postoj
srbského prezidenta, ktorého nový prístup dal silný impulz na trvalé uzmierenie v regióne.

Napriek tomu sú tu ešte ďalšie úlohy. V nadchádzajúcom dialógu s Prištinou musí Belehrad
preukázať konštruktívny vzťah. Bez ohľadu na otázku štatútu Kosova sa vzťah medzi
Belehradom a Prištinou musí stať partnerstvom, aby bolo pre celý región jednoduchšie
urobiť pokrok v približovaní sa k Európe.

To platí aj pre vzťahy Srbska s Bosnou a Hercegovinou. Belehrad musí podporiť reformy,
ktoré Bosne a Hercegovine – ako krajine s vlastnými inštitúciami – umožnia rokovať
o členstve v Európskej únii. V súčasnosti to tak ešte stále nie je.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – Je pre mňa veľkou cťou, že sa do Európskeho
parlamentu vraciam v novej funkcii zástupkyne maďarského rotujúceho predsedníctva
Rady Európskej únie. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dúfam, že ma budete vnímať
ako bývalú poslankyňu tohto Parlamentu a ako záruku toho, že maďarské predsedníctvo
bude mať s Parlamentom dobré vzťahy.

Teším na spoluprácu s vami všetkými počas nasledujúceho päť a pol mesiaca tohto
predsedníctva a veľa si od nej sľubujem. Teraz budem hovoriť vo svojom rodnom jazyku.
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(HU) Som veľmi rada a je mi veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť na tejto rozprave, po
ktorej bude Parlament hlasovať o schválení Dohody o stabilizácii a pridružení podpísanej
so Srbskou republikou. Rada by som tiež využila túto príležitosť na to, aby som sa
poďakovala spravodajcovi Európskeho parlamentu pánovi Kacinovi, ktorý vypracoval
vynikajúcu správu o tejto problematike, a aby som s nadšením privítala uznesenie
o európskom integračnom procese Srbska. Podobne ako pre iné krajiny v regióne, aj pre
Srbsko sú vyhliadky na členstvo v Európskej únii prínosom. V posledných rokoch urobila
krajina v tomto smere značný pokrok. Dohoda o stabilizácii a pridružení je v tejto súvislosti
pre Srbsko významným krokom vpred na ceste do Európskej únie.

Dohoda posilňuje už aj tak úzke väzby medzi Európskou úniou a Srbskom a vytvára medzi
týmito dvomi stranami zmluvný vzťah. Dohoda stanovuje nový rámec pre politický dialóg.
Vytvára zónu voľného obchodu a posilňuje dvojstranné hospodárske vzťahy,
prostredníctvom ktorých sa majú Srbsku priniesť veľké hospodárske výhody. Dohoda
podporuje reformné procesy, ktoré prispejú k rastu srbského hospodárstva a pomôžu
Srbsku rozvinúť plne fungujúce trhové hospodárstvo. Okrem toho dohoda kladie základy
posilnenej spolupráce, ktorá sa môže v budúcnosti rozvinúť medzi Európskou úniou
a Srbskom v mnohých oblastiach, v neposlednom rade v rámci boja proti organizovanému
zločinu a nezákonnému cezhraničnému obchodu, ako aj v súvislosti so zlepšovaním
súčasných nariadení v oblasti ochrany životného prostredia.

Rada začala ratifikačný proces tejto dohody 14. júna 2010. Doteraz podporilo dohodu
prostredníctvom svojich parlamentov jedenásť členských štátov, samozrejme, vrátane
Maďarska. Sme pevne presvedčení, že v krátkom čase ju ratifikujú všetky členské štáty.
Rada by uvítala, keby Dohoda o stabilizácii a pridružení nadobudla platnosť do konca roka
2011, ale najneskôr začiatkom roka 2012. To by znamenalo, že Srbsko by vstúpilo do
ambiciózneho zmluvného vzťahu s Európskou úniou práve v tom čase, keď sa začne
intenzívnejšie pripravovať na vstup do EÚ. Vaše hlasy dodajú tomuto procesu ešte viac
dôležitosti a podpory, a to vďaka jednohlasnej podpore, ktorú vyjadrili všetky politické
sily na schôdzi Výboru pre zahraničné veci, ktorá sa konala 1. decembra. Srbsko vyjadrilo
svoj záväzok voči Európskej únii prostredníctvom žiadosti o pristúpenie, ktorú predložilo
v decembri 2009. V októbri minulého roka Rada požiadala Komisiu, aby predložila svoje
stanovisko. Očakávať ho môžeme v druhej polovici roka 2011.

Všetci vieme, že európsky integračný proces prináša Srbsku mnoho výhod. Zároveň však
Srbsko musí ešte urobiť veľké reformy. Patria medzi ne ďalšie úsilie v oblastiach verejnej
správy a zásad právneho štátu, reforma súdnictva, boj proti korupcii a organizovanému
zločinu a spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

Ako sa uvádza aj v správe, ktorú predložil pán Kacin, integračný proces sa odvíja od
pokroku, ku ktorému dochádza v tejto oblasti. Vítam skutočnosť, že mnohé výsledky sa
už podarilo dosiahnuť. Pri tejto príležitosti by som zároveň rada zdôraznila, že minulý rok
urobilo Srbsko historické kroky k dosiahnutiu mieru so svojimi susedmi v regióne. Vítam
tiež úzku spoluprácu Srbska s Európskou úniou v lete 2010 a z nej vyplývajúce uznesenie
OSN, ktoré otvorilo cestu dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Rada plne podporuje
vysokú predstaviteľku pani Ashtonovú v práci, ktorú robí v tejto oblasti. Je to veľká výzva,
ale možnosť nadviazať dialóg ponúka Kosovu aj Srbsku príležitosť priblížiť sa k Európskej
únii.

Nakoniec mi dovoľte podeliť sa s vami o záverečnú myšlienku. Som presvedčená, že
Európska únia si musí zachovať dôveryhodnosť, pokiaľ ide o proces rozširovania.
Prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa máme vo svojich rukách. Myslím si, že ak sa počas
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maďarského predsedníctva podarí úspešne ukončiť prístupové rokovania s Chorvátskom,
vyšle to aj Srbsku pozitívny signál o tom, že proces prebieha a že balkánske krajiny majú
svoje miesto v spoločenstve národov Európskej únie.

Pani predsedajúca, dámy a páni, rok 2011 bude pre Srbsko dôležitým rokom, ktorý mu
prinesie isté úlohy, ale aj príležitosti. Vítam príležitosť, ktorú táto nová dohoda dáva Srbsku,
aby sme mohli spoločne budovať budúcnosť v mierovej Európe.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Som veľmi rád a je mi veľkou cťou, že dnes môžem vystúpiť
v Európskom parlamente v súvislosti s hlasovaním o udelení súhlasu Dohode o stabilizácii
a pridružení so Srbskou republikou. Chcel by som sa tiež srdečne poďakovať pánovi
spravodajcovi pre Srbsko Jelkovi Kacinovi za správu o európskom integračnom procese
Srbska.

Dohoda o stabilizácii a pridružení je pre Srbsko veľkým krokom vpred na jeho ceste
k Európskej únii. Základným cieľom tejto dohody je pripraviť pôdu na ďalšiu európsku
integráciu a reformy a pripraviť Srbsko na členstvo v Európskej únii. Tento dôležitý medzník
poslúži Srbsku ako povzbudenie, keďže obnovilo svoje úsilie o podporu uzmierenia
v regióne.

Dohoda o stabilizácii a pridružení vytvára komplexný inštitucionálny rámec
prostredníctvom rady pre Dohodu o stabilizácii a pridružení a výboru pre Dohodu
o stabilizácii a pridružení, obnovený rámec pre politický dialóg a sieť podvýborov, ktoré
do značnej miery pokrývajú väčšinu oblastí politiky Európskej únie. Samozrejme,
ustanovuje aj osobitný orgán medzi týmto Parlamentom a srbským parlamentom, a to
spoločný parlamentný výbor.

Z hospodárskeho hľadiska Dohoda o stabilizácii a pridružení predpokladá postupné
vytváranie zóny voľného obchodu a postupnú integráciu Srbska do vnútorného trhu
Európskej únie, čo prinesie hospodárske výhody Európskej únii aj Srbsku. Tak ako to bolo
v strednej Európe v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, dohoda podporí investície, a to
predovšetkým priame investície. Kľúčovým spôsobom prispeje k rastu srbského
hospodárstva a pomôže Srbsku posunúť sa smerom k fungujúcemu trhovému
hospodárstvu.

Výhody, ktoré táto dohoda prinesie Európskej únii, sú rovnako významné. Srbský trh sa
teraz otvoril vývozcom z Európskej únie. Pomerne vysoké clá, ktoré existovali v minulosti,
sa v priebehu niekoľkých rokov úplne odstránia, s výnimkou niekoľkých veľmi citlivých
poľnohospodárskych výrobkov.

Okrem toho vďaka postupnému integrovaniu Srbska do vnútorného trhu budú podmienky
pre investorov stabilnejšie a predvídateľnejšie. Pravidlá hospodárskej súťaže a štátnej
pomoci sú v súlade s pravidlami Európskej únie. Ochrana práv duševného vlastníctva sa
tiež postupne približuje normám Európskej únie. Aj pomerne rozsiahly srbský trh verejného
obstarávania sa postupne otvára európskym uchádzačom.

Nadviazanie užších väzieb so Srbskom prináša mnoho ďalších výhod najmä Európskej
únii, keďže uľahčí spoluprácu v oblastiach spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, životného
prostredia, dopravy a colnej politiky, ak mám spomenúť len niekoľko z nich. Vďaka tomu
je teda politika Európskej únie v juhovýchodnej Európe dôveryhodnejšia a účinnejšia.

Na záver treba povedať, že je mimoriadne pozoruhodné, že Srbsko urýchlilo vykonávanie
dočasnej dohody. Oficiálne nadobudla platnosť vo februári 2010, ale Srbsko sa rozhodlo
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uplatniť ju už krátko po tom, ako bola podpísaná v apríli 2008. Srbsko tým dokázalo svoj
záväzok hospodárskej integrácie do Európskej únie a zatiaľ zaznamenáva pozitívne
výsledky.

Od 14. júna 2010, keď sa Rada rozhodla začať ratifikačný proces tejto dohody, deväť
členských štátov oznámilo ratifikáciu a dva ďalšie zaručili schválenie zo strany svojich
parlamentov. Dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu by preto malo dať tomuto
procesu dodatočný podnet, a to vďaka jednomyseľnej podpore všetkých politických skupín.
Dúfam, že čoskoro bude nasledovať ratifikácia aj zo strany ďalších členských štátov.

Na záver mi dovoľte zamerať sa na návrh uznesenia o európskom integračnom procese
Srbska ako na dobre pripravený príspevok k dnešnej politickej rozprave. Som za to pánovi
spravodajcovi Jelkovi Kacinovi vďačný. Uznesenie vysiela Srbsku jednak signál o podpore
zlepšovania vzťahov medzi EÚ a Srbskom, a jednak signál o očakávaní v súvislosti
s kľúčovými úlohami, ktoré ho čakajú na ceste k členstvu v Európskej únii. V súvislosti
s prípravami stanoviska k žiadosti Srbska o členstvo v EÚ je to zvlášť dobre načasované.

Minulý rok v novembri som bol v Belehrade, aby som premiérovi a podpredsedovi vlády
pre európsku integráciu odovzdal podrobný dotazník. Srbské orgány v súčasnosti usilovne
pracujú na svojich odpovediach, ktoré očakávame do konca mesiaca. Povzbudilo ma, že
po zverejnení správy Komisie o pokroku srbská vláda 30. decembra prijala akčný plán.
Komisia dôkladne preskúma odpovede na otázky v dotazníku a kroky, ktoré srbské orgány
podniknú v nadchádzajúcich mesiacoch, aby dokončila svoje hodnotenie s cieľom vydať
stanovisko v druhej polovici roka 2011.

Ako povedala naša maďarská kolegyňa, rok 2011 je pre Srbsko dôležitý: je to rok náročných
úloh, ako aj rok príležitostí. Cesta je vytýčená a ciele sú dobre známe. Je však na Srbsku,
aby sa vydalo touto cestou, splnilo požadované kritériá, a keď bude pripravené, zapojilo
sa do procesu rokovania s Európskou úniou. Som presvedčený, že s našou spoločnou
podporou bude Srbsko aj naďalej robiť správne európske rozhodnutia a pokročí vo svojej
snahe o integráciu. Vyšle to pozitívny odkaz celému regiónu v čase, keď potrebujeme
znovu potvrdiť jeho európsku perspektívu, aby sme upevnili mier a podporili hospodársku
prosperitu na západnom Balkáne.

György Schöpflin,    v mene poslaneckého klubu PPE. – Správa o Srbsku je podľa mňa
vynikajúca. Pánovi spravodajcovi Jelkovi Kacinovi blahoželám.

Zdá sa mi, že Srbsko sa nakoniec rozhodlo, že naozaj chce európsku budúcnosť. Väčšina
politickej elity si myslí, že je to tá najlepšia možnosť. Na toto rozhodnutie sa treba pozerať
v súvislosti s turbulenciami, ku ktorým došlo za posledné dve desaťročia. Srbsko zažilo
pád komunizmu, rozpad Juhoslávie, vojny, ktoré nasledovali, vládu Slobodana Miloševiča,
bombardovanie v roku 1999, rozmach mafie a kriminality, šírenie násilia a nárast počtu
utečencov – sú to deprimujúce a traumatické dejiny. Rozhodnutie zvoliť si Európu je preto
veľkým úspechom a naznačuje, že Srbsko sa stáva prvkom stability v regióne.

Zostávajú dva závažné politické problémy: zatknutie a prevoz Ratka Mladiča do Haagu
a vyrovnanie sa s nezávislosťou Kosova. Obidva tieto problémy poukazujú na psychologické
bariéry. Mladič má svojich ochrancov a strata Kosova je bolestná pre značnú časť srbskej
spoločnosti. Každá strata územia je bolestná. K týmto problémom možno pridať niekoľko
ďalších oblastí, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Ide predovšetkým o zlepšenie
verejnej správy a výkonu spravodlivosti, vytvorenie trhových podmienok a úplnú
otvorenosť v otázke minulosti Srbska vrátane otvorenia archívov.
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Náznaky na ceste približovania sa Srbska k Európe sú pomerne dobré. V tomto smere
existuje jasný záväzok. Elita a spoločnosť pochopili, aké úlohy majú pred sebou, a technické
prípravy napredujú. Ak pôjde všetko dobre, Srbsko by mohlo túto jeseň dostať stanovisko
a následne štatút kandidátskej krajiny. Cesta do Európy nebude ľahká, ale Európe ako celku
prinesie stabilné a demokratické Srbsko úžitok.

4. Oficiálne privítanie

Predsedajúca.   – Skôr ako sa v rámci zoznamu rečníkov posunieme ďalej, chcela by som
len využiť príležitosť na to, aby som privítala hosťa, ktorý dnes sleduje našu rozpravu, a to
podpredsedu vlády Srbska pána Božidara Djeliča. Veľmi srdečne vás vítam, pán Djelič. Teší
nás, že ste tu s nami.

5. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom – Dohoda o stabilizácii
a pridružení medzi ES a Srbskom (pokračovanie rozpravy)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je pokračovanie spoločnej rozpravy o dohode
medzi ES a Srbskom.

Maria Eleni Koppa,    v mene skupiny S&D. – (EL) Aj ja by som rada zablahoželala pánovi
Kacinovi k vyváženému a podrobnému textu, ktorý predložil. Skupina progresívnej aliancie
socialistov a demokratov v Európskom parlamente bezvýhradne podporuje vyhliadky
Srbska na pristúpenie. Táto krajina urobila za posledné roky obrovský pokrok a tvorí
základný kameň upevňovania mieru a stability na západnom Balkáne. Dnešný súhlas
Parlamentu s uzatvorením Dohody o stabilizácii a pridružení je preto historickou chvíľou
a my ho vítame. V uznesení Európskeho parlamentu vítame aj žiadosť o pristúpenie, ktorú
táto krajina podala, ale zdôrazňujeme, že ešte treba urobiť ďalšie kroky.

Musí byť jasné, že rozvoj regionálnej spolupráce je stále tou najvyššou prioritou Únie na
západnom Balkáne. Vzhľadom na to je spolupráca medzi Srbskom a Medzinárodným
trestným súdom absolútnym medzinárodným záväzkom a musí rýchlo napredovať. Nie
však preto, lebo to chce Európa, ale preto, lebo výkon spravodlivosti si vyžaduje zmierenie
s minulosťou a umožňuje, aby sa zlepšili vzťahy medzi všetkými národmi bývalej Juhoslávie.

Nesmieme však zabúdať na to, že srbský ľud bol obeťou tejto vojny. V rámci Európy je
teraz Srbsko krajinou s najvyšším počtom utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu.
Títo ľudia potrebujú starostlivosť a bývanie a potrebujú sa začleniť do trhu práce. Únia
musí v tomto smere prakticky podporiť všetky snahy, najmä v súvislosti s úverovou krízou.
Vítame preto, že sa prezident Srbska a prezident Chorvátska nedávno zaviazali, že nájdu
spoločné riešenia problému s utečencami.

Rozhodnutie nadviazať dialóg s orgánmi v Kosove je mimoriadne dôležité pre stabilitu
v tejto oblasti. Podporujeme dialóg, ktorý musí pre dobro každého, kto žije v Kosove, začať
čo najskôr, a dúfame, že prispeje k spoločnej európskej budúcnosti národov v regióne. Na
záver by som rada zablahoželala podpredsedovi srbskej vlády pánovi Djeličovi k jeho
včerajšiemu vyhláseniu, ktoré adresoval Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné
veci, že Srbsko sa snaží o historický kompromis týkajúci sa Kosova. Tento kompromis je
skutočne nevyhnutný a všetci musíme dopomôcť k jeho dosiahnutiu.

Norica Nicolai,    v mene skupiny ALDE. – (RO) Ako liberálka musím zdôrazniť, že Skupina
Aliancie liberálov a demokratov za Európu vždy podporovala proces rozširovania, pretože
veríme v Európu, ktorú tvoria všetci jej členovia, teda v silnú a jednotnú Európu. Ako
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Rumunka môžem túto európsku cestu, ktorou sa Srbsko vydalo, len privítať, pričom
zároveň zdôrazňujem, že Srbsko je európska krajina a jeho cesta k Európe sa nezavŕši bez
ťažkostí, ktoré vyplývajú z jeho búrlivej minulosti. Srbsko však musí hľadieť dopredu
a musí sa pokúsiť zabudnúť na minulosť, pretože zmierenie s minulosťou nesmie stáť
v ceste budúcemu osudu v Európe.

Chcela by som zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby sa kodanské kritériá uplatňovali správne,
rázne a svedomito v celom regióne, teda aj v Srbsku, pretože len tieto kritériá zaručujú
rešpektovanie európskych hodnôt, zásad právneho štátu a životaschopných demokracií.
Myslím si, že tieto posledné dva roky od historického rozhodnutia vydať sa na európsku
cestu dokazujú, že vláda v Belehrade aj srbský ľud sú motivovaní a odhodlaní. Úprimne
veria v tento európsky projekt. Veď čo môže byť dôležitejšie ako európske rozhodnutia
vlády, ktorá nebola nútená rozhodnúť sa ani na základe právnych požiadaviek, ani na
základe požiadaviek stanovených pravidlami tejto politickej hry?

Veľmi dôležité je aj to, aby Srbsko stabilizovalo svoje hospodárstvo. Náznaky, ktoré v tejto
chvíli vidíme v srbskom hospodárstve, sú skutočne vynikajúce. Najdôležitejšie je, aby
Srbsko upevnilo svoju demokraciu. Veľkú pozornosť však treba venovať multikulturalizmu
na Balkáne, ktorý predstavuje citlivú otázku. Problém menšín v tomto regióne nesmie
vyvolať konflikt. Myslím si, že model, ktorý presadzuje pomoc a podporu zameranú na
menšiny a kultúrne zmierenie, je absolútne nevyhnutný.

Marije Cornelissen,    v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Skupina zelených/Európska slobodná
aliancia je verným zástancom pristúpenia Srbska k EÚ. Preto nás teší jednoznačne európske
smerovanie súčasnej vlády. Podľa môjho názoru však ani jedna strana nebude práve ocenená
za to, akým spôsobom rieši prístupový proces. EÚ skrátka dovoľuje, aby ju brali na ľahkú
váhu.

S cieľom podporiť európsku politiku Srbska bola vízová povinnosť zrušená ešte predtým,
ako krajina úplne splnila kritériá. Srbsko dostalo oznámenie v októbri výmenou za to, že
zaujalo umiernený postoj ku Kosovu. EÚ vysiela správu, že prístupový proces budú určovať
politické hry, nie dodržiavanie kritérií. Nemali by sme byť nútení odmeňovať Srbsko za
to, že sa správa ako vyspelá európska demokracia. V skutočnosti by sme mali od Srbska
očakávať, že pokiaľ ide o Kosovo a Bosnu, prevezme zodpovednú úlohu vedúcej krajiny
v regióne úplne samozrejme a bez toho, aby sme ho za to museli odmeniť, ako keď dá
niekto malému dieťaťu cukrík za to, že bolo dobré.

Aspoň jedna vec, ktorú by sme mali urobiť, je prestať ustupovať zakaždým, keď ide
o pátranie po Mladičovi a Hadžičovi. Hovoríme tu o páchateľoch strašných vojnových
zločinov a genocídy. Nemali by sme dovoliť, aby im prešla vražda. Srbsko môže a musí
urobiť oveľa viac, aby ich zatklo. Nemôžeme dovoliť, aby sa z plnej spolupráce
s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) stala maličkosť, ktorú
možno prehliadnuť v záujme diplomacie. Rozhodnutie o tom musí závisieť od tých, ktorí
sú schopní posúdiť, či Srbsko plne spolupracuje, a to je pán žalobca Brammertz. Preto vás
žiadam, aby ste hlasovali za náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Charles Tannock,    v mene skupiny ECR. – Vynikajúca správa pána Kacina svedčí o tom,
že pokrok Srbska v súvislosti s členstvom v EÚ naberá na obrátkach, a to oprávnene.

Keď som bol v októbri minulého roka v Srbsku, zapôsobili na mňa oddanosť a úsilie
tamojšej dynamickej a západne orientovanej demokratickej vlády. Srbsko toho určite musí
urobiť ešte veľa, pokiaľ ide o reformu súdnictva a boj proti organizovanému zločinu. My
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Európski konzervatívci a reformisti tiež dúfame, že sa podarí zadržať Ratka Mladiča a poslať
ho do Haagu, hoci vôbec nie je isté, či sa nachádza na srbskom území. Je však veľmi dôležité,
aby EÚ a jej členské štáty oplatili a odmenili pokrok Srbska, a to napríklad tým, že by teraz
ratifikovali Dohodu o stabilizácii a pridružení. Mali by to urobiť v neposlednom rade preto,
lebo niektorí susedia Srbska, ako je napríklad Chorvátsko, sú na ceste k pristúpeniu k EÚ
oveľa ďalej.

Vzťah Srbska s Chorvátskom je problematický, ale nie neriešiteľný. Ja osobne si myslím,
že spravodlivé, úplné a konečné urovnanie sporu založené na rozdelení územia a zásadách
„pôdu za mier“, aké vidíme na Blízkom východe, by bolo najlepšou cestou vpred. Podľa
môjho názoru by mala EÚ počas nadchádzajúceho dialógu, ktorý dohodla pani vysoká
predstaviteľka, riadne zvážiť túto možnosť. Jej zamietnutie by bolo nebezpečne krátkozraké
a len by udržiavalo stav neistoty, v ktorom sa Kosovo nachádza, pokiaľ ide o medzinárodné
uznanie na úrovni EÚ, NATO a OSN.

Miloslav Ransdorf,    v mene skupiny GUE/NGL. – (CS) Najväčšia osobnosť srbských dejín
svätý Sáva povedal, že Srbi sú ľuďmi Východu, ako aj Západu. Z toho vyplýva problém,
že neveria ľuďom Západu, pretože sa považujú za ľudí Východu, a neveria ľuďom Východu,
pretože sa považujú za ľudí Západu. V skutočnosti je Srbsko mostom medzi východom
a západom Európy, je kľúčovou krajinou pre európsku jednotu a koniec koncov aj román
významného srbského spisovateľa Dobricu Čosiča Čas smrti ukazuje, že Srbsko má kľúčový
význam tam, kde ide o jednotu alebo rozpad Európy.

Myslím si, že je načase, aby sme si uvedomili zásadný význam Srbska pre európsku jednotu.
Je to kľúčové balkánske hospodárstvo a bez Balkánu Európa jednotná nebude. Chcel by
som zdôrazniť, že máme spoločné úlohy, ktoré sa dajú riešiť pomerne rýchlo, ako sú
napríklad problémy s utečencami v Srbsku (Srbsko má na svojom území okolo 750 000
utečencov), environmentálne problémy (niektoré z nich sa začali v deväťdesiatych rokoch
minulého storočia) a sprevádzkovanie lodných trás na Dunaji (v Európskom parlamente
máme pracovnú medziskupinu, ktorá sa venuje Dunaju), pričom by sme sa mali zamerať
aj na to, aby sme Srbsku pomohli s odvážnou reformou súdnictva a s bojom proti
organizovanému zločinu.

Nikolaos Salavrakos,    v mene skupiny EFD. – (EL) Myslím si, že správa pána Kacina vytvára
dokonalú rovnováhu, ku ktorej mu blahoželám. Pokrok, ktorý Srbsko urobilo z hľadiska
potrebných reforiem, sa v tejto správe odráža realistickým spôsobom. Práve včera
podpredseda srbskej vlády uspokojivo predstavil vývoj situácie Výboru pre zahraničné
veci.

Dôležitou nevyriešenou otázkou je však spolupráca s Medzinárodným trestným súdom
vrátane vydania posledných stíhaných osôb na úteku do Haagu, čo je základným
predpokladom pokroku Srbska v pristúpení.

Sloboda tlače je jedným z najzávažnejších problémov, ktoré musí srbská vláda vyriešiť.
Nemali by existovať žiadne politické tlaky ani iné vplyvy, ktoré by bránili srbským
novinárom v nezávislosti.

Ďalším problémom, ktorý Srbsko trápi, je vysoký počet utečencov a osôb vysídlených
v rámci štátu, ktorí čelia problémom s bývaním a chudobe, pričom nezamestnanosť
predstavuje takmer 19 %. Myslím si, že by sme mali Srbsku pomôcť, pričom nesmieme
zabúdať na to, že táto krajina nedávno prešla vojnou.
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Barry Madlener (NI).   – (NL) Nemali by sme sa zameriavať len na zatknutie a súdenie
vojnového zločinca Mladiča. Srbsko má obrovské problémy s organizovaným zločinom.
Niekoľko rečníkov to už spomenulo a tieto problémy nesmieme podceňovať. Rozhodne
sa urobil pokrok, ale nie dostatočný na to, aby sa dosiahla prijateľná úroveň, to ani zďaleka.

Samozrejme, ďalšia vec je, že Srbsko je chudobná krajina – rovnako ako všetky tieto
kandidátske krajiny. Sú to chudobné krajiny a ich pristúpenie bude pre európskych občanov
veľmi nákladné. Srbsko je dokonca ešte skorumpovanejšie než Rumunsko a Bulharsko.
Rumunsku a Bulharsku sme nikdy nemali dovoliť vstúpiť do Únie. Povedie to k mnohým
problémom z hľadiska korupcie, pričom Srbsko je ešte skorumpovanejšie. Považujem to
za zvlášť pretrvávajúci problém, ktorý sa nedá vyriešiť len tak. Preto vás vyzývam, aby ste
ho nepodceňovali.

Okrem toho potenciálne pristúpenie Srbska, rovnako ako zrušenie vízovej povinnosti,
povedie k ešte väčšej emigrácii do západnej Európy, ktorá nám neprinesie žiadny úžitok.

Adrian Severin (S&D).   – Dohoda o stabilizácii a pridružení a integrácia Srbska do EÚ
sú dôležité pre Srbsko aj pre Európsku úniu.

Rád by som uviedol dve poznámky. Ak chceme rokovať o dohode náležite a náležite riadiť
aj proces integrácie, Európska únia by si mala najskôr určiť a zistiť svoje vlastné záujmy.
Európa má nevyriešený albánsky problém, chýba jej geopolitická súdržnosť na južnej
strane a má čiernu dieru organizovaného zločinu a korupcie v balkánskej oblasti. To
znamená, že hlavnou prioritou Únie je potreba rozšíreného, funkčného a súdržného trhu
a lepších dopravných koridorov v tejto oblasti. Žiadny z týchto problémov sa nedá vyriešiť
bez prispenia Srbska.

Po druhé, musíme sa vyhnúť tomu, aby sme so Srbskom zaobchádzali ako s druhotriednou
európskou krajinou a pri každej príležitosti ho poučovali. Srbsko naozaj spáchalo veľa
hriechov, ale euroatlantický príspevok k týmto spáchaným hriechom bol tiež podstatný.
Rok 2011 je pre Srbsko aj Európsku úniu skutočne rokom podnetných príležitostí.
Nebudeme schopní tieto príležitosti využiť, kým nenecháme bokom všetok narcizmus
a nebudeme brať Srbsko ako partnera.

Len dôstojné Srbsko môže byť spoľahlivým partnerom v historickom uzmierení na Balkáne
a historickom znovuzjednotení v rámci Európskej únie. Správa pána Kacina poskytuje
v tomto smere pozoruhodný príspevok.

Sarah Ludford (ALDE).   – Pripájam sa k tým, ktorí chvália a vítajú správu nášho kolegu
Jelka Kacina, a úplne súhlasím s jeho názormi, že budúcnosť Srbska je v Európskej únii
a že Srbsko sa stane dôležitým hráčom pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v regióne
západného Balkánu.

Cieľ prijať krajiny západného Balkánu do EÚ podporujem už desať rokov a podporovala
som ho aj v čase, keď som bola podpredsedníčkou delegácie pre Balkán. S naším
spravodajcom som úzko spolupracovala na presadzovaní bezvízového styku a potešilo
ma, keď sa ho pred rokom podarilo zabezpečiť medzi inými aj pre Srbsko. Myslím si, že
je to skutočne dôležitý prínos k osobným kontaktom a k rozširovaniu obzorov a – koniec
koncov – aj k zaručeniu bezpečnosti v jej širšom zmysle.

Niektoré úlohy, ktoré má Srbsko pred sebou, sa už spomínali. Chcela by som niečo dodať
k úlohe, ktorá sa spája s reformou súdnictva. Minulý rok na jeseň sa v správe Komisie
o pokroku objavila obava, že postupy opätovného menovania sa vykonávajú
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netransparentne, pričom dochádza k ohrozovaniu zásady nezávislosti súdnictva a vzniká
vysoké riziko politického vplyvu. To je očividne kľúčový problém, pokiaľ ide o zásady
právneho štátu.

Pokiaľ ide o spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu
v Haagu, pán Kacin včera večer Výboru pre zahraničné veci povedal, že Srbsko robí úplne
všetko, čo je v jeho silách, aby vypátralo a zatklo zvyšné dve obvinené osoby a previezlo
ich do Haagu, ale hlavný žalobca Serge Brammertz vo svojom prejave adresovanom
Bezpečnostnej rade OSN v septembri povedal, že Srbsko musí prekonať priepasť medzi
záväzkom zatknúť týchto zločincov, ktorý si stanovilo, a účinnosťou svojho konania v tejto
oblasti. Nevidíme výsledky. Srbsko musí aktívnejšie pristupovať k zatknutiu stíhaných
osôb na úteku. Obávam sa, že je tu priepasť medzi slovami a činmi, ktorú však treba
rozhodne prekonať.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – (DE) Aj my podporujeme pristúpenie
západného Balkánu k Európskej únii a, samozrejme, aj pristúpenie Srbska. Každá krajina
je, pravdaže, samostatná, ale región je poprepájaný a konanie každej krajiny v regióne má
závažný vplyv na úspech samotného procesu.

V tejto súvislosti by som chcela opäť zdôrazniť, že pokiaľ ide o nás, prístupový proces
Srbska nemôže pokročiť ďalej bez toho, aby mu dal Medzinárodný trestný súd konečnú
zelenú, ani bez aktívnejšej a predovšetkým účinnejšej spolupráce so súdom v tejto oblasti,
ako práve povedala naša kolegyňa poslankyňa.

Došlo aj k pozitívnym udalostiam. Jednou z nich bolo prijatie zákona o rodovej rovnosti,
ktoré nás veľmi potešilo. Teraz chceme byť svedkami naozaj rýchleho uplatnenia tohto
zákona a vyzývame Komisiu, aby poskytla finančné prostriedky na podporu tohto procesu.
Ak sa chce tento región postupne zrásť, potrebujeme tiež to, aby bolo v celom regióne
opäť viac možností verejnej dopravy. Aj v tejto súvislosti Komisiu vyzývam, aby
prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA) poskytla v tejto oblasti väčšiu
podporu a viac finančných prostriedkov, pretože sme presvedčení, že je potrebný aj kontakt
medzi ľuďmi, nie iba medzi vedúcimi predstaviteľmi. Ten sa do veľmi veľkej miery posilní,
ak sa uľahčí mobilita ľudí v regióne.

Mobilita je tiež otázkou, ktorú by som chcela len rýchlo spomenúť, kým skončím, a to
predovšetkým v súvislosti so štátnymi poznávacími značkami, ktoré Belehrad aj naďalej
vydáva pre sedem regiónov na severe Kosova. Vyzývame Belehrad, aby konečne prestal
vydávať tieto poznávacie značky pre Kosovo.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Srbsko je európska krajina. Srbsko je súčasťou európskej
histórie. Srbsko je súčasťou európskej kultúry. Srbsko nie je len súčasťou geografie Európy.
Srbsko preto musí byť súčasťou politickej mapy Európy, takže nehľadajme zámienky na
predlžovanie jeho cesty do Európskej únie. Mám dojem, že EÚ niekedy s touto krajinou
zaobchádza macošsky a že je rozdiel v tom, ako sa správa k niektorým krajinám na Balkáne
a ako sa správa k Srbsku. Musíme tento rozdiel raz a navždy odstrániť. Opäť zdôrazňujem,
nehľadajme zámienky na predlžovanie cesty Srbska do Európskej únie. Srbský národ urobil
dosť pre to, aby čo najskôr získal miesto medzi európskymi národmi.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Hospodárska kríza v Srbsku a na západnom Balkáne v tejto
chvíli vrcholí. Táto nepríjemná situácia so sebou prináša riziko opätovného nárastu
populistických a nacionalistických nálad. Pán komisár Füle, nenastal čas, aby sme zriadili
rozvojový fond pre západný Balkán v súlade s povojnovým Marshallovým plánom?

18-01-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK10



Pán komisár, mám pre vás druhú otázku. Včera ma jeden zainteresovaný človek informoval
o potenciálnom novom ohnisku problémov v Srbsku. Ide o činnosti radikálnych islamských
síl v Sandžaku. Jedno meno, ktoré sa v tejto súvislosti spomína, je meno regionálneho
muftiho pána Zukorliča. Aké konkrétne informácie má Európska komisia k dispozícii
o tejto záležitosti a o akých protiopatreniach uvažuje?

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Desaťtisíce Bulharov žijú na východe Srbska v oblastiach
okolo Bosilegradu a Caribrodu. Tvoria etnickú menšinu, ktorá ostala v Srbsku po skončení
prvej svetovej vojny.

Nebol by som príliš ďaleko od pravdy, keby som povedal, že patria medzi najchudobnejších
ľudí v Európe. Srbská vláda nielenže nedokáže s touto vecou nič urobiť – mohla by napríklad
investovať do toho, aby sa hospodárstvo v regióne trochu rozbehlo, ale v novembri
minulého roka bez vysvetlenia porušila svoje medzinárodné záväzky a zastavila činnosť
skupiny bulharských občanov poskytujúcich pomoc deťom z tohto regiónu, ktoré sa
chodili učiť do Bulharska.

Chcel by som zástupcom srbskej vlády pripomenúť, že voľný pohyb osôb a otvorené
hranice predstavujú základnú hodnotu Európskej únie. Kým sa to nenaučíte a nebudete
to uplatňovať, nie je tu pre vás miesto.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Chcel by som sa pánovi Kacinovi poďakovať za text, ktorý
predložil. Jeho správa poskytuje jednoznačné argumenty, prečo by sme za ňu mali hlasovať.

Myslím si, že pokiaľ ide o všetky otázky, v ktorých Srbsko naďalej kritizujeme, o všetky
požiadavky týkajúce sa vnútorných reformných procesov, nevyhnutnosť spolupracovať
s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY), o otázky týkajúce
sa boja proti korupcii, ktorá je mimoriadne ďalekosiahla najmä v Srbsku, a činnosti
mafiánskych bánd, ktoré ovplyvňujú hospodársky život – proti tomuto všetkému bude
treba roky bojovať. Pre Srbsko je to podmienka, aby mohlo pokračovať v pozitívnom
európskom smerovaní k členstvu v Európskej únii, keďže sme mu v Solúne dali pevný sľub
a tento sľub musíme dodržať.

Chcel by som však povedať aj to, že je nevyhnutné so Srbskom spolupracovať. Musíte len
nazrieť do histórie regiónu, aby ste zistili, že trvalý mierový rozvoj tu môže nastať len
vtedy, ak bude Srbsko na palube, a že preto musíme Srbsko vnímať nielen ako žiadateľa
o budúce členstvo v Európskej únii, ale aj ako hlavného strategického partnera v rámci
citlivého vývoja celého regiónu. Preto by sme mali Srbsko podporovať a nemali by sme
s ním zaobchádzať horšie ako so štátmi, ktoré už sú členskými štátmi Európskej únie alebo
ktoré na ceste k pristúpeniu zašli ďaleko, a to zo žiadnych historických dôvodov, ani
z dlhodobých, ani z krátkodobých. Vzhľadom na odvahu, s akou prezident Tadič bojuje
za európske smerovanie, a na to, ako v Srbsku čelí útokom, je nevyhnutné podporiť tieto
politické sily a povzbudiť ich, aby mohli svojmu obyvateľstvu dokázať, že aj pre ľudí je
lepšia cesta do Európy než nacionalistická cesta.

Preto by som chcel všetkých – a najmä členské štáty – vyzvať, aby sa s ratifikačným
procesom rýchlo pokročili a vyslali tým signál, že kroky, ktoré Srbsko robí smerom
k Európe, treba podporiť, aby sme dosiahli dlhodobú bezpečnosť v regióne.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Pred niekoľkými dňami som bol v Chorvátsku a o Srbsku
sa tam nikdy nehovorilo toľko ako v posledných dňoch, a to hlavne vo veľmi pozitívnom
zmysle. Dôvodom bolo presne to, čo povedal pán Brok: odvážne kroky, ktoré urobili pán
Tadič spolu s prezidentom Josipovičom – a viem tiež o tom, že v tejto súvislosti je výrazne
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zaangažovaný aj pán podpredseda vlády Djelič –, sú významnými krokmi smerom k Európe.
Sú to prvky regionálnej spolupráce, ale ide o regionálnu spoluprácu s veľkým politickým,
ako aj humanitárnym významom. Preto je veľmi dôležité – a v tejto súvislosti plne
podporujem to, čo povedal pán Brok a iní poslanci – povzbudiť Srbsko, aby takéto kroky
robilo aj naďalej.

Je jasné, že to platí aj pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou. Všetci vieme, aké je dôležité,
aby sa Srbsko pozitívne angažovalo – a to isté platí pre Chorvátsko. Cieľom je, aby táto
krajina držala spolu a tiež aby uskutočnila príslušné reformy. V tomto smere je Srbsko
naozaj veľmi odvážne a pre regionálnu spoluprácu je absolútne kľúčové.

Chcel by som však upozorniť na jeden veľmi dôležitý prvok, ktorým je spolupráca
s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Samozrejme, pozval
som pána Brammertza, aby navštívil pracovnú skupinu Výboru pre zahraničné veci, ktorej
predsedám. V tejto oblasti nie sme celkom spokojní – dá sa urobiť viac. Naše podnety sa
v tejto súvislosti skutočne nezrealizovali. Chcel by som preto všetkých požiadať, aby
vyvinuli tlak s cieľom zrealizovať ich.

Ako už povedala pani Koppová, nie je to otázka len pre Európu. Srbsko musí na týchto
otázkach pracovať aj pre svoje vlastné dobro. Práve tak, ako odznelo ospravedlnenie vo
Vukovare, ktoré sa určite zapíše do dejín krajiny, musí tiež pokračovať boj proti tým, ktorí
spáchali závažné zločiny.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Nemôžeme si nevšimnúť, že Srbsko urobilo v poslednom
čase obrovský pokrok. Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov: úspešné ukončenie procesu
liberalizácie vízového režimu, regionálna spolupráca v oblastiach dopravy aj energetiky,
politická vôľa prispieť k procesu uzmierenia v regióne a nové politické vedenie, ktoré bolo
najočividnejšie počas návštevy prezidenta Tadiča v Srebrenici a vo Vukovare.

Všetky tieto úspechy dokazujú nielen dobré vedenie konkrétnych jednotlivcov a obrovskú
túžbu Srbska priblížiť sa k členstvu v EÚ, ale aj rozhodnutie Srbov vybrať si práve tento
druh vedenia.

Sme preto radi, že Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom je teraz v platnosti
a že vysielame Srbsku jasné signály, ktoré mu majú ukázať, že vidíme výsledky jeho úsilia
a že má miesto v rodine EÚ.

Je jasné, že zostáva ešte veľa úloh: boj proti organizovanému zločinu, pokračujúce právne
reformy a vyriešenie otázok týkajúcich sa menšín. Väčšina týchto problémov však nie je
špecifická len pre Srbsko, ale majú ich aj iné balkánske krajiny.

Jednou otázkou, ktorá je pomerne špecifická a treba ju v tejto súvislosti spomenúť, je však
spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu. Srbská
vláda má politickú vôľu. Uvedomuje si aj skutočnosť, že je nevyhnutné spolupracovať
s tribunálom. Dúfajme teraz, že Ratko Mladič bude čoskoro späť v Haagu.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Mám jednu minútu na to, aby som zdôraznila,
aké dôležité je dokončiť sformovanie Európskej únie členstvom Srbska, ktoré bude, dúfam,
možné tento rok potvrdiť na základe významného pokroku, ktorý krajina urobila. Tento
pokrok uznala Rada v rámci svojho rozhodnutia postúpiť v prístupovom procese, ako
aj Parlament v rámci správy pána Kacina, ktorému blahoželám.

Počas tejto jednej minúty musím zároveň zdôrazniť, že rôzne postoje ku Kosovu, ktoré
existujú v rámci Európskej únie, podporili Srbsko v tom, aby sa jasne zaviazalo voči Európe,
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čo je veľmi dôležité pre upevňovanie mieru a demokracie na Balkáne a pre dosahovanie
konštruktívneho prístupu k regionálnej integrácii, ako dokázalo stretnutie na vysokej
úrovni v Sarajeve, ktoré sa konalo 2. júna počas španielskeho predsedníctva.

Dúfam, že Srbsko má plnú podporu EÚ pri uskutočňovaní reforiem, ktoré potrebuje
v oblasti spravodlivosti, boja proti korupcii a vnútroregionálneho dialógu.

Eduard Kukan (PPE).   – Som rád, že Srbsko preukázalo silné odhodlanie a urobilo v rámci
procesu integrácie výrazný pokrok. Uzatvorenie Dohody o stabilizácii a pridružení a jej
uplatnenie predstavujú ďalšie dôležité kroky na tejto ceste.

Srbskú vládu by sme mali pochváliť za kroky, ktoré podnikla, aby sa dostala do tohto
štádia. Som si istý, že SAA prinesie krajine konkrétne hospodárske a obchodné výhody
v oblastiach, ako sú životné prostredie, energetika, doprava a mnohé iné. Túto dohodu
zatiaľ ratifikovalo trinásť krajín. Dúfam, že jej ratifikácia zo strany Európskeho parlamentu
povzbudí aj zvyšné krajiny, aby čoskoro ukončili tento proces.

Srbsko aj EÚ však stále majú pred sebou niekoľko úloh. Srbsko sa musí zaviazať k úplnej
spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu a predviesť pred
súd zvyšných vojnových zločincov. Naliehavo tiež treba urobiť pokrok v boji proti korupcii
a organizovanému zločinu a zaviesť ďalšie reformy v oblastiach spravodlivosti a verejnej
správy. Srbský parlament tiež musí skončiť s praktikami, ktoré súvisia s prázdnymi
mandátmi a ľubovoľným prideľovaním kresiel v parlamente.

Na záver chcem povedať, že dialóg medzi Srbskom a Kosovom sa, dúfam, dostane na tú
správnu cestu a zaručí bežným ľuďom lepšie vyhliadky do budúcnosti. Európsky parlament
vždy silno podporoval integráciu západného Balkánu. Srbsko je jej dôležitou súčasťou
s týmto záväzkom...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Toto je dôležitý moment pre stabilitu na Balkáne. Srbsko
jasne ukázalo svoje rozhodnutie usilovať sa o európsku budúcnosť, ale bude musieť tvrdo
pracovať, aby ju dosiahlo. Na ceste k možnému členstvu v EÚ leží niekoľko kameňov
úrazu. Okrem toho sa stále nepodarilo zatknúť dvoch posledných podozrivých, ktorých
stíha Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, teda Gorana Hadžiča a Ratka
Mladiča. Bohužiaľ, ako je zrejmé zo správy hlavného žalobcu pána Brammertza, Srbsku
sa nedarí presvedčiť medzinárodné spoločenstvo o tom, že do pátrania po týchto zločincoch
vkladá všetko svoje úsilie.

Podľa názoru pána Brammertza srbská vláda namiesto toho, aby urobila všetko pre
zatknutie týchto podozrivých, urobila v skutočnosti len absolútne minimum, ktoré sa od
nej vyžaduje. Od srbskej vlády potrebujeme jasnú a jednotnú správu. Rovnako dôležité je,
aby bola Európska komisia pripravená vyvinúť oveľa väčší tlak. Dôležité je aj to, aby práva
žien a homosexuálov ostali na popredných priečkach programu Srbska. Očakávam, že
Srbsko urobí všetko pre to, aby umožnilo otvorený proces.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Najskôr by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi aj
pánovi tieňovému spravodajcovi k tomu, že sa im v tomto texte podarilo dosiahnuť
primeraný kompromis a že vypracovali dobrú správu. Minulý rok urobilo Srbsko
v mnohých ohľadoch významné kroky smerom k integrácii, čo zohľadňuje aj správa,
a preto by som chcela spomenúť len niekoľko bodov.
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Jedným z nich je otázka bezvízového styku, ktorú by mali brať srbské orgány veľmi vážne,
a v budúcnosti by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby občanov varovali pred
zneužívaním tejto príležitosti. Inak sa v budúcnosti zhoršia európske vyhliadky mladých
ľudí, pretože pri bezvízovom styku – ktorý sme vždy podporovali – ide práve o mladé
generácie, ktoré sa spájajú s Európou a odstraňujú existujúcu priepasť, a s tým sa nesmie
hazardovať. Srbsko musí zároveň urobiť okamžitý pokrok v rámci spolupráce
s medzinárodným tribunálom a musí dosiahnuť výsledky v rokovaniach s Kosovom.

Chcela by som však zdôrazniť otázku práv menšín, ktoré sa uvádzajú v kodanských
kritériách. Som rada, že správa venovala pozornosť týmto veciam v správnom čase, pretože
Srbsko musí v tejto oblasti pokračovať vo svojej činnosti. Právne predpisy týkajúce sa
štatútu Vojvodiny a národných rád treba zaviesť do praxe takým spôsobom, ktorý im
umožní, aby boli skutočne účinné. Európska únia sa však musí poučiť z pristúpení v rokoch
2004 a 2007, že tieto...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Rozhodnutie Rady začať postup ratifikácie Dohody
o stabilizácii a pridružení povzbudí Srbsko v tom, aby pokračovalo vo svojich reformách
s cieľom dodržať kodanské kritériá. Nadobudnutie platnosti tejto dohody otvorí obchod
medzi EÚ a Srbskom a ponúkne skutočné vyhliadky na pristúpenie.

Doteraz sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok, a to najmä v rámci spolupráce s misiou
EULEX, v oblasti reformovania súdnictva a v oblasti boja proti korupcii. Zároveň si myslím,
že odmietnutie uznať nezávislosť Kosova nesmie stáť v ceste euroatlantickým snahám
Srbska. Srbská vláda predovšetkým ukázala, že je pripravená nadviazať s Kosovom nový
dialóg pod záštitou EÚ.

Chcela by som spomenúť aj kľúčovú úlohu, ktorú Srbsko hrá pri zabezpečovaní mieru na
Balkáne. Myslím si, že v tejto súvislosti je najdôležitejšie pokračovať v politike otvorených
dverí voči všetkým krajinám na západnom Balkáne. Rumunsko bezvýhradne podporuje
rozšírenie tohto regiónu smerom k EÚ a NATO, pričom uvádza konkrétne Srbsko.

Na záver zdôrazním, že európske štáty musia uznať a zároveň podporiť snahu a ambície
tejto krajiny. Je našou povinnosťou podporiť našich partnerov na Balkáne v tom, aby
pokračovali euroatlantickou cestou, ktorú si už zvolili.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Najskôr by som sa chcel poďakovať pánovi
spravodajcovi Kacinovi za vynikajúcu prácu, ktorú v rámci tejto správy urobil. Budúcnosť
Srbska a západného Balkánu je v Európskej únii. Som presvedčený, že historické chyby
a neprávosti, ktoré postihli Balkán v minulom storočí, možno prekonať len prostredníctvom
európskej integrácie.

Naším spoločným cieľom je zmeniť súčasné hranice z hraníc rozdelenia na hranice
zjednotenia. Nemalo by záležať na tom, na ktorej strane hranice občania žijú, a to bez
ohľadu na ich etnickú príslušnosť, či žijú v Niši alebo v Kalotine, v Caribrode alebo v Sofii,
v Prištine alebo v Leskovaci, európska integrácia je pre srbských občanov, ako aj pre ich
susedov jedinou cestou k stabilite, bezpečnosti a prosperite.

Správa pána Kacina zahŕňa aspekty toho, čo sa v Srbsku dosiahlo a čo ešte treba urobiť.
Podporujeme Srbsko na jeho ceste k integrácii a budeme ho podporovať aj naďalej. Tí,
ktorí pochádzame z východnej Európy, však môžeme dať našim srbským priateľom
niekoľko užitočných rád, aby neopakovali naše chyby.
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Jednou z týchto rád by bolo, aby otvorili spisy represívneho komunistického systému
v Juhoslávii. V Bulharsku máme trpkú skúsenosť s tým, čo prináša oneskorené otvorenie
spisov. Bývalé tajné služby sú úzko spojené s korupciou a organizovaným zločinom
v regióne. Blahoželám Srbsku k jeho snahám obmedziť vplyv komunistických štruktúr vo
svojej vláde. Budúcnosť demokratickej krajiny by nemala byť pod kontrolou jej totalitnej
minulosti.

My vo východnej Európe si veľmi jasne uvedomujeme manipuláciu zo strany bývalých
komunistov, ktorí robia všetko, čo je v ich silách, aby prezentovali svoje činnosti ako
ochranu národného záujmu. Nedajte sa oklamať. Jediná vec, o ktorú im ide, sú ich vlastné
záujmy.

Kto kontroluje minulosť, kontroluje aj budúcnosť. Otvorenie spisov komunistických
tajných služieb bude pre Európu jasným znakom toho, že Srbsko chce skoncovať s režimom,
ktorý ho na celé desaťročia odrezal od Európy. Občania bývalej Juhoslávie majú právo
poznať svoje najnovšie dejiny.

Prajem Srbsku, aby bolo na svojej ceste k európskej integrácii, v ktorej ho podporujeme,
úspešné. Tešíme sa na to, že ho uvidíme v európskej demokratickej rodine.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Na úvod by som sa rád poďakoval pánovi
spravodajcovi za vynikajúcu prácu a text o Srbsku, ktorý predložil. Podpísanie Dohody
o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom predstavuje mimoriadne dôležitý posun
pre Srbsko aj pre Európsku úniu. Teraz je ďalšou fázou, ďalším dôležitým krokom získať
štatút kandidátskej krajiny. Myslím si, že by sme o tom mali rozhodnúť v decembri
budúceho roka. Nezabúdajme na to, že rok 2011 je pre Srbsko predvolebným rokom.
Parlamentné a komunálne voľby sa majú konať v marci 2012.

Tí z nás, ktorí včera mali možnosť vypočuť si podpredsedu vlády pána Djeliča vo Výbore
pre zahraničné veci, boli svedkami toho, že Srbsko je oduševnené a odhodlané urobiť
všetko pre to, aby splnilo európske kritériá a predpoklady. Videli sme aj pozitívny
a konštruktívny postoj Srbska a srbskej vlády k zásadnému dialógu s Prištinou. Musíme
Srbsko povzbudiť.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Vzhľadom na závery Rady o pokroku,
ktorý Srbsko urobilo v oblasti reforiem, by sme mali tejto krajine zablahoželať, no, bohužiaľ,
niektoré veci nás znepokojujú. Keďže Srbsko kráča k Európskej únii, treba vyvinúť obrovské
úsilie v určitých oblastiach, a to najmä v rámci zlepšenia jeho podnikateľského prostredia.
Skúsenosti litovských investorov vzbudzujú pochopiteľné otázky týkajúce sa
podnikateľského prostredia a ochrany investícií v Srbsku. Srbská vláda obvinila litovské
spoločnosti, ktoré investovali 34 miliónov EUR, z nedodržania podmienok a vypovedala
privatizačnú zmluvu, pričom porušila dohodu medzi Srbskom a Litvou, ktorá
zabezpečovala podporu a vzájomnú ochranu investícií. Srbsko musí nájsť prostriedky,
ako zaistiť transparentnosť a predvídateľné podnikateľské prostredie, a vyriešiť byrokratické
obmedzenia, právnu neistotu a podobné otázky. Je úplne samozrejmé, že podporujeme
ciele Srbska týkajúce sa integrácie do Európskej únie a dúfame, že Srbsko vyrieši
problematické otázky.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Nielenže končíme proces, ale dúfam, že tento rok
budeme zároveň schopní začať prístupové rokovania, pretože Srbsko toho v poslednom
čase veľa dosiahlo. Chcel by som spomenúť skutočnosť, že sám hlavný žalobca pán
Brammertz považuje spoluprácu s medzinárodným tribunálom v Haagu za bezchybnú.
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Dlhý čas to bola citlivá otázka. To isté platí pre partnerstvo NATO, pričom v prípade
západného Balkánu považujem za mimoriadne dôležité to, že Srbsko má chvályhodnú
menšinovú politiku, ktorá by mohla byť príkladom pre mnohé členské štáty EÚ, keďže
rozsiahla kultúrna autonómia, ktorá sa prejavuje v rámci skutočného fungovania rád
rôznych národnostných menšín, zaručuje trvalú existenciu menšín. Okrem toho pokrok
v otázke Kosova, ktorá je emocionálne veľmi komplikovanou a zložitou otázkou, je
mimoriadne dôležitý, ale Srbsko sa vydalo veľmi dobrou cestou...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Správa nášho kolegu pána Kacina je v rovnakej miere realistická
aj povzbudzujúca.

Úplná integrácia Srbska do Európskej únie je v záujme európskej stability a bezpečnosti.
Jeho integrácia bude zároveň znamenať, že sa odstráni alebo že sa urobí významný krok
k odstráneniu sivej zóny v juhovýchodnej Európe.

Podporujem Srbsko a jeho strategické ciele, o ktorých nás informoval podpredseda vlády
pán Djelič.

Riešenie je v rukách Srbska a Srbsko musí splniť podmienky. To by mohlo byť zároveň
príležitosťou, aby celá srbská verejnosť pochopila, že generál Mladič by mal byť hanbou,
nie pýchou srbského národa.

Chcel by som zdôrazniť, že vítam všetky kroky, ktoré srbská vláda a srbská verejnosť
urobili, aby vybudovali dobré susedstvo. Zároveň musím poukázať na to, že hranica je
jednou z kľúčových otázok, pokiaľ ide o susedské vzťahy.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Aj ja by som chcela podporiť pristúpenie Srbska
k Európskej únii a myšlienku, že srbský ľud má budúcnosť v spoločnej Európe, rovnako
ako ju má aj západný Balkán ako celok. Ja osobne dám zelenú aj Dohode o stabilizácii
a pridružení, hoci cítim, že musím zároveň poukázať na to, že spolupráca Srbska
s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) stále nie je taká, aká
by mala byť. Dúfam tiež, že väčšina tohto pléna podporí náš pozmeňujúci a doplňujúci
návrh a že slová pána Brammertza budú platiť aj v budúcnosti.

Chcela by som sa poďakovať pánovi Kacinovi za jeho správu a za miestami veľmi pozitívne
informovanie o pokroku, ku ktorému v Srbsku došlo, a zároveň o tých oblastiach, kde
stále pretrvávajú problémy.

Teraz prejdem k vzťahom s Kosovskou republikou. Ako spravodajkyňa tohto Parlamentu
pre Kosovo sa na srbskú vládu obraciam s výzvou. Veľmi pozorne som sledovala, čo pán
podpredseda vlády Djelič včera povedal, keď vyhlásil, že Srbsko je ochotné uzatvoriť takúto
historickú dohodu, ale že treba zároveň jasne povedať, že dialóg medzi Srbskou republikou
a Kosovskou republikou...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Úvodom chcem vysloviť podporu podpisu asociačnej
dohody so Srbskou republikou.

Srbsko bolo a stále je vplyvnou balkánskou krajinou. Občania tejto krajiny však už dlhé
roky doplácajú na chyby svojich politických lídrov, ktorí svojimi avanturistickými
rozhodnutiami dostali krajinu do zložitej politickej situácie. Ak však chceme dlhodobo
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stabilizovať politické pomery na Balkáne, musíme mať otvorené a korektné vzťahy so
všetkými krajinami tohto regiónu.

Srbsko pre nás preto musí byť rovnako váženým partnerom ako ďalšie stabilné krajiny
tohto regiónu, aby sme v otvorenom dialógu a dobrej spolupráci pomohli obyvateľom
tejto krajiny čo najskôr a čo najlepšie sa integrovať do spoločenstva slobodných,
demokratických európskych krajín.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Ako Maďarku ma maďarské predsedníctvo veľmi teší
a prajem Rade veľa úspechov. Tento prejav o pristúpení Srbska k EÚ ma však predsa len
trochu zarmútil a vyvolal vo mne pocit, že tu niečo chýba. Dôvodom bolo to, že
neobsahoval žiadnu zmienku o mimoriadne hrubom porušovaní ľudských práv páchanom
na našich maďarských spoluobčanoch vo Vojvodine. Chcela by som sa opýtať, či maďarské
predsedníctvo alebo Komisia poznajú správy organizácií na ochranu ľudských práv a správy
pozorovateľov, a to predovšetkým o prípade mladých mužov z Temerína. Prípad mladíkov
z Temerína dokazuje, že došlo k zjavnému porušeniu ľudských práv prostredníctvom
neprimerane prísneho trestu v celkovej výške 61 rokov vo väzení, ktorý bol uložený piatim
mladým mužom za bitku v hostinci. Tento trest si musia odpykať v podmienkach tretieho
sveta, pričom sú týraní a vystavení neľudskému a krutému zaobchádzaniu. K tomu sa
zároveň pridáva skutočnosť, že tie najbrutálnejšie zločiny páchané na Maďaroch sa
nevyšetrujú. Viete...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Napriek názoru tých zástancov EÚ, ktorí nosia ružové
okuliare, samotné pristúpenie k Únii nestačí nato, aby sa všetky konflikty vyriešili len tak.
Najmä v prípade Turecka, ktoré žiada o pristúpenie, môžeme vidieť, že EÚ používa dvojaký
meter. Srbsko je predsa pripravené zapojiť sa do rokovaní s Kosovom, hoci postoj EÚ je
očividne rozporuplný: v Bosne sa majú početné etnické skupiny natlačiť do multikultúrneho
štátu, pričom v Kosove sa považuje za legitímne, aby sa jedna etnická skupina oddelila od
štátu.

Srbsko nielenže prejavilo ochotu rokovať s Kosovom, ale zároveň sa ospravedlnilo za
genocídu v Srebrenici. Napriek tomu je Belehrad stále obviňovaný, že nedokáže primerane
spolupracovať s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu.
Porušenia ľudských práv v Turecku, kde už len diskutovanie o arménskej genocíde stačí
na to, aby ste si zaslúžili trest, však očividne možno prehliadať.

Obvinenie kosovského premiéra Thaçiho z obchodovania s ľudskými orgánmi tiež
dokazuje, že na vojnové zločiny sa nemožno pozerať jednostranne. Tieto obvinenia treba
úplne vyriešiť. Pre pristúpenie k EÚ je veľmi dôležité, aby si Srbsko a Kosovo najskôr
vyriešili svoje spory.

Victor Boştinaru (S&D).   – Dohoda o stabilizácii a pridružení so Srbskom predstavuje
ďalší významný krok v procese integrácie do EÚ, do ktorého sa Srbsko pustilo. Hovoríme
o krajine, ktorej pokrok bol už za posledné roky pôsobivý, a myslím si, že ďalšia politická
a hospodárska integrácia na základe Dohody o stabilizácii a pridružení bude poslednou
vzpruhou, ktorú Srbsko potrebuje na svojej ceste k EÚ.

Vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú Srbsko zohráva na západnom Balkáne, bude mať
Dohoda o stabilizácii a pridružení pozitívny vplyv nielen na EÚ a na Srbsko, ale aj na región
ako celok, pretože posilní jeho bezpečnosť, stabilitu a rozvoj a zároveň položí pevné
základy procesu rozširovania na západnom Balkáne.
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Dúfam, že po tom, ako proces ratifikácie Dohody o stabilizácii a pridružení dostal zelenú
od Európskeho parlamentu, bude možné čo najskôr ho uzavrieť. Chcel by som preto
členské štáty požiadať, aby zaistili čo najhladší a najrýchlejší ratifikačný proces.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Spolupráca s našimi európskymi susedmi je základným
prvkom politiky EÚ. Srbsko, podobne ako všetky krajiny na Balkánskom polostrove, je
veľmi špecifický prípad. Pre rozpad Juhoslávie v deväťdesiatych rokoch minulého storočia
a vojny, ktoré sa tam viedli, tieto krajiny dodnes bojujú s hospodárskymi a politickými
problémami. Úlohou Európskej únie je podporiť tieto krajiny a pomôcť im. História nás
naučila, že politická situácia v regióne ovplyvňuje celý kontinent a že všetci ešte dlho cítime
jej následky.

Do istej miery nesie Európa zodpovednosť za udalosti, ktoré sa stali. Preto máme voči
týmto krajinám väčší morálny záväzok a dohody, o ktorých dnes hovoríme – a ktoré sa
týkajú spolupráce vo všetkých oblastiach a opatrení, ktoré majú uľahčiť veci pre občanov
týchto krajín –, sú nevyhnutné v neposlednom rade preto, aby sa táto história nezopakovala.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Dnešok opäť dokázal, že demokratické a európske Srbsko
má v Európskej únii mnoho spojencov.

Je pravda, že len demokratické a európske Srbsko má príležitosť dohnať dvadsaťročné
oneskorenie v rozvoji demokracie, hospodárstva a kvality života svojich občanov.

Srbská demokratická vláda a prezident Tadič si zaslúžia našu podporu. Srbsko je kľúčom
k stabilite na Balkáne. Moderné európske Srbsko tu má veľkú zodpovednosť.

V prvom rade má zodpovednosť za to, aby zaistilo stabilnú, európsku, mierovú a lepšiu
budúcnosť pre svojho suseda, teda Bosnu a Hercegovinu, a po druhé za to, aby urobilo
historický kompromis so susedným albánskym národom.

Obidva tieto ciele patria medzi zámery súčasnej srbskej vlády, tak s ňou spolupracujme
a podporme jej ciele.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Pán komisár Füle povedal, že je len na Srbsku, či sa rozhodne
správne. Je to nepochybne tak, ale zároveň si musíme uvedomiť, a my ako nové členské
štáty to vieme, že tento proces by sa mal posilniť. Podpísaním Dohody o stabilizácii
a pridružení urobilo Srbsko správne rozhodnutie. Zaviazalo sa, že uskutoční celý rad
nepochybne ťažkých reforiem. Ako Európsky parlament musíme tieto reformy podporiť,
pretože nielen vláda, ale predovšetkým spoločnosť musí urobiť toto náležité európske
rozhodnutie. Keď som sledoval ústavné referendum, povedal som Srbom, povedal som
našim európskym kolegom: „Pozrite sa na Belehrad a týchto ľudí, Srbov – sú to Európania
a my by sme im mali pomôcť na ceste k reforme.“ Myslím si, že všetko, čo sa deje v rámci
ratifikačného procesu Dohody o stabilizácii a pridružení, ako aj uznesenie Európskeho
parlamentu, môže Srbsku do veľkej miery pomôcť na jeho ceste.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Chcel by som váženým poslankyniam a váženým poslancom
poďakovať za túto bohatú rozpravu, ktorá dokázala, že tento Parlament konštruktívne
podporuje proces integrácie Srbska do Európskej únie. Podpora, ktorú Parlament poskytol
ratifikačnému procesu Dohody o stabilizácii a pridružení, je pre Srbsko dôležitým signálom
a prispeje k zintenzívneniu jeho úsilia na ceste k Európskej únii.

Dovoľte mi stručne sa vyjadriť k niektorým otázkam, ktoré ste mi počas dnešnej rozpravy
položili. Najskôr k otázke pána Beldera, ktorá sa týkala Sandžaku. Hovoril by som skôr

18-01-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK18



o spolitizovaní otázky moslimského zastúpenia než o vlne radikálnej islamizácie. V tejto
súvislosti sa tešíme na nasledujúce voľby do bosnianskej národnej rady v apríli tohto roka,
ktoré by mali byť pokojné a prístupné pre všetkých, pričom pomôžu podporiť dialóg
a vyhnúť sa radikalizácii.

Pokiaľ ide o otázku rozvojového fondu, vedieme so Srbskom a s ďalšími krajinami z regiónu
západného Balkánu úzky dialóg, ktorý sa týka toho, ako čo najlepšie využiť nástroj
predvstupovej pomoci a ako ho ešte viac zefektívniť. Uvažuje sa o podpore technologického
rozvoja.

Pokiaľ ide o otázku pani Morvaiovej, dovoľte mi povedať, že venujeme osobitnú pozornosť
ľudským právam, ako aj ochrane práv menšín. Napíšem jej v súvislosti s konkrétnym
prípadom, ktorý uviedla v rámci svojho vystúpenia.

Mňa osobne veľmi povzbudil seriózny a konštruktívny prístup, ktorý má Srbsko
k súčasnému štádiu procesu rozširovania. Tam, kde sme včera hovorili o obavách, dnes
hovoríme o Srbsku, ktoré je na správnej ceste, pokiaľ ide napríklad o riešenie dôležitej
otázky reformy súdnictva. Tento dobrý základ pomôže Srbsku plne využiť možnosť
integrácie, ktorú ponúka rok 2011.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Ďakujem vám veľmi pekne za túto
vynikajúcu rozpravu. Objavili sa vynikajúce postrehy k vynikajúcej správe a skutočnosť,
že väčšina položených otázok bola zahrnutá do správy, mi dokazuje vynikajúcu kvalitu
tejto správy, a preto si myslím, že bola vynikajúcim základom diskusie.

Všetci ste potvrdili, že tu nejde o ukončený proces, ale skôr o začiatok. Myslím si, že po
tomto začiatku sa prediskutujú všetky otázky, na ktoré ste upozornili aj vy v rámci rozpravy.
Urobil sa výrazný pokrok, a preto sme sa dostali do toho bodu procesu, v ktorom sa
nachádzame, a čaká nás ešte veľa práce. Vy sami ste upozornili na veľmi veľa otázok, ako
napríklad na prehĺbenie demokracie, na utečencov, rozvíjanie podnikateľského prostredia,
problémy týkajúce sa bezvízového styku alebo situáciu menšín.

Počuli sme, že Srbsko dosiahlo veľký pokrok v rámci menšinovej politiky, ako zdôraznil
aj pán Tabajdi, no zároveň platia kodanské kritériá a Komisia na to upozorňuje. Je to pre
nás dôležitý ukazovateľ a budeme ho pozorne sledovať v každej chvíli a pri každom
hodnotení, ktoré urobíme.

Odznelo aj to, že situácia je nestabilná. Úplne s tým súhlasím, a preto je mimoriadne
dôležité podporiť Srbsko v tom, aby pokračovalo v tejto ceste. Zdôraznili to aj pán Brok
a pán Swoboda. Myslím si, že najzákladnejšou vecou je, ako spomenula aj pani Nicolaiová,
že toto rozhodnutie urobilo Srbsko z vlastnej vôle a že je oddané Európskej únii a členstvu
v EÚ a my tento proces napomôžeme všetkými možnými prostriedkami. Skutočnosť, že
si túto cestu vybralo z vlastnej vôle, považujem za záruku toho, že Srbsko prijme všetky
potrebné opatrenia. Pani predsedajúca, som pevne presvedčená, že po tejto vyváženej
rozprave bude Parlament súhlasiť s uzatvorením Dohody o stabilizácii a pridružení.

Jelko Kacin,    spravodajca. – (SL) Dnešná bohatá rozprava najlepšie dokazuje živý záujem
o Srbsko a jeho podporu tu v Európskom parlamente a v ďalších európskych inštitúciách.

Popri všetkých problémoch, ktoré zdedilo ešte z čias vojen prebiehajúcich v deväťdesiatych
rokoch minulého storočia, je teraz Srbsko predovšetkým v procese kladenia základov
právneho štátu.
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Reforma súdnictva, ktorá sa začala v roku 2009, ostáva v mnohých smeroch neúplná, ale
to si vyžaduje systematickú nápravu.

Právny štát je kľúčovým kodanským kritériom. Srbsko musí zaistiť nezávislosť,
kompetentnosť a účinnosť svojich súdnych orgánov, aby zaručilo právnu istotu
a hospodársky rozvoj.

Vítame úsilie Belehradu pochopiť tieto úlohy, ktoré prejavilo v ostatnom čase. Jednou zo
súčastí tohto postupu je reštitúcia, ktorá predstavuje vrátenie skonfiškovaného majetku
a ochranu súkromného vlastníctva.

Teším sa na príchod rečníka z národného zhromaždenia Srbska, ktorý navštívi Európsky
parlament už tento mesiac. Musíme posilniť úlohu a zodpovednosť srbského parlamentu
a všetkých jeho členov.

Musíme si tiež viac získať srbskú opozíciu, ktorá musí prevziať väčšiu zodpovednosť za
úspech procesu integrácie Srbska.

Predloženie odpovedí srbskej vlády na dotazník Európskej komisie, ktorý pán premiér
Cvetkovič odovzdá tento mesiac pánovi komisárovi Fülemu, bude pre Srbsko a všetkých
jeho občanov historickým krokom.

Myslím si, že tento krok bude mimoriadne významný a úspešný, a preto tiež želám
maďarskému predsedníctvu veľa úspechov pri podporovaní európskych síl v Srbsku.

Viem, že úrad srbskej vlády pre integráciu do EÚ na čele s Milicou Delevičovou robí
vynikajúcu prácu, a preto spolupráca nebude ťažká.

Okrem toho dnešná prítomnosť srbského podpredsedu vlády a ministra pre vedu pána
Božidara Djeliča je dôkazom živého záujmu srbskej vlády o našu prácu a o budúcnosť
Srbska v Európskej únii.

Na záver by som vám chcel povedať jednu vec na zamyslenie.

Pred necelými tromi rokmi bolo Srbsko na pokraji dobrovoľnej izolácie. Dnes toto
nebezpečenstvo pominulo a Srbsko pevne kráča cestou k Európskej únii. Akým tempom
bude postupovať, závisí len od Srbska samotného.

Prostredníctvom tohto uznesenia povzbudzujeme Srbsko na jeho historickej ceste
a vysielame mu jasný odkaz, že oceňujeme jeho úspechy a poznáme všetky problémy,
ktorým čelí.

Predsedajúca.   – Spoločná rozprava sa skončila.

Na záver tejto rozpravy predložil Výbor pre zahraničné veci návrh uznesenia. Hlasovanie
o ňom sa uskutoční zajtra o 12.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    písomne. – (CS) Vítam a podporujem všetky kroky, ktoré vedú
k rýchlej integrácii Srbska do EÚ, pretože väčšina Srbov si túto integráciu praje. Zároveň
by som však chcel povedať, že väčšinu nedostatkov, ktoré sa Srbsku v návrhu uznesenia
Európskeho parlamentu vyčítajú, možno považovať za dôsledky predchádzajúcej dlhoročnej
deštruktívnej angažovanosti niektorých členských štátov EÚ na Balkáne a priamej agresie
NATO proti Srbsku. Mali by sme uľahčiť vstup Srbska do EÚ, pretože členstvo nie je
odmenou pre túto krajinu, ale príležitosťou pre EÚ prispieť k vyriešeniu mnohých
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problémov, ktoré vlastne priamo alebo nepriamo spôsobila. Chcel by som naliehavo
upozorniť na potrebu veľmi obozretného a vyváženého prístupu, pokiaľ ide o etnické
menšiny v Srbsku. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu uznáva „ďalšiu túžbu albánskej
menšiny“ v Srbsku a hovorí o rešpektovaní jej „práva na provinčnú autonómiu“. Ak sa
majú problémy menšín „riešiť“ vytváraním kolektívnych právnych predpisov, ktoré im
poskytujú osobitné práva, bude to „riešenie“ s katastrofálnymi dôsledkami pre daný štát,
a to platí nielen pre Srbsko. Jedinou cestou k zaisteniu práv menšín je dôsledne presadzovať
a chrániť ľudské práva jednotlivca.

Csanád Szegedi (NI),    písomne. – (HU) Maďarsko ratifikovalo Dohodu o stabilizácii
a pridružení medzi EÚ a Srbskom 16. novembra 2010. Maďarsko, ktoré sa v tom čase
pripravovalo na svoje funkčné obdobie v rámci predsedníctva EÚ, sa nepoučilo zo svojej
historickej chyby, keď mohlo pristúpenie Rumunska podmieniť regionálnou autonómiou
pre pôvodné maďarské menšiny v Transylvánii. Dôsledky tejto premeškanej príležitosti
sú dodnes stále citeľné: maďarské cintoríny sú znesväcované a v Transylvánii prebieha
tichá genocída Maďarov. Prostredníctvom Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ
a Srbskom musia Európska únia a maďarské ministerstvo zahraničných vecí presadiť
ochranu menšín. Na Európsku úniu sa vyvíja veľký tlak, aby kandidátskym krajinám
prostredníctvom uzatvárania a urýchľovania dohôd o pridružení ukázala, že pristúpenie
k EÚ je dosiahnuteľný cieľ. Kým Jobbik podporuje napríklad pristúpenie Chorvátska ako
krajiny, ktorá spĺňa kritériá, je zásadne proti ďalším, unáhleným krokom v súvislosti so
Srbskom. Oveľa väčšia miera autonómie pre pôvodnú maďarskú menšinu žijúcu v Srbsku
vrátane plnej regionálnej a kultúrnej autonómie musí byť stanovená ako podmienka
pokračovania prístupového procesu. Nesmieme zavrhnúť ani myšlienku umožniť ľuďom
z Vojvodiny, aby prostredníctvom referenda vyjadrili svoju vôľu, pokiaľ ide o ich regionálne
postavenie, čím by sa do istej miery zmenšila nezmazateľná ujma, ktorú Maďarom spôsobila
Trianonská zmluva.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.25 hod. a pokračovalo o 10.30 hod.)

PREDSEDÁ: Jerzy BUZEK
predseda

6. Zhodnotenie belgického predsedníctva Rady (rozprava)

Predseda.   – Dovoľte mi privítať premiéra pána Yvesa Leterma. Pred pol rokom sme si
vypočuli predstavenie belgického predsedníctva. Teraz si vypočujeme prezentáciu
dosiahnutých výsledkov belgického predsedníctva. Budeme diskutovať o právnych
predpisoch, o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, o finančnom dohľade, o iniciatíve
občanov a o rozpočte.

Chcel by som privítať aj tu prítomného pána predsedu Barrosa a vás všetkých.

– Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie belgického
predsedníctva Rady.

Yves Leterme,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Aj keď sa to v tejto rokovacej sále
Európskeho parlamentu môže zdať trochu neprimerané, rád by som svoje vystúpenie začal
slovami veľkého mysliteľa Severnej Ameriky, Ralpha Walda Emersona, ktorý povedal,
citujem:
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„Nechoďte tam, kam vás môže zaviesť cesta. Radšej choďte tam, kde žiadna nie je,
a zanechajte stopu.“

(FR) Inak povedané: „Nechoďte tam, kam vás môže zaviesť cesta. Radšej choďte tam, kde
žiadna nie je, a zanechajte stopu.“

Dámy a páni, presne toto sme spoločnými silami dosiahli za posledných šesť mesiacov.
Naša krajina Belgicko bola vyzvaná, aby prevzala rotujúce predsedníctvo Európskej únie
po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

Je pravda, že sme nevstupovali na úplne neznáme územie, ale aj napriek tomu bolo potrebné
vytvoriť kritériá nového fungovania Európskej únie v súlade s novou zmluvou a s novými
inštitúciami, ktoré si Európska únia vytvorila. Preto sme v súlade s belgickou tradíciou,
tradíciou našej krajiny, urobili všetko, čo bolo v našich silách, s cieľom umožniť optimálne
fungovanie inštitúcií a vytvoriť tak správne precedensy.

Dámy a páni, môžem vám povedať, že štruktúra Európskej únie, vytvorená na základe
Lisabonskej zmluvy, v súčasnosti funguje a funguje dobre. Únia sa vyzbrojila novým
nástrojom dohľadu finančného sektora, ktorý by mal pravdepodobne zabrániť opätovnému
vzniku kríz, akou je tá, z ktorej sa stále snažíme vymaniť. Hospodárska správa pokročila.
Dosiahli sme dohodu v súvislosti s rozpočtom na rok 2011 a, čo je najdôležitejšie, počas
uvedených šiestich mesiacov sa medzi Parlamentom a Radou uzavrelo celkovo takmer
štyridsať dohôd legislatívnej povahy.

Dámy a páni, naše odhodlanie rešpektovať znenie aj charakter Lisabonskej zmluvy bolo
voľbou v prospech budúcnosti Únie. Ide o investíciu do ešte užšej európskej spolupráce.
Aby sme uvedený cieľ počas tohto predsedníctva dosiahli, dodržiavali sme dve hlavné
usmernenia.

Po prvé, nechceli sme presadzovať vlastný program. Namiesto toho sme svoj belgický
program s jeho piatimi prioritami zahrnuli do európskeho programu, do programu Komisie,
v rámci podnetu zo strany hláv štátov a predsedov vlád na úrovni Európskej rady, do
programu trojky s našimi španielskymi a maďarskými kolegami.

(NL) Po druhé, dámy a páni, rovnako ako sme nechceli vnucovať belgický program, zvolili
sme si postup, ktorý by som nazval inkluzívnym predsedníctvom. Účinným spôsobom
sme sa pokúšali o čo najužšiu spoluprácu so všetkými európskymi inštitúciami, rešpektovali
sme pritom znenie a charakter Lisabonskej zmluvy a zohrávali úlohu, ktorá bola
v skutočnosti len úlohou sprostredkovateľa.

Spolupracovali sme so všetkými stranami, prirodzene, s Parlamentom a Komisiou, ale aj
s novým stálym predsedom Rady, vysokou predstaviteľkou a, samozrejme, s členskými
štátmi. Myslím si však, že môžem povedať, že počas celého svojho funkčného obdobia
sme venovali mimoriadnu pozornosť konštruktívnej a otvorenej spolupráci s Parlamentom,
ktorého právomoci sa vďaka novým pravidlám značne posilnili.

Dnes by, samozrejme, bolo namieste trochu skromnosti, ale musím uviesť, že spolu s vami
sme zabezpečili úspešné uplatňovanie tejto metódy. Navyše, dámy a páni, Únia v súčasnosti
predstavuje vzájomnú prepojenosť medzi inštitúciami a členskými štátmi viac než
kedykoľvek predtým. Domnievam sa, že táto metóda funguje a že môže fungovať aj naďalej,
pretože bola a je zameraná na výsledky a nie na budovanie imidžu. Týka sa nášho
predsedníctva, ale v skutočnosti aj Európskeho parlamentu. To však musíte posúdiť vy.
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Vážený pán predseda, dámy a páni, v tejto chvíli by som však rád v mene belgickej vlády
a svojich kolegov, ktorí boli členmi rotujúceho predsedníctva, vyjadril uznanie a poďakoval
sa za vašu spoluprácu. Myslím si, že môžem povedať, že prevažná časť dohôd, ktoré sme
dosiahli, bola nakoniec prijatá veľmi veľkou väčšinou. Je to svedectvo kvality našich rozpráv
a – čo by malo upokojiť európskych občanov – priority, ktorú ste kládli na oblasti prínosné
pre Európu a ktorú ste výrazne uprednostnili pred národnými záujmami.

Dámy a páni, tých šesť mesiacov však uplynulo. Samozrejme, že nemôžeme zotrvávať
v minulosti. V nasledujúcich mesiacoch a rokoch máme v skutočnosti viac práce než
kedykoľvek predtým, pretože naša Únia, naša spoločnosť rieši mimoriadne dôležité úlohy.
Rád by som ich v krátkosti spomenul.

Prvá úloha zjavne spočíva v pokračovaní úsilia, ktoré sme začali v priebehu uplynulých
šiestich mesiacov. Ide konkrétne o hospodársku správu. Od ich začiatku sme spolupracovali
na prijímaní opatrení potrebných na to, aby sme sa vyhli kríze v eurozóne. Boj proti doteraz
zreteľným príznakom však nestačí. Hrozby, ktorým čelí niekoľko krajín v eurozóne,
ukázali, že menová únia v podstate nemôže fungovať samostatne, bez hospodárskej únie
a bez dôslednejšej hospodárskej správy. Preto sa musíme s odhodlaním vydať na cestu
rozsiahlejšej hospodárskej súdržnosti a dôslednejšej súdržnosti v rámci fiškálnych,
hospodárskych a sociálnych politík členských štátov.

Hospodárska správa si tiež vyžaduje dôsledné monitorovanie rozpočtových a štrukturálnych
politík členských štátov Únie. Musíme v plnej miere využiť európsky semester vytvorený
na spomínaný účel. Návrat k rozpočtovej disciplíne by nemal predstavovať iba nezáväzný
cieľ. Musí byť kontrolovateľný a v prípade potreby vymožiteľný na európskej úrovni.
Zjavne nejde o samoúčelnú disciplínu. Ak máme znova dosiahnuť udržateľný rast,
dôveryhodný rast, ktorý vedie k vytváraniu pracovných miest pre našich občanov, zdravé
verejné financie sú absolútne nevyhnutné. Uvedené pracovné miesta sú, samozrejme,
nevyhnutné na udržanie nášho veľmi osobitého európskeho sociálneho modelu, ktorý
priamo súvisí s politickou a hospodárskou slobodou, sociálnou solidaritou
a zodpovednosťou voči životnému prostrediu.

(DE) Únia musí využívať nové nástroje, ktoré zavádza s cieľom účinne monitorovať finančné
trhy. Predpokladá sa, že tieto nástroje bude možné zaviesť do konca tohto roka. Je to
absolútne nevyhnutné, aby sme sa vyhli akýmkoľvek ďalším narušeniam rovnováhy trhov.

Hospodárska konvergencia, monitorovanie možností vnútroštátnej rozpočtovej
a štrukturálnej politiky, nové nástroje na monitorovanie finančných trhov – všetky tieto
postupy môžu vzbudiť dojem, že aparát Únie sa stáva veľmi ťažkopádny a zložitý. Mali
by sme tiež, samozrejme, očakávať, že dôslednejšie monitorovanie vnútroštátnych
politických rozhodnutí členských štátov nebude naďalej prebiehať bez diskusií a zdrojov
napätia. To by nás však nemalo odradiť, pretože ide o súčasť podstaty európskej integrácie.

Druhá oblasť, v ktorej to musíme dosiahnuť a v ktorej musíme udržať krok, je úloha Únie
vo svete. V tejto oblasti sme dosiahli pokrok. Vďaka našej spoločnej príprave a jednotnému
zastúpeniu sme naozaj zvýšili svoj vplyv v rámci skupiny G20. V posledných mesiacoch
si Únia začala budovať vlastné diplomatické zastúpenie na celom svete. Tieto kroky sú
správne, musíme ich však konsolidovať.

Je pravda, že Európska únia vystupuje jednotne v súvislosti s väčšinou problémov vo svete.
Slová však nestačia. Únia musí naozaj získať väčší vplyv. Musí byť schopná rozhodne konať
a stať sa v tomto multipolárnom svete skutočným pólom vplyvu a sily.
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Po tretie, musíme sa zaoberať finančným výhľadom Únie. Je pravda, že súčasnosť nie je
obdobím, keď vlády môžu uvažovať nad výraznými zvýšeniami svojich príspevkov do
rozpočtu Únie. Nemôžeme sa však ani vyhýbať rozprave o dlhodobom finančnom výhľade.

Tomuto Parlamentu bolo prisľúbené, že sa uskutoční konzultácia o koncepcii budúceho
financovania Únie a o spôsoboch a prostriedkoch. Únia nemôže žiť spôsobom „z ruky do
úst“. Musí mať tento dlhodobý výhľad.

V neposlednom rade by som chcel uviesť, že tieto úlohy budeme môcť splniť iba vtedy, ak
si budeme viac ako kedykoľvek predtým dôverovať. V súvislosti s touto úlohou na budúce
roky by som rád citoval francúzskeho mysliteľa a spisovateľa Andrého Frossarda. Najprv
uvediem citát vo francúzštine a následne ho preložím:

(FR) „Je celkom správne, že Európa si chce vytvoriť spoločnú politiku a menu, ale potrebuje
predovšetkým dušu.“

„Je celkom správne, že Európa si chce vytvoriť spoločnú politiku a menu, ale potrebuje
predovšetkým dušu.“

Kolegovia, naozaj potrebujeme dušu. Musíme veriť sebe, výsledkom, ktoré sme dosiahli,
a neospravedlňovať sa za to, kým a čím sme. Musíme mať na pamäti, že pred vytvorením
trhu, prijatím meny, vytvorením súboru inštitúcií, bola Únia, naša Únia, víziou, vierou
a snom. Bol to sen o mieri na tomto kontinente, ktorý zničilo toľko vojen.

Počul som, že je tak trochu neaktuálne rozprávať o mieri tým generáciám v Európe, ktoré
nikdy nezažili vojnu. Môžem iba odporučiť, aby ste sa pozreli okolo seba. Všimnite si
napríklad všetkých utečencov, ktorí k nám utekajú pred vojnou, ozbrojenými konfliktami
a tyraniou. Títo utečenci určite nepohŕdajú úspechom v podobe všeobecného mieru
a bezpečnosti takmer na celom území kontinentu. A títo utečenci, títo ľudia, sa snažia,
rovnako ako mnoho ľudí na celom svete, dosiahnuť práva a slobody, ktoré príliš mnoho
našich občanov považuje jednoducho za samozrejmé.

Tak ako ide Únii o mier, ide jej aj o slobodu, demokraciu, základné občianske práva
a o zásady právneho štátu pre našich občanov a aj pre našich prisťahovalcov. Veríme
v právo každého človeka na ľudskú dôstojnosť, čo znamená, že človek má právo chodiť
vzpriamene, a nie po kolenách, a tiež má právo na slobodu myslenia, prejavu
a náboženského vyznania.

V často citovanom vyjadrení Jean Monnet uviedol, že bez ľudí sa nedosiahne nič, ale bez
inštitúcií nič netrvá. V súčasnosti je tento výrok rovnako aktuálny ako v čase, keď ho
Monnet vyslovil, ale na druhej strane je tiež pravda, že inštitúcie stratia význam, ak ich
nepovedú ľudia so silným presvedčením. Nesmieme zabudnúť, že naši občania s nami
budú kráčať iba vtedy, ak im poskytneme víziu, ak im dáme sen.

Na záver chcem zaželať Maďarsku veľa úspechov v súčasnom období, keď prevzalo štafetu
predsedníctva. Som si istý, že pochodeň európskeho sna o mieri, európskeho sna o slobode
a cieľa ešte silnejšej Únie bude držať vztýčenú.

(potlesk)

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – (FR) Účinne, dôrazne, pragmaticky a v duchu
Spoločenstva dosiahla Únia počas belgického predsedníctva dôležité pokroky, ktoré si
zaslúžia náš obdiv a uznanie.
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V mene Európskej komisie by som rád úprimne zablahoželal pánovi premiérovi Letermovi
a jeho celému vládnemu tímu, administratíve a všetkým Belgičanom, ktorí urobili všetko,
čo bolo v ich silách, aby zabezpečili úspech tohto predsedníctva.

V tomto citlivom a náročnom období v súvislosti s budúcnosťou Európskej únie vykonalo
predsedníctvo kvalitnú a vynikajúcu prácu. Málokedy boli úlohy také dôležité
a prekonávanie ťažkostí malo taký zásadný význam. Prepáčte za výraz, ale počas týchto
dlhých mesiacov rozruchu a vášní sa belgické predsedníctvo pevne držalo smerovania
európskej politiky. Jeho postup bol vždy neochvejne v súlade so základným zmyslom
existencie Európskej únie, so vzájomnou solidaritou v rámci všeobecného európskeho
záujmu. Jeho postup nám tiež umožnil navrhnúť najlepší spôsob pokroku s cieľom
dosiahnuť naše základné ciele: stabilitu a opätovné zavedenie rastu, ktorý zahŕňa aj tvorbu
pracovných miest.

Počas niekoľkých mesiacov v Európe stále prevládalo búrlivé tempo vývoja finančnej krízy
a vládnych dlhov. Zraky všetkých boli upriamené do budúcnosti eurozóny a na naše
odhodlanie chrániť ju. Ak povieme, že urobíme všetko, čo je v našich silách, na ochranu
stability eurozóny ako celku, nesmie ísť o prázdne slová. Je to jednoducho vyjadrenie našej
pevnej politickej vôle chrániť náš spoločný osud. Budúcnosť eurozóny a Európskej únie
sú dve strany tej istej mince. Pre seba a pre budúce generácie chceme, aby táto budúcnosť
bola stabilná a aby prosperovala. Tento cieľ stále bol a navždy zostane zmyslom európskej
integrácie a ducha Spoločenstva.

Základné reformy, k zavedeniu ktorých sme sa zaviazali, ukazujú, že si v plnej miere
uvedomujeme úlohy, ktoré má Európska únia. Musíme sa prispôsobiť novým politickým,
hospodárskym a strategickým skutočnostiam rýchlo sa meniaceho globalizovaného sveta.
Musíme sa prispôsobiť a zároveň znova potvrdiť svoje hodnoty, chrániť svoje záujmy
a zvýšiť svoju dôveryhodnosť a vplyv na medzinárodnej scéne.

Základné rozhodnutia, ktoré sme prijali s cieľom posilniť európsku hospodársku správu
a odstrániť svoje makroekonomické nerovnováhy, predstavujú podstatu tohto pokroku.
Nie je to možnosť, ale povinnosť. Dúfam, že počas tohto šesťmesačného obdobia Európsky
parlament a Rada prijmú návrhy o hospodárskej správe.

Otázka v zásade neznie tak, ktorá z rôznych zúčastnených politických strán v Európe
zvíťazí alebo prehrá, ale či je každý z nás pripravený spolupracovať a zároveň v plnej miere
dodržiavať naše vzájomné výsady. Otázkou je v podstate to, či zvíťazí alebo prehrá Európska
únia ako celok. Odpoveď je jasná. Ak neposilníme našu hospodársku správu, prehráme
všetci v eurozóne aj v celej Európskej únii.

Ak neposilníme našu hospodársku správu, prehráme zápas o stabilitu, rast a zamestnanosť
v Európe. Ak neposilníme našu hospodársku správu, silné články súčasnosti sa môžu stať
v budúcnosti slabými. A ak neposilníme našu hospodársku správu, stratíme dôveryhodnosť
na medzinárodnej scéne.

Keďže otázky správy a makroekonomickej nerovnováhy sú aj globálnymi otázkami
a diskutuje sa o nich najmä v rámci skupiny G20, ako si môžeme zachovať dôveryhodnosť
a vplyv v súvislosti s našimi medzinárodnými partnermi, ak sme tieto otázky neboli schopní
vyriešiť ani na úrovni EÚ? Všetky svoje vyjadrenia dôkladne zvažujem. Pre Európsku úniu
ide v podstate o existenčnú otázku. Konáme a postupujeme ako Únia alebo nekonáme
a nechávame sa vytlačiť na okraj. V skutočnosti ide o náš spoločný osud.
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Našťastie smerujeme k snahe uplatniť sa. Preto by som chcel čo najúprimnejšie zablahoželať
belgickému predsedníctvu. Výsledkom dohody dosiahnutej 17. septembra v Rade ECOFIN
bolo vytvorenie nových cyklov hospodárskej správy známych ako európsky semester.
Prvý krok sa prijal minulý týždeň, keď Európska komisia predložila ročný prieskum rastu.
Veľmi jasne v ňom uvádzame tri priority, na ktoré musíme sústrediť úsilie. Sú nimi
posilnenie makroekonomickej stability, a to najmä prostredníctvom dôslednej konsolidácie
verejných financií, štrukturálna reforma a rast, ktorý zahŕňa aj tvorbu pracovných miest.

Pozoruhodné úspechy sme dosiahli aj v súvislosti s finančným dohľadom, najmä prijatím
novej európskej štruktúry finančného dohľadu, ktorá vznikla 1. januára 2011 vytvorením
Európskeho výboru pre systémové riziká a následne troch nových orgánov finančného
dohľadu, ktoré pokrývajú trhy, banky a poisťovne.

Počas uvedených šiestich mesiacov sa nám tiež podarilo uzavrieť dohody o riadení
špekulatívnych fondov a iných alternatívnych investičných fondov, ako aj dohody
o ratingových agentúrach. Úsporné opatrenia nie sú pre našich občanov vágny pojem, ale
tvrdá skutočnosť ich každodenného života. V celej Európe prevládajú mnohé starosti
a obavy, ale aj veľké očakávania v súvislosti s tým, že pridlho odkladané reformy sa nakoniec
dokončia, že európsky rozmer bude neoddeliteľnou súčasťou riešenia a že Európa bude
chrániť svoje projekty, hodnoty a záujmy vo svete.

Je preto dôležité čo najviac rozšíriť informácie o postupoch Únie v súvislosti s opätovným
dosiahnutím udržateľného rastu, ktorý môže viesť k vytváraniu pracovných miest
a k vybudovaniu spravodlivejšej a ekologickejšej európskej spoločnosti.

Rád by som tiež poukázal na niektoré ďalšie úspechy, predovšetkým v súvislosti so
zahraničnou politikou a vonkajšími vzťahmi. Jedným takýmto úspechom je dohoda
o voľnom obchode podpísaná 6. októbra s Južnou Kóreou. Jednoducho povedané, ide
o najambicióznejšiu obchodnú dohodu, ktorú kedy Európska únia uzavrela a ktorá musí
zostať kritériom pre naše bilaterálne obchodné dohody v budúcnosti.

Na rozdiel od očakávaní niektorých pesimistov, na konferencii v Cancúne sa tiež podarilo
ukázať istý pokrok smerom k multilateralizmu v boji proti zmene klímy. Táto konferencia
ukázala aj dôležitosť spolupráce medzi predsedníctvom a Komisiou s cieľom umožniť
Európe vystupovať na medzinárodnej scéne súdržným a zreteľným spôsobom.

Pokiaľ ide o praktické výsledky, rád by som pochválil aj dohodu o smernici Eurovignette
v oblasti dopravy, ktorá sa nakoniec uzavrela počas belgického predsedníctva. Pre našich
občanov je to veľmi dôležité.

Chcel by som tiež oceniť belgické predsedníctvo za príkladný spôsob, akým umožnilo
dodržiavanie a zavedenie dôležitých inovácií Lisabonskej zmluvy. Úžasným spôsobom
využilo všetky svoje rokovacie schopnosti počas zložitej diskusie o rozpočte Európskej
únie na rok 2011 v súlade s novými rozpočtovými pravidlami zmluvy. Jeho postup bol
príkladom európskeho ducha a kultúry kompromisu v najdokonalejšej podobe. Komisia
je hrdá na svoj prínos k tomuto výsledku.

Zajtra budem mať pri plnení svojich záväzkov voči Parlamentu úvodné stretnutie
s predsedom Európskeho parlamentu pánom Buzekom a premiérom Orbánom, ktorý sa
ujíma rotujúceho predsedníctva Rady. Na stretnutí budeme diskutovať o nasledujúcich
krokoch, ktoré sa majú prijať v súvislosti s rozpočtovými záležitosťami.
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Rok 2010 bol často zložitým a niekedy mimoriadne náročným obdobím. Nakoniec bol
však veľmi prínosný. Počas predsedníctva dvoch krajín, Belgicka, ale aj Španielska, sa
európska integrácia dokázala posunúť výrazným krokom vpred. Vnímam to ako znak sily
našej Únie a správneho fungovania našich inštitúcií. V súčasnosti je úlohou Maďarska,
tretej krajiny v rámci trojky, zachovať túto dynamiku.

Dôležité rozhodnutia, ktoré sme prijali v priebehu posledného roka, sú dôkazom, že my
všetci, Parlament, Rada, Komisia a členské štáty, poznáme svoje povinnosti v súvislosti so
zabezpečením stabilnej a prosperujúcej budúcnosti pre Európu. Ak svoje povinnosti
poznáme, musíme ich teraz plniť. Povedali sme, že máme vôľu plniť ich. V súčasnosti
musíme ukázať, že sme naozaj schopní vážiť si svoje politické záväzky bez toho, aby sme
ich zmierňovali, oslabovali a dali sa oklamať predbežnými znakmi obnovy.

Musíme zosúladiť naše opatrenia, aby sme ukázali, že nie sú reakciou na tlak krízy na
trhoch, ale silným opätovným potvrdením nášho odhodlania žiť spolu v tejto Únii za mier,
solidaritu a slobodu.

Jean-Luc Dehaene,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (NL) Belgické predsedníctvo
oprávnene chvália zo všetkých strán. Pán premiér, vy a vaši kolegovia si môžete pripísať
pozoruhodné množstvo úspechov. Nebudem sa vyjadrovať o konkrétnych úspechoch.
Radšej by som zdôraznil najmä zlatý štandard, ktorý ste pre predsedníctvo stanovili.
Belgické predsedníctvo Rady bolo napokon prvým predsedníctvom, ktoré funkciu zastávalo
výlučne v novom inštitucionálnom rámci Lisabonskej zmluvy. To bola výzva sama osebe.

Ako som uviedol už vo svojej správe o predchádzajúcom období, zmluva radikálne zmenila
inštitucionálny rámec. Európska rada a Rada sa preto teraz zreteľne stali dvoma oddelenými
inštitúciami s vlastnými predsedníctvami. Ďalšou novou skutočnosťou je, že zmluva
obsahuje úplne rovnaké znenie opisu právomoci Rady a Parlamentu. Nedá sa zbaviť dojmu,
že niektorí členovia Rady mali určité ťažkosti pri prispôsobení sa novému vzťahu medzi
Parlamentom a Radou. Bolo to zjavné pri rozprave o rozpočte.

To však nemožno povedať o belgickom predsedníctve. V rámci konzultácie s Komisiou
a Parlamentom venovalo úsilie najmä realizácii európskej legislatívnej agendy. Európske
priority boli v tomto procese stále prvoradé. To čiastočne vysvetľuje aj úspech belgického
predsedníctva. Predsedníctva sa v minulosti príliš často pokúšali presadiť svoje vnútroštátne
priority prostredníctvom európskych agentúr. V tomto prípade je to inak, a preto Európa
dosiahla počas tohto predsedníctva skutočný pokrok. Zložitá rozprava o rozpočte počas
belgického predsedníctva tiež určila smerovanie v súvislosti s jednou z najnáročnejších
úloh Únie v budúcich rokoch. Ide konkrétne o vytvorenie nového finančného rámca.
Belgicko dostalo od predchádzajúcich predsedníctiev prísľub o účasti Parlamentu na
rozprave o tomto viacročnom finančnom rámci. Pokiaľ ide o Komisiu, v rámci svojho
návrhu viacročného plánu sa podujala vypracovať návrhy v súvislosti s vlastnými zdrojmi
Únie. Je dôležité, že táto úloha sa splnila. Parlament tak zabezpečí, aby Komisia a všetky
nasledujúce predsedníctva tieto záväzky dodržiavali.

Hannes Swoboda,    v mene skupiny S&D. – (DE) Tento týždeň máme príležitosť porovnať
dve predsedníctva. Jedno svoje pôsobenie skončilo, druhé práve začalo. Pokiaľ ide o belgické
predsedníctvo, musím povedať, že vykonalo vynikajúcu prácu. Zaslúži si za to veľké
poďakovanie. Tento výsledok dosiahlo napriek zložitým podmienkam. Vnútropolitická
situácia nie je úplne jednoduchá. Samozrejme, je tu nová Lisabonská zmluva a celkom
jednoduchý nie je ani vzťah s Európskou radou. Belgické predsedníctvo sa však zameralo
výlučne na Európu. Chcelo Európu posunúť vpred.
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Naopak, v súvislosti s maďarským predsedníctvom sme až doteraz v každom prípade zažili
predsedníctvo, ktoré venuje väčšiu pozornosť svojim domácim záležitostiam. Inými
slovami, venuje pozornosť udržaniu moci vo vlastnej krajine, a to najmä v súvislosti s veľmi
rozporuplným mediálnym zákonom, o ktorom budeme neskôr tiež diskutovať. Dúfam,
že pán Orbán sa veľmi dôkladne oboznámi so spôsobom fungovania belgického
predsedníctva a možno sa ním dá trochu inšpirovať.

Pán Leterme, spomínali ste hospodársku správu. V tejto súvislosti môžem len súhlasiť so
slovami pána Barrosa. Celá táto situácia je dvojznačná. Buď dôjde v Európe k ďalšiemu
vývoju, ktorý podnieti krízu, a to nielen v eurozóne, alebo dôjde k pokusu vytvoriť účinnú
hospodársku správu založenú na spolupráci medzi všetkými členskými štátmi, ale aj na
dôrazných opatreniach zo strany Komisie. Pán Barroso, viete, že v tejto súvislosti máte
našu plnú podporu. Pán Leterme, v tejto oblasti ste dosiahli mnoho, ale teraz sa musíme
posunúť vpred a prijať ďalšie kroky.

Uviedli ste, že hospodárska správa sa týka najmä daňovej, fiškálnej a sociálnej spolupráce.
Tým sa dostávam k druhej oblasti, v ktorej toto belgické predsedníctvo vykonalo vynikajúcu
prácu. Ide o sociálny rozmer. Myslím si, že všetci máme záujem o primeraný rozvoj tohto
sociálneho rozmeru, aj keď na túto oblasť nekladieme rovnaký dôraz. Sociálna Európa
neznamená, že všetky opatrenia sa prijímajú v rámci sociálno-politickej sféry Európy. Ide
napríklad skôr o otázky, ktoré ste spomínali, a výsledky, ktoré ste dosiahli v súvislosti
s bojom proti chudobe. Je škandalózne, keď si uvedomíme, že v skutočnosti sa chudoba
v Európe do určitej miery rozširuje. To isté sa týka vašich slov o čoraz nerovnomernejšom
rozdeľovaní príjmov. Počas svojho predsedníctva ste jasne ukázali, že nejde len o sociálnu,
ale aj o hospodársku otázku. Väčšia chudoba a sociálna nerovnosť sa odzrkadľujú aj v strate
konkurencieschopnosti. Táto skutočnosť bola dokázaná z hospodárskeho, finančného aj
empirického hľadiska. Vaše vyjadrenia sú veľmi dôležité.

Dôležité sú aj vaše slová o Európe občanov. Spolu s pánom Šefčovičom a poslancami tohto
Parlamentu ste hmatateľne prispeli k presadzovaniu európskej iniciatívy občanov. Ak ju
európske sily primerane uplatnia na priblíženie Európy občanom, bude predstavovať
dôležitý krok vpred.

Belgicku, samozrejme, želáme tiež všetko najlepšie do budúcnosti. Správanie aktérov na
politickej scéne je tiež dôležité. Dúfam, že všetky politické sily v Belgicku sa pokúsia nájsť
skutočný konsenzus. Je zložité povedať ľuďom v regióne, ktorý postihla kríza, že by mali
iba dosiahnuť konsenzus, že by mali iba spolupracovať na dôležitých otázkach, keď to nie
je možné v Belgicku, v jednej z najdôležitejších krajín Európskej únie.

V tejto súvislosti vám želám všetko najlepšie. V mnohých smeroch ste boli príkladným
predsedníctvom. Dúfam, že ďalšie, budúce predsedníctva budú nasledovať váš príklad.

(potlesk)

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

Krisztina Morvai (NI).   – Chcela by som sa spýtať pána Swobodu, ako sa opovažuje
kritizovať maďarské predsedníctvo, ktoré ešte len začína vykonávať svoju funkciu. Dokonca
o ňom nemá žiadne informácie. Prečo namiesto toho nekritizuje svojich súdruhov v Skupine
socialistov, ktorí v deň 50. výročia revolúcie v roku 1956 strieľali na vlastných občanov
a ktorí svojvoľne uväznili stovky ľudí? Mal by sa pýtať a kritizovať ich.
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Hannes Swoboda (S&D).   – Poznám tento druh argumentu, ktorý spočíva v tom, že ak
kritizujete vládu, kritizujete jej ľudí. V našej krajine to bolo v minulosti rovnako.

Povedzme to otvorene. My sme diskusiu nezačali. Diskusiu o tomto, ako som už povedal,
spornom zákone začala maďarská vláda. Tento zákon výrazne spochybňujú mnohí
maďarskí občania, ktorí trpeli počas komunizmu a nacistického režimu. Obávajú sa
ohrozenia svojej slobody prejavu. Touto otázkou by sme sa mali zaoberať.

Guy Verhofstadt,    v mene skupiny ALDE. – (NL) Navrhujem, aby sa rozprava o maďarskom
predsedníctve uskutočnila zajtra. Tieto otázky by sme mali oddeliť, pretože v opačnom
prípade bude musieť reagovať na nový mediálny zákon v Maďarsku pán premiér Leterme.
Nemyslím si, že je to jeho zodpovednosť.

Úloha Parlamentu spočíva v prijímaní a monitorovaní právnych predpisov. Znamená to
teda, že musíme mať kritický postoj voči nesprávnemu vývoju situácie a jej zlému stavu,
ale musíme aj oceniť výsledky, ktoré sú v konečnom dôsledku prínosné. Mohli by sme
tvrdiť, že belgické predsedníctvo vykonalo veľmi dobrú prácu a že dosiahlo úspech vďaka
úsiliu mnohých ľudí. Týka sa to belgickej vlády, ale aj mnohých diplomatov, stáleho
predstaviteľa, zástupcu stáleho predstaviteľa a všetkých, ktorí dennodenne pracovali na
dosiahnutí tohto úspechu.

Pán premiér, bol to úspech, ktorý nikto nepredpokladal, pretože voliči nám všetkým
neustále kládli túto otázku: Ako môže dočasná vláda úspešne vykonávať funkciu
predsedníctva? Podľa môjho názoru sme vtedy vôbec prvýkrát mali skutočnú európsku
vládu. Bola to totiž vláda, ktorá sa zaoberala iba európskymi záležitosťami a európskymi
otázkami a ktorej členov nerozptyľovali záležitosti vlastných občanov.

Ide takmer o výzvu, aby ostatné vlády boli pri nástupe do funkcie predsedníctva Európskej
únie tiež dočasnými vládami a mohli sa tak šesť mesiacov sústrediť na Európu, nielen ju
príležitostne zaradiť medzi ostatné otázky.

Myslím si, že belgické predsedníctvo bolo úspešné najmä z jedného dôvodu (všimnite si
finančný dohľad, hedžové fondy a ratingové agentúry). Tento dôvod spočíval v tom, že
toto predsedníctvo pochopilo, že v súlade s novou zmluvou sa musíme snažiť o „viac
Európy“, a tento prístup presadzovalo v Rade. To nemožno povedať o všetkých
predsedníctvach. Jean-Luc Dehaene má pravdu, keď tvrdí, že niektoré členské štáty stále
nepochopili, že došlo k zmene základných pravidiel.

Základné pravidlá sa zmenili a belgické predsedníctvo ako prvé pochopilo, že k tejto zmene
došlo. Ak sa nám podarilo prijať opatrenia v súvislosti s európskym dohľadom, v ktorom
sa konečne dosiahli ciele Európskeho parlamentu, potom je to výsledok toho, že belgické
predsedníctvo dalo našim kolegom v Rade najavo, že to nebude fungovať a že musíme
prijať európske riešenie, a nie riešenie, ktoré vypracovali ministri financií v decembri 2009.

To isté by som povedal o európskom patente. Pán predseda, toto bol zásadný zlom. Chcel
by som vyzvať vás a všetkých ostatných poslancov, aby veľmi skoro umožnili schválenie
európskeho patentu v Európskom parlamente, aby sa po vyše 20 rokoch mohol nakoniec
stať skutočnosťou.

Isabelle Durant,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Ako uviedli iní rečníci predo mnou, je
zjavne pravda, že tvorcovia belgickej politiky dosiahli doteraz lepšie výsledky za hranicami
než vo vlastnej krajine. V každom prípade to vítam a blahoželám vám. Belgický tím vykonal
kvalitnú prácu a to je pozitívne.
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Okrem toho sa domnievam, že nesúhlas, s ktorým ste sa stretli na jednotlivých zasadnutiach
Rady, v skutočnosti pripomína nesúhlas, s ktorým sa stretávame v rámci diskusie v Belgicku.
Ide o solidaritu, presuny, všetky tieto záležitosti súvisiace s odobratím alebo pridelením
príspevkov, ktoré v Belgicku veľmi dobre poznáme a s ktorými ste sa stretli v Rade.

Okrem toho, pán Barroso, keďže ste vyjadrili obdiv a uznanie, možno by Európska únia
mohla niekedy v budúcnosti naviesť Belgicko správnym smerom alebo mu trocha pomôcť.
Vzhľadom na to, že Belgicko pomohlo Európskej únii, možno by Európska únia mohla
pomôcť Belgicku nájsť východisko z jeho federálnej patovej situácie.

Pokiaľ ide o ostatné otázky, vrátim sa k niekoľkým konkrétnym z nich. Pán premiér, ide
najmä o otázku rozpočtu. Ukončenie predsedníctva si vyžaduje väčšiu zodpovednosť než
prevzatie tejto funkcie. Preto sa domnievam, že v súvislosti s rozpočtom sme nepochybne
neboli dosť odvážni, keď sme neprijali návrh dohovoru, ktorý sme mohli vypracovať
v súvislosti s finančnými zdrojmi. Otázka vlastných zdrojov však bude hlavnou otázkou
v nasledujúcich mesiacoch a veľmi sa spolieham na Belgicko, že túto záležitosť posunie
vpred. Môžem povedať, že opäť začne využívať svoju slobodu prejavu, keďže už nezastupuje
všetky členské štáty, ale vystupuje vo vlastnom mene.

Druhá dôležitá otázka sa týka európskeho volebného obvodu. Táto otázka bude Rade
predložená niekedy v budúcnosti. Viem, že v Belgicku niektorí nechcú federálny volebný
obvod. Myslím si však, že je potrebné ho vytvoriť. A možno práve preto, že federálny
volebný obvod nechcú v Belgicku, Belgicko ho chce zaviesť na európskej úrovni. Európsky
volebný obvod by bol mimoriadne užitočný pri zabezpečení takzvaného „charakteru“
Európskej únie. Znamená to, že európski občania sa v ňom môžu jednoducho považovať
za občanov, ktorí môžu voliť viac než len národných zástupcov. Myslím si, že je to veľmi
dôležitá otázka.

Tretia otázka, ktorá sa už spomínala, sa týka iniciatívy občanov. V súvislosti s ňou sa tiež
veľmi spolieham na to, že Belgicko urýchli proces jej zavedenia. Ide o dôležitý nástroj spolu
so všetkými reformami hospodárskej správy a dúfam, že Belgicko môže tiež prispieť
k rýchlejšiemu a dôraznejšiemu pokroku v tomto procese.

Derk Jan Eppink,    v mene skupiny ECR. – (NL) Počas posledných šiestich mesiacov sa
Belgicko ukázalo ako krajina hodná predsedníctva. Nemysleli by ste si, že úradujúca belgická
vláda odstupuje. Keď sledujem dokumenty, ktoré môžem hodnotiť, rovnováha je pozitívna.
Dohoda o riadení rizikového kapitálu, riadenie dohľadu nad finančnými trhmi a rozpočet
na rok 2011. Dôverne poznám Belgicko aj Európu. Európska politika je takpovediac
rozšírením belgickej politiky s väčšími cieľmi. Zahŕňa hľadanie kompromisov pomocou
rozhovorov a počas dlhých obedov a v prípade potreby pomocou trochu mierneho
lichotenia v záujme dosiahnutia výsledku.

Niektorí preto tvrdia, že Belgicko je Európa v menšom vydaní. Presne v tom v súčasnosti
spočíva nebezpečenstvo pre Európu. Belgický systém už totiž nemôže ďalej fungovať na
kompromisoch. Pán Leterme dokonca v súčasnosti ani nemá nástupcu. Ak je Belgicko
budúcnosťou Európy, potom sa musíme sami seba spýtať, prečo belgický systém prestáva
fungovať. Prečo sa rozkladá?

Vysvetlenie tohto stavu spočíva podľa môjho názoru v tom, že Belgicko vytvorilo
prechodnú ekonomiku, ktorú si už nemôže dovoliť. V mene solidarity sme vytvorili peňažné
toky z Flámska do Valónska a Bruselu. Pán Barroso, ak sa však solidarita uberá len jedným
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smerom, potom sa ľudia navzájom odcudzia. Práve s tým sa v súčasnosti stretávame
v Belgicku.

V súčasnosti sme všetci v Európe zaneprázdnení budovaním prechodnej ekonomiky.
Robíte to a v dôsledku tohto sa už zneužilo euro. Teraz sa stretávame s požiadavkou na
eurodlhopisy. Pán Verhofstadt na to vyzýva každý deň. Všimnite si tiež núdzový fond pre
euro, ktorý sa začína podobať na Ponziho systém. Najskôr mal dočasný charakter, potom
sa zmenil na stály fond a teraz naň musíme vynakladať čoraz viac peňazí. Jedným
z dôsledkov tejto situácie bude konkurencieschopnosť, keďže zahraničné investície v Európe
klesnú. Ak chcete poznať Európu zajtrajška, pozrite sa na dnešné Belgicko. Potom si
môžeme v úlohe Flámska predstaviť Nemecko, ako tvrdí, že už nechce neustále za každého
doplácať. Niektorí z vás sa nad tým zasmejú, ale nebezpečenstvo je bližšie, než si myslíte.
Nech je táto situácia pre nás varovným signálom.

Pán Leterme, vždy som si vás veľmi vážil. Želám vám veľa úspechov v každej budúcej
činnosti. Obávam sa však, že Belgicko si vás ešte chvíľu ponechá v súčasnej funkcii.

Patrick Le Hyaric,    v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) V plnej miere uznávam, že
predsedníctvo Európskej únie ste prevzali vo veľmi zložitom období krízy. Aj napriek
tomu ste však naznačili, že sociálne otázky sa stanú jednou z vašich priorít, a ohlásili ste
štatút na ochranu verejných služieb.

V tejto oblasti ste nevykonali nič. Nielenže nevznikla žiadna iniciatíva na ochranu služieb
všeobecného záujmu, ale v súčasnosti sa v rámci posilneného Paktu stability dostávame
do znepokojujúcej situácie. Aby sme znížili dlh členských štátov, supy finančných trhov
a ich ratingových agentúr nútia členské štáty do predaja ich verejných statkov, ktoré sú
však prínosom pre spravodlivosť a rovnosť.

Pokiaľ ide o sociálne otázky, na odvrátenie zvýšenia pracovného času pre vodičov
nákladných vozidiel alebo projektu takzvaného jednotného povolenia, rozšírenej verzie
Bolkesteinovej smernice, bola potrebná všetka ostražitosť Parlamentu.

Prebiehal Európsky rok boja proti chudobe. V Európskej únii nie je ani o jedného
chudobného človeka menej, je ich čoraz viac! Musíme uznať, že protikrízové opatrenia sú
neúčinné, pretože oslabujú sociálne práva.

Súčasťou prijatej stratégie je neustále ubezpečovanie veriteľov členských štátov, ktoré sú
veľmi zadlžené z dôvodu zníženia zdaňovania kapitálu a poklesu rastu, spôsobeného
oslabením kúpnej sily a úspornosťou. Toto slovo som prvýkrát počul od pána Barrosa.
V tejto súvislosti teraz chcete kontrolovať rozpočty členských štátov a priori namiesto
národných parlamentov.

V tichosti ste iniciovali preskúmanie európskych zmlúv, pričom včera ste uviedli, že sú
nedotknuteľné. Okrem toho ste neustále odmietali iniciovať rozpravu o vytvorení fondu
sociálneho a environmentálneho rozvoja, financovaného z dane z pohybu kapitálu,
a o zvýšenej harmonizácii zdaňovania kapitálu, rozpravu o tvorbe peňazí zo strany
Európskej centrálnej banky na opätovný nákup dlhu členských štátov a o rozvoji verejných
služieb, ktoré majú zásadný význam pre spravodlivosť a sociálny pokrok.

Pán premiér, na začiatku vášho predsedníctva ste uviedli, že chcete mať triezvy prístup,
a to vám vo veľkej miere slúžilo ku cti. Musí sa však uznať, že počas vášho predsedníctva
boli spokojné finančné trhy a veľkí akcionári. Obyčajní ľudia žijú v čoraz väčšej chudobe.

31Diskusie Európskeho parlamentuSK18-01-2011



Niki Tzavela,    v mene skupiny EFD. – (EL) Na úvod by som rada zaželala každému, najmä
Komisii, predsedníctvu a všetkým poslancom, šťastný Nový rok v roku, ktorý vyzerá veľmi
zložitý. Zbežne by som chcela reagovať na výzvu predsedu Komisie pána Barrosa, ktorý
uviedol, že by sme mu prostredníctvom svetového hospodárskeho riadenia mali pomôcť
ukázať skutočný obraz Európy. Európa je jednotná hospodárska, kultúrna a možno aj
politická mocnosť. Preto musíme všetci podporovať Komisiu, aby Európa bola naďalej
dôležitou mocnosťou.

Pokiaľ ide o belgické predsedníctvo, vo všeobecnosti sa pripúšťa, že bolo veľmi úspešné.
K vyjadreniam, ktoré tu dnes odzneli, by som však chcela uviesť dve poznámky, ktoré sa
nespomenuli a ktoré zdôrazňujú úspech belgického predsedníctva. Po prvé, Belgicko
pracovalo úplne európskym spôsobom, inými slovami, plnilo program Komisie
a Európskeho parlamentu. Predsedníctva k nemu zvyčajne pridajú aj vnútroštátne otázky.
Belgicko stanovilo dobrý príklad a ukázalo, že tvoríme Európu a že plníme program
stanovený Komisiou. Nemalo cieľ doplniť svoju prácu o vlastný program. Druhý
chvályhodný bod belgického predsedníctva spočíval v modeli, ktorý uplatňoval. Bol to
model trojstranného rozhovoru a tripartitnej spolupráce medzi Radou, Európskym
parlamentom a Komisiou. Kolegovia poslanci, blahoželám vám.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Dostali ste pozoruhodné množstvo komplimentov v súvislosti
s fungovaním belgického predsedníctva. Je to pochopiteľné. Európskej komisii a Parlamentu
sa uľavilo, že belgické predsedníctvo sa skončilo a že nedošlo k žiadnym veľkým zlyhaniam.
Umelá krajina bez vlády, ktorá nie je schopná vládnuť ani sama sebe, je naozaj ťažko
jednoznačným kandidátom na prevzatie predsedníctva EÚ.

Mohli by sme, samozrejme, povedať, že vy a ministri ste mali množstvo času na to, aby
ste sa predsedníctvu venovali, vzhľadom na to, že ste viedli iba dočasnú vládu. Mohli by
sme povedať, že ste mali prospech z diplomatov, ktorí vykonali svoju prácu dobre, a že
dôležitosť rotujúceho predsedníctva sa od prijatia Lisabonskej zmluvy znížila.

Všetky uvedené skutočnosti môžu byť pravdivé. Domnievam sa však, že vaše najlepšie
rozhodnutie spočívalo v tom, že ste vzali do úvahy radu strany Vlaams Belang, a najmä že
ste sa držali v úzadí. Mohli ste sa dopustiť rovnakých chýb ako predchádzajúce belgické
predsedníctvo v roku 2001. Spomeňte si len na neúspešný „pralinkový samit“ v Bruseli,
nahromadenie diplomatických omylov a dokument známy ako Laekenská deklarácia,
ktorá nakoniec viedla k porážke Európskej ústavy.

Belgické predsedníctvo, samozrejme, nemá čistý štít. Po prvé, došlo k incidentu, keď
socialistický minister pre oblasť dôchodkov pán Daerden predsedal Rade ministrov pod
vplyvom alkoholu. Výraz tváre pána komisára Andora hovorí sám za seba. Flámski daňoví
poplatníci a čistí prispievatelia sa z toho už nesmejú pri predstave, že táto osoba je
v súčasnosti zodpovedná za ich dôchodky.

Okrem toho došlo k zúfalým pokusom ministra zahraničných vecí pána Vanackera
o otvorenie novej kapitoly v súvislosti s prístupovými rokovaniami s Tureckom, a to za
každú cenu, proti vôli ľudí a v čase, keď by sa v prípade Turecka nemalo o rokovaniach
ani uvažovať.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Nebudem zdôrazňovať vyjadrenia,
ktoré už boli uvedené. Belgické predsedníctvo vykonalo vynikajúcu prácu. Chcel by som
spomenúť dva veľmi dôležité body, a to finančný dohľad a európsky semester. V súvislosti
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s nimi by som rád spomenul dosiahnuté výsledky a predovšetkým prácu, ktorú je ešte
potrebné vykonať.

Pokiaľ ide o finančný dohľad, pánovi ministrovi Reyndersovi sa v priebehu 48 hodín
podarilo začať konať v súvislosti so spisom, ktorý uviazol na mŕtvom bode. Mohli sme tak
poskytnúť Rade a Komisii to, čo od nás Komisia žiadala. Európske orgány, ktoré mohli
1. januára 2011 začať činnosť. Sú to silné, skutočne európske orgány, ktoré majú vplyv.

Nasledujúci vývoj nie je veľmi presvedčivý. Uvedené orgány stále nemajú predsedov. Máme
mimoriadne nízky rozpočet a dozvedel som sa, že odmeny pre tých, ktorí budú v týchto
orgánoch vykonávať funkcie, nie sú závideniahodné. Sú, samozrejme, omnoho nižšie než
prémie bankárov v Londýne.

Je ešte potrebné vyriešiť dve otázky. Ide o riadenie systémových orgánov a príspevky a dane
z bankovej činnosti.

Pri riadení systémových orgánov chceme, aby bol za dohľad zodpovedný európsky orgán,
a to prostredníctvom vnútroštátnych orgánov, ktoré by v takom prípade vystupovali ako
sprostredkovatelia a dodržiavali by pokyny európskeho orgánu. Iná možnosť by nemala
zmysel.

Pokiaľ ide o zdaňovanie, posledná ponuka pána komisára Šemetu obsahuje všetky možné
dane pre banky. Parlament už prijal dva príspevky. Príspevok do koordinovaných
garančných fondov a príspevok do fondov pre bankovú stabilitu. Toto je súčasný stav
a najbližšie budeme môcť rokovať o dani z bankovej činnosti alebo o daniach z bankových
transakcií. Zdôrazňujem totiž, že ostatné úlohy už boli splnené.

Pokiaľ ide o európsky semester, chceme dosiahnuť len súlad s ostatnými oblasťami. Ide
o eurodlhopisy, projektové dlhopisy, mechanizmus a podobne…

(Predseda prerušil rečníka.)

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Asi sa budem opakovať. Úprimne povedané, táto
rozprava je trochu jednotvárna. Môžeme však na ňu byť hrdí, takže sa rada pridám k slovám
chvály svojich kolegov poslancov na adresu belgického predsedníctva. Yves, váš tím, vaši
ministri a aj vaše politické a diplomatické služby vykonali vynikajúcu prácu. Mala som
možnosť bezprostredne to zažiť. S potešením a radosťou som sa zúčastnila na dvoch
trojstranných rozhovoroch o životnom prostredí, v súvislosti s čím by som rada ocenila
rozumný spôsob, akým ste splnili úlohu predsedníctva. Aj napriek tejto skromnej pochvale
nesmiete dopustiť, aby vám chvála stúpla do hlavy.

K týmto slovám chvály by som však pridala jednu dôležitú a jednu menej významnú
námietku. Prvá sa týka sociálnej politiky. Podľa môjho názoru sme dosiahli pokrok
v súvislosti s niekoľkými dokumentmi v sociálnej oblasti. Musíme však byť úprimní a uviesť,
že európsky záujem o tieto otázky nie je veľký. Myslím si však, že to nie je chyba belgického
predsedníctva. Táto otázka sa mala riešiť v rámci Európskeho roka boja proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu. Nedosiahli sme žiadny skutočný pokrok v legislatívnych otázkach,
pokiaľ ide napríklad o európsky minimálny príjem. Preto je pred nami ešte veľa práce.

Moja druhá námietka súvisí s úlohou belgického predsedníctva v období po prijatí
Lisabonskej zmluvy. Blahoželali mi páni Verhofstadt a Dehaene, dvaja bývalí premiéri,
ktorí sú mimoriadne kompetentní v súvislosti s inštitucionálnymi otázkami. Táto úloha
má však aj záporné stránky. Ide najmä o nedostatok politického vedenia zo strany
belgického predsedníctva v súvislosti s niektorými naozaj dôležitými dokumentmi.
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Predsedníctvo zaujalo istý pasívny postoj a iniciatívu v tejto súvislosti mal prevziať pán
Van Rompuy.

Mám na mysli rozpravu o hospodárskej správe a rozpravu o dlhovej kríze v Európskej
únii. Ostatní vedúci predstavitelia vlád sa týmto otázkam skutočne venovali. Nemám na
mysli len pani premiérku Merkelovú a pána prezidenta Sarkozyho. Podľa môjho názoru
viedol tento postoj k nedostatočným výsledkom posledného zasadnutia Rady. Okrem
iného aj z dôvodu dlhovej krízy. Belgické predsedníctvo v minulosti prevzalo politické
vedenie a dúfam, že budúca vláda naozaj prevezme toto vedenie Európskej únie.

Chris Davies (ALDE).   – Spolu tvoríme zákony, ale príliš často nepoznáme spôsob ich
uplatňovania zo strany členských štátov. Iniciatívne ste pristúpili k vysvetleniu toho, prečo
tento Parlament podporuje Komisiu v snahe o začlenenie tabuliek zhody do budúcich
právnych predpisov.

Belgické predsedníctvo veľmi pomáhalo pri predložení dokumentu Rade, v ktorom
podporuje využívanie tabuliek zhody a zdôrazňuje, že prispievajú k jasnosti
a transparentnosti a urýchlia a zefektívnia uplatňovanie právnych predpisov EÚ. Myslím
si, že sa začalo obdobie úvah o tejto otázke.

Pán premiér, zaujíma ma, či by ste nám vo svojich záverečných poznámkach nemohli
povedať, ako ste reagovali na tento dokument a či sa belgická vláda vo svojej úlohe člena
trojky a v rámci Rady bude naďalej snažiť o zahrnutie tabuliek zhody.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Mám jednu minútu na to, aby som ocenil prácu belgického
predsedníctva. Bilancia môže byť vo všeobecnosti pozitívna, ale domnievam sa, že každého
by som pochválil rovnako. Našťastie, pán komisár Potočnik a pani komisárka Hedegaardová
mali podľa môjho názoru z hľadiska obsahu pôsobivé vystúpenia na dôležitej konferencii
o biologickej diverzite v Nagoji a na konferencii o zmene klímy v Cancúne.

Odznelo tu, a niekedy to bolo myslené ako žart, že belgickému predsedníctvu sa darilo,
pretože malo veľké množstvo času a mohlo celú svoju energiu sústrediť na vykonávanie
tejto funkcie. Pán Verhofstadt napríklad uviedol, že Európa mala prvýkrát vládu na plný
úväzok. Súhlasím. Nemôžeme však prehliadať skutočnosť, že tieto tímy podporovalo veľa
ľudí, že ich podporovala kvalitne pripravená a dobre informovaná diplomatická služba,
ktorá využívala svoj neskutočný talent na rokovania, aby zabezpečila úspech tohto
predsedníctva.

Pán Leterme, zajtra sa bude v Belgicku udeľovať Zlatá kopačka. Keby som mal udeliť Zlatú
kopačku belgickému predsedníctvu, jeho najlepšiemu hráčovi, nepochybne by som ju
udelil belgickému diplomatickému personálu, ľuďom, ktorí za vami stoja a ktorí zabezpečili,
aby ste vy, váš tím a regionálna vláda vykonali úžasnú prácu.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Rád by som sa, samozrejme, pridal k blahoželaniam
a komplimentom v súvislosti s prácou vykonanou počas belgického predsedníctva. Keď
však počúvam túto rozpravu, vynárajú sa dve pomerne dôležité otázky. Je to naozaj tak,
že počas belgického predsedníctva každý v Európe zabudol na vnútroštátne záujmy
a sústredil sa len na záujmy stanovené inštitúciami v Bruseli a podporované belgickou
vládou? Určite to nebolo tak. Posledných šesť mesiacov sledujeme udalosti v Európe a jasne
vidíme, že absencia vyjadrení o vnútroštátnych záujmoch zo strany belgického
predsedníctva ešte neznamená, že neexistujú.
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Druhá poznámka, ktorá možno predstavuje najdôležitejšiu a najväčšiu pochybnosť v celej
tejto rozprave, sa týka toho, že by nebolo správne klásť do protikladu to, čo tu nazývame
európskymi cieľmi, s tým, čo nazývame cieľmi vnútroštátnymi. Vnútroštátne ciele,
o ktorých rozprávame, sú v konečnom dôsledku predstavy, ktoré pochádzajú z konkrétnych
krajín. Ide o osobitný prínos, bez ktorého by Európa bola v oveľa horšej situácii. Nemôžeme
zaviesť normu, podľa ktorej by sa tieto ciele, síce formulované v konkrétnych členských
štátoch, lenže pre Európu, nevnímali ako prínos, ale ako problém.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – Chcel by som požiadať pána premiéra o pozornosť. Pán
premiér, som tu, po vašej ľavici. Musím sa s vami otvorene porozprávať. Mám text
v portugalskom jazyku, ale budem improvizovať v angličtine, pretože tento jazyk ste
použili v časti vášho vystúpenia, ktorá bola podľa môjho názoru najdôležitejšia. Povedali
ste, aby sme si všimli utečencov. Aby sme si všimli utečencov, ak si myslíme, že vojna
a mier nie sú pre Európu dôležité. Slová ste adresovali mladým generáciám.

Musím uznať, že pri týchto vašich slovách mi poskočilo srdce, pretože som spravodajcom
Európskeho parlamentu pre otázku utečencov. Počas vášho predsedníctva ste mohli
vykonať viac, než len všimnúť si utečencov. Mohli ste urobiť niečo, čo by im pomohlo.
Nebolo to zložité. Rada mohla dokončiť spolurozhodovací postup, ktorý Parlament začal
v súvislosti s presídľovaním utečencov. Z našej strany sme v rámci spolurozhodovacieho
postupu zvýšili finančné prostriedky, ktoré poskytneme členským štátom na presídlenie
utečencov. Vytvorili sme kategórie priorít pre ľudí, ktorí boli znásilnení, mučení, ktorí
trpia chorobami a ktorí čakajú v táboroch na presídlenie. Rada spolurozhodovací postup
nedokončila. Zdá sa, že dôvodom toho bol článok 290 a delegované akty, ktoré sú
ustanovené v Lisabonskej zmluve.

Hovoríte, aby sme si všimli utečencov. Vyzývam vás však, aby ste tak ako my navštívili
tábor al-Hol v Sýrii. Potom požiadajte utečencov, aby si prečítali článok 290 a delegované
akty. Spýtajú sa: „O čom to rozprávate? Moje deti nechodia do školy, nemám cestovný
pas, trčíme v utečeneckom tábore. Prečo rozprávate o nepodstatnom inštitucionálnom
probléme, keď ste mohli prispieť k vyriešeniu nášho problému?“ Toto poškodí obraz
belgického predsedníctva. Je mi ľúto, že to vravím. Hovorím to so smútkom v hlase.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Tiež by som sa chcela pridať k prejavom uznania,
ktoré tu moji kolegovia poslanci vyjadrujú belgickému predsedníctvu a vám, pán premiér,
pretože v období, keď spôsob vzniku vášho kabinetu spôsoboval mnohým podnikom
vážne obavy, ste sa naozaj sústredili na európskeho ducha, aby toto predsedníctvo fungovalo
v plnom rozsahu.

Podľa môjho názoru ste príliš skromný, ak sa nazývate sprostredkovateľom, pretože ste
predstavovali hybnú silu. Tvorivým a rozhodným spôsobom sa vám podarilo prekonať
rozdiely vrátane tých medzi vami a týmto Parlamentom. Vďaka vám máme v súčasnosti
rozsiahly európsky dohľad, smernicu upravujúcu alternatívne investičné fondy a tiež
smernicu o Eurovignette, ďalší zložitý problém v priebehu rokovaní, ktorý sa skončil
jasným záverom Rady.

Na základe európskeho ducha, ktorý zaznieval z vášho vystúpenia tu v Parlamente, sa
domnievam, že hľadíte aj do budúcnosti. Chcela by som zdôrazniť najmä jeden bod vášho
vystúpenia. Správne uvádzate, že hospodárska správa by nemala viesť k situácii, keď sa
venujeme iba príznakom bez toho, aby sme čokoľvek vykonali v súvislosti s rizikom, ktoré
stále existuje, pretože aj keď sa rozsiahly Pakt stability a rastu môže bez problémov stať
skutočnosťou, ide iba o jeden z pilierov tejto hospodárskej správy.
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V záujme našich občanov si želáme, aby sa nám spoločne podarilo dostať sa z tejto
hospodárskej krízy a aby sme boli opäť v postavení, keď budeme môcť vytvárať pracovné
miesta pre našich občanov a mladých ľudí. Aby sme to dosiahli, potrebujeme rozsiahly
európsky makroekonomický dohľad a veľmi presvedčivú stratégiu EÚ do roku 2020. Bude
európsky semester viesť k splneniu tohto cieľa? Zaviažu sa aj členské štáty k vykonávaniu
hospodárskej správy v tejto oblasti? Ako Parlament by sme mali v plnej miere využiť svoju
úlohu spoločného zákonodarcu v rámci balíka o správe, legislatívneho balíka, aby sme
tieto ciele splnili.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Keď ste v júli minulého roka predstavovali program
belgického predsedníctva, pri privítaní som vám zo žartu povedal, že by ste v januári mohli
byť ešte stále vo funkcii a predložiť nám výsledky. Musím priznať, že som dúfal, že sa
budem mýliť. Bez urážky, pán premiér, tak ako všetci Belgičania by som v tejto chvíli mal
rád pred sebou vedúceho predstaviteľa vlády, náležite zvoleného vo voľbách 13. júna.
Toto predsedníctvo ste však museli prevziať vy a blahoželám vám a všetkým ministrom
súčasnej vlády.

Nechajme v tejto chvíli vnútornú politickú situáciu a sústreďme sa na výsledok belgického
predsedníctva.

Tiež by som rád citoval známeho Američana, ktorý nebol filozofom, ale tenistom. Arthur
Ashe povedal, že jeden z dôležitých kľúčov k úspechu spočíva v sebadôvere a že dôležitý
kľúč k sebadôvere spočíva v príprave. Je nepochybne potrebné uznať, že belgické
predsedníctvo sa tým nechalo inšpirovať.

V súvislosti s otázkami, ktorým sa tu venujem ja, som zaznamenal veľký pokrok. Ide o užšiu
spoluprácu v otázkach rozvodov, o európsky ochranný príkaz na ochranu obetí násilia,
o budúcu zvýšenú spoluprácu v oblasti patentov a dohodu v súvislosti so smernicou o boji
proti oneskoreným platbám a v súvislosti s označovaním potravinárskych výrobkov. Sú
to všetko úspechy, na ktoré môže byť belgické predsedníctvo hrdé.

To isté sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Aj keď v súvislosti
s ňou sa dohoda ešte nedosiahla, prijala sa už zásada silnej SPP s dvoma piliermi a zásada
zjednodušenia. Poľnohospodárstvo však v budúcnosti najviac potrebuje reguláciu, pomocou
ktorej sa podarí udržať nestálosť trhov v rámci určitých hraníc. V tejto otázke sa ešte
nedosiahla dohoda a mám vážne obavy v súvislosti s budúcimi predsedníctvami, najmä
maďarským a poľským, pretože sa nezdá, že by regulácia bola jednou z ich priorít.

Okrem kvalitnej prípravy, plnej angažovanosti ministrov a účinných postupov diplomatov
a belgických úradníkov spočívalo tajomstvo tohto predsedníctva, ktoré ste zdôraznili, nie
v zavedení vlastného programu, ale v jeho odhodlaní venovať sa súčasným prioritným
otázkam na európskej úrovni a vynaložiť všetku snahu na ich vyriešenie, a to vďaka
praktickému prístupu a kultúre kompromisu, ktoré nás vystihujú.

Dúfam, že budúce predsedníctva si z tohto prístupu vezmú príklad.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Aj ja by som sa rada poďakovala belgickému
predsedníctvu za jeho prínos najmä v dvoch oblastiach, ktoré poznám najlepšie. Ide
o oblasti rozpočtu a dopravy. Za skutočnosť, že rokovania o rozpočte stroskotali v prvom
kole, predsedníctvo nemôže a, samozrejme, riešenie v súvislosti s rozpočtom na rok 2011
sme našli. Dúfajme preto, že čoskoro sa vyrieši aj otázka pružnosti a financovanie projektu
ITER v oblasti energie jadrovej syntézy.
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V oblasti dopravy našlo belgické predsedníctvo riešenie zložitej otázky v súvislosti so
smernicou Eurovignette. Chcela by som sa belgickému predsedníctvu poďakovať
predovšetkým za podporu úlohy, na ktorej pracujem mnoho rokov. Ide o vytvorenie siete
zabezpečených odpočívadiel v Európe, aby vodiči nákladných vozidiel, ktorí doslova držia
Európu pohromade a vytvárajú vnútorný trh, mali kvalitné a bezpečné pracovné
podmienky. Bola by som rada, keby sa vlády všetkých ostatných krajín inšpirovali
pozitívnym postojom belgickej vlády k tejto záležitosti, aby sme konečne mohli niečo
vykonať aj v praxi.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Belgicko, ktoré je jedným zo šiestich zakladajúcich
štátov Európskej únie, nedávno ukončilo svoje šesťmesačné pôsobenie vo funkcii
predsedníctva. Napriek domácim politickým ťažkostiam spojeným s neschopnosťou
vytvoriť vládu Belgičanov oficiálne chvália za ich účinnosť a úspech pri dosahovaní takmer
všetkých priorít, ktoré si v minulosti sami určili. Z uvedeného dôvodu by som im tiež rád
zablahoželal, pretože v takom krátkom čase a v rámci stanovených priorít čelili
hospodárskej kríze v Európe, chránili jej životné prostredie, vybudovali otvorenú a bezpečnú
Európsku úniu, vytvorili v nej súdržný sociálny model a postavili základy spoločnej
zahraničnej politiky EÚ. V dejinách je zriedkavé, aby takáto malá krajina vykonala v takom
krátkom čase pre Európu tak veľa.

Mathieu Grosch (PPE).   – (DE) Pred šiestimi mesiacmi mali poslanci tohto Parlamentu
veľmi veľa otázok o belgickom predsedníctve, a keď sme si prečítali program, malo mnoho
poslancov stále veľa pochybností.

Preto je dnes, keď ďakujeme vám, ale aj stálemu zastúpeniu za vašu vynikajúcu prácu
a prípravu, naša radosť omnoho väčšia. Je zrejmé, že váš úspech nebolo jednoduché
dosiahnuť. Domáce politické problémy v Belgicku sme už spomínali a aj pán Verhofstadt
musel poznamenať, že na vnútroštátnej úrovni v Belgicku alebo na európskej úrovni sa
nemusí nevyhnutne uplatňovať rovnako efektívny prístup. Možno aj v tom spočíva
v budúcnosti cesta k úspechu. Inak povedané, politici, ktorí sú schopní na európskej úrovni,
musia dosiahnuť potrebné uznanie aj v Belgicku.

Váš úspech nebolo ľahké dosiahnuť, keďže ani vonkajšie podmienky neboli najlepšie. Bolo
to v neposlednom rade preto, že ste si nezvolili najjednoduchšie oblasti činnosti. Môžem
to konštatovať v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských
demokratov) v súvislosti s oblasťou dopravy. Bolo uvedené, že okrem iných otázok sa
vyriešila aj otázka smernice o Eurovignette. S týmto výsledkom sme boli nadmieru spokojní.
Pri tejto otázke nejde iba o princíp. Podľa môjho názoru sa táto otázka týka nových zdrojov
financovania a bezpečnej, čistej, ale aj efektívnej mobility na európskej úrovni. Ide o to, či
budeme v budúcnosti schopní dôslednejšie prispôsobiť túto oblasť – mobilitu – na európskej
úrovni.

Ako obyvateľ pohraničnej oblasti mám tiež zjavnú radosť z uplatňovania ustanovení
v oblasti bezpečnosti na cestách. Pre nás a v každom pohraničnom regióne je neprijateľné,
ak o treste za vážny priestupok rozhoduje evidenčné číslo. Pustili ste sa do riešenia tohto
nepríjemného problému a urobili ste prvý krok.

Práva cestujúcich v autobusovej doprave predstavujú dôležitý krok v tom zmysle, že Európa
v súčasnosti svojim občanom poskytla tieto práva vo všetkých druhoch dopravy. Počas
krízy vyvolanej sopečným popolom sme zistili, aké je pre podniky, ale aj pre cestujúcich
dôležité uplatňovanie európskeho rámca tohto druhu. Dúfam, že budeme môcť pokračovať
týmto smerom.
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Na záver by som chcel vám a Belgicku zaželať iba to, aby sme konečne aj na federálnej
úrovni v Belgicku mohli byť svedkami odbornosti, ktorú ste preukázali na európskej úrovni,
a to na základe rozumnej myšlienky o tom, že ak chce ktokoľvek, tak ako vy, predniesť
požiadavky, musí tiež predložiť riešenia.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) V mene členov Skupiny progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente, ktorí sú zodpovední za zamestnanosť a sociálne
veci, by som sa aj ja chcel pridať ku kolegom poslancom a zablahoželať belgickému
predsedníctvu k posledným šiestim mesiacom.

Ako je možné, že sa k týmto gratuláciám môžem pridať napriek tomu, že ste sotva
spomenuli sociálny rozmer a že belgické predsedníctvo sa príliš nevenovalo sociálnym
otázkam?

Pán Leterme, jednoducho preto, že som mal česť pracovať s vašimi ministerkami pani
Onkelinxovou a pani Milquetovou a poznám úsilie, ktoré spolu so svojimi tímami vynaložili,
aby dosiahli pokrok v oblasti sociálneho programu v takej zložitej situácii a v Rade, ktorá
je taká necitlivá k sociálnej Európe a k jej súčasnému poľutovaniahodnému stavu. Napriek
tomu pracovali statočne, zodpovedne a s mimoriadnym zanietením v prospech Európy
s cieľom zabezpečiť, aby Parlament a Európanov bolo počuť v tomto veľmi zložitom
období, v ktorom ide o budúcnosť Európy.

Preto sa tiež pripájam k blahoželaniam určeným vám, pán Leterme, a dúfam, že v budúcnosti
pri riešení problémov sa naplnia vaše slová o tom, že Európa nájde svoju dušu. Táto duša
musí mať politický, sociálny, a nielen hospodársky rozmer.

Chcel by som spomenúť niekoľko otázok, ktoré sa počas vášho predsedníctva nevyriešili.
Dúfam, že v súvislosti s týmito otázkami prenesiete svojho európskeho a humanistického
ducha na maďarské predsedníctvo, pretože v súvislosti s budúcnosťou Európy ide o veľa.
Mám na mysli otázku súvisiacu s prisťahovaleckou politikou Európy, otázku jednotného
povolenia a dve smernice o dočasnej agentúrnej práci a o vnútropodnikových presunoch.

Vážený pán úradujúci predseda Rady, požiadajte, prosím, svojich kolegov o prijatie
dlhodobého hľadiska. Nemôže dochádzať k nerovnakému zaobchádzaniu s pracovníkmi,
ktorí prichádzajú do Európy. Musíme uplatňovať rovnaké zaobchádzanie, inak vytvoríme
rozdiely, ktoré budú mať pre budúcnosť Únie nevyčísliteľné dôsledky. Nemôže dochádzať
k tomu, aby títo pracovníci prichádzali do Európy na základe nerovnakých podmienok
s cieľom pracovať tu, pretože postupne zničíme Európu.

Dúfam, že o šesť mesiacov vás bude maďarské predsedníctvo počúvať, že budete môcť
znova získať slobodu slova v Rade a že Rada sa zameria na dušu Európy, ktorá môže byť
iba humanistickou dušou a dušou pokroku.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Musím povedať, že mám radosť z predsedníctva, ktoré
dokázalo, že aj v zložitom období je schopné praktickým a účinným spôsobom plniť
európsky program.

Od prijatia prepracovaného znenia smernice o boji proti oneskoreným platbám vo verejnej
správe, ktorá má zásadný význam pre budúcnosť systému podnikov, v prvom čítaní až po
prijatie balíka opatrení v oblasti dohľadu nad finančným trhom prejavilo belgické
predsedníctvo praktický a dynamický prístup.

Mohol by som uviesť iné príklady, ale radšej zdôrazním závery o tom, čo sa môžeme naučiť
od predsedníctva, ktoré ukončilo svoje funkčné obdobie pozitívnym spôsobom. Po prvé,
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je potrebné mať uskutočniteľný pracovný program. Po druhé, je nevyhnutné vedieť
dynamicky rokovať a dosahovať kompromisy. A na záver je potrebné v plnej miere zapojiť
európske inštitúcie, začať s Parlamentom a zaujať postoj k nedoriešeným otázkam, ktorý
nie je obmedzený a ktorý je zbavený vnútroštátnych záujmov.

Dúfam, že toto predsedníctvo poslúži ako príklad pre budúce predsedníctva. V tejto chvíli
mu však úprimne blahoželám.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) S vašimi ministerkami pani Joëlle Milquetovou a Laurette
Onkelinxovou sa spolupracovalo veľmi dobre. Hlas Európskeho parlamentu tak bolo
počuť pri prijímaní usmernení pre oblasť zamestnanosti v Rade, v rámci ktorého sa
zohľadňovali naše stanoviská. Veľmi dobre sme spolupracovali aj v súvislosti s otázkou
verejných služieb a úlohou, ktorú tieto služby zohrávajú v rámci podstaty európskeho
sociálneho modelu a ktorá bola počas vášho predsedníctva znova potvrdená. Dúfam, že
podnet na medziinštitucionálny dialóg, ktorý sme poskytli, naďalej pretrvá v činnosti
Komisie aj nového predsedníctva.

Dôsledne sme spolupracovali aj na ďalšom hľadisku, ktoré spočíva v spôsobe zabezpečenia
nezávislého fungovania hospodárskej správy, ktorú ste spomínali, pretože ak bude
bilancovať na základe otázky zamestnanosti, smerujeme do katastrofy. Znepokojuje ma
spôsob, akým Komisia v rámci balíka opatrení európskeho semestra pristupuje k tejto
otázke, keď navrhuje, aby členské štáty proti svojej vôli znížili platy alebo aby prakticky
bez uváženia zvýšili vek odchodu do dôchodku a znížili výšku dôchodkov. Hospodárska
správa v tomto duchu nemôže zabezpečiť úspech európskej otázky, ktorý naši zamestnanci
a občania očakávajú.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Chcel by som uviesť, že belgické predsedníctvo
predstavuje skvelý a bezkonkurenčný príklad fungovania EÚ. Napriek absencii vlády v tejto
krajine počúva predsedníctvo chvály zo všetkých strán tohto Parlamentu. Možno je to
v skutočnosti obraz najlepšieho spôsobu fungovania EÚ, bez zvolených zástupcov
a v podstate bez akýchkoľvek ľudí vôbec. V každom prípade k najväčšiemu klamstvu,
najväčšej zrade európskych občanov od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy došlo
počas belgického predsedníctva. Mám na mysli zavedenie súčasného stáleho krízového
mechanizmu.

Keď sme museli presvedčiť európskych občanov, aby hlasovali za Lisabonskú zmluvu, čo
zahŕňalo presun nebývalého množstva právomocí na cudzincov v Bruseli, dostali sme
prísľub, že nedôjde aspoň k jednej veci. Že nikdy nebudeme zodpovední za cudzie dlhy.
Tento sľub bol porušený počas belgického predsedníctva. V súčasnosti je ustanovený akt,
podľa ktorého sme zodpovední za dlhy iných krajín ešte viac. Tento akt začne platiť od
roku 2013. Toto je poľutovaniahodné dedičstvo belgického predsedníctva.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Pán Leterme, vy a vaša diplomatická služba ste dokázali, že vieme
uspieť aj vo veľmi zložitých hospodárskych podmienkach a že sa týmito podmienkami
vieme zaoberať spôsobom, ktorý posilňuje Európu. To je veľmi dôležité. Táto situácia si
zjavne vyžaduje, aby sme prijímali zložité kompromisy. Z tohto dôvodu nás budú vždy
kritizovať, ale domnievam sa, že v tejto situácii platí viac než kedykoľvek predtým zlaté
pravidlo o tom, že dokonalosť je nepriateľom dostatočnosti. Tento druh kompromisu je
vždy opodstatnený, ak umožňuje dosiahnuť pokrok a je prínosom pre prosperitu a blahobyt
našich občanov.
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Pán Leterme, keďže mám iba jednu minútu, len v krátkosti sa vyjadrím o nasledujúcom
belgickom predsedníctve, ktorého ďalšie funkčné obdobie bude možno približne v roku
2025. V tom období budete mať asi 65 rokov a ja budem o rok starší. Predpokladám, že
Európa bude v tom čase ešte stále silným hráčom na svetovej scéne. Aby to však bolo tak,
naozaj musíme udržať dynamiku posledných šiestich mesiacov. V každom prípade vám
želám veľa úspechov tu aj v Bruseli.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (FR) Belgickí kolegovia, blahoželám! Klobúk dolu! Ako
Maďar budem veľmi šťastný, ak aj maďarské predsedníctvo bude také úspešné.

(HU) Teraz by som rád pokračoval v maďarčine. Počas belgického predsedníctva sa úspešne
zabránilo prehĺbeniu krízy v eurozóne. Záchranný balík pre Írsko bol vytvorený
v rekordnom čase. Pripravil sa systém novej koordinácie hospodárskej politiky a šesť
právnych predpisov v oblasti hospodárskej správy v súčasnosti čaká na prijatie zo strany
maďarského predsedníctva. Vytvoril sa finančný dohľad a rovnako ako iniciatíva občanov
začala fungovať aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Pokrok transpozície Lisabonskej
zmluvy v praxi môžem iba mimoriadne obdivovať. Pred sebou však stále máme nespočetné
množstvo nedoriešených otázok.

(FR) Ešte raz blahoželám svojim belgickým kolegom. Dúfam, že počas maďarského
predsedníctva budeme rovnako úspešní.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Aj napriek obavám v súvislosti s tým, že vývoj
belgickej vnútornej politiky môže ovplyvniť fungovanie rotujúceho predsedníctva, mám
radosť, že Belgicko dokázalo nesprávnosť týchto predpovedí a že európskym dokumentom
sa venovalo praktickým a efektívnym spôsobom. Hlavné dokumenty belgického
predsedníctva obsahovali súbor európskych otázok par excellence. Týkali sa začiatku
fungovania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, hospodárskeho rastu a konsolidácie
verejných financií, prijatia nariadenia o európskej iniciatíve občanov a začiatku zavedenia
stratégie EÚ do roku 2020.

Pokiaľ ide o záujmy Rumunska, belgické predsedníctvo zaujalo spravodlivý a vyvážený
prístup. V dvoch dokumentoch citlivých pre Rumunsko si belgické predsedníctvo zvolilo
možnosti, ktoré najlepšie odzrkadľovali stanovisko obhajované Rumunskom. Bola to
diskusia o rómskej otázke z hľadiska sociálneho začlenenia a riadenie postupu predkladania
návrhu rozhodnutia o vstupe Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru
Európskemu parlamentu.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že
Belgicko sa rotujúceho predsedníctva ujalo v situácii, ktorá bola ťažká nielen na vnútornej
politickej scéne, ale samozrejme aj globálne vo svete.

A preto mu nemožno prisudzovať všetky prípadné neúspechy Únie. Naopak, dovolím si
tvrdiť, že úlohu mediátora v trialógu medzi Komisiou, Radou a Parlamentom sa darilo
Belgicku excelentne zvládnuť.

Podarilo sa pod belgickým kormidlom dosiahnuť pokrok vo významnej oblasti dohľadu
nad bankovým sektorom a jeho reguláciu – aspoň čiastočnú. V októbri sa podarilo uzavrieť
rokovania o regulácii hedžových fondov, podielových firiem a ratingových agentúr.

Vedela by som si predstaviť aj ambicióznejšie opatrenia práve v tejto oblasti, ale myslím
si, že Belgicku sa podarilo skoordinovať aspoň tie veci, ktoré sa dali, a dosiahnuť aspoň
istý pokrok.

18-01-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK40



Mimoriadne dôležitá bola tiež oblasť medzinárodných vzťahov. Únii sa podarilo
sformulovať svoju diplomatickú službu a aj tu sa Belgicko ukázalo ako šikovný mediátor.

Takže záverom mi dovoľte zablahoželať Belgicku a poďakovať sa za jeho predsedníctvo
a vyjadriť aj istú nádej, že príklad z vášho predsedníctva si vezme aj Maďarsko.

Mairead McGuinness (PPE).   – Rada by som predniesla jednu otázku zo širšieho hľadiska.
Na Vianoce pán John Bruton, bývalý vedúci predstaviteľ Írska a bývalý predseda Rady,
uviedol, že striedanie predsedníctiev Európskej rady naozaj neplní účel vzhľadom na rozsah
krízy v Európe. Navrhol, aby čas venovaný týmto dôležitým otázkam bol trochu dlhší než
čas, ktorý strávia vedúci predstavitelia na palube lietadiel do Bruselu.

Uvádza, že sa nachádzame vo finančnej kríze, kríze sociálneho štátu v starnúcej spoločnosti,
kríze globalizácie národných štátov, a prípadne dokonca aj v kríze účinnosti európskej
demokracie. Tvrdí, že vedúci predstavitelia musia spolupracovať, kým v plnej miere
vzájomne nepochopia všetky nevyhnutné opatrenia. Všetky opatrenia a nie len niektoré
z nich. Iba takýto rozsiahly prístup poskytne trhom trvalú dôveru. Bola by som rada, keby
sme o tejto otázke diskutovali, pretože pán Bruton má možno pravdu.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Pán Leterme, vo svojom vystúpení ste uviedli niektoré dôležité
citácie. Je škoda, že v skutočnosti sa na vás bude spomínať najmä ako na premiéra krajiny,
ktorá 219 dní po voľbách nebola schopná vytvoriť vládu.

Môj názor na vás bol nesprávny, hoci sa postupom času nepochybne zmenil. V deň vašej
inaugurácie som sa vás totiž ako úradujúceho predsedu Rady spýtal, aké opatrenie sa prijme
ako reakcia na činy spáchané proti katolíckej cirkvi vo vašej krajine, ako reakcia na
prehliadky, ktoré boli vyhlásené za neúčinné a neplatné. Spomínané udalosti som považoval
za veľmi vážne a následne ich odsúdil aj samotný súd.

Neodpovedali ste. Nepáčilo sa mi to, pretože som presvedčený, že predseda by mal
zastupovať všetkých. Predseda by sa mal pokúsiť odpovedať na otázku, mal by prijať
odvážne rozhodnutie, vyjadriť súhlas alebo nesúhlas a vysvetliť dôvody. To ste neurobili.

Dnes môžem povedať, že vy a vaše predsedníctvo ste vykonali kvalitnú prácu. Možno keby
ste sa nám hneď od začiatku trochu prispôsobili, mohli sme mať lepší vzťah.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Belgicko prevzalo funkciu predsedníctva Rady nepochybne
vo veľmi zložitom prechodnom období. Na jednej strane ešte nebola prekonaná
hospodárska kríza a zároveň Lisabonská zmluva, samozrejme, ešte nebola zavedená v plnej
miere a zjavná bola aj jej obmedzená spôsobilosť na daný účel.

V celej rozprave o balíku na záchranu eura sa však objavuje dôležitý aspekt, na ktorý
nesmieme zabúdať. Ide o to, že záchranný balík pre krajiny eurozóny a pôžičky pre Grécko
sú porušením Lisabonskej zmluvy. Obidvom opatreniam tak chýba potrebný právny
základ. Znamená to, že ide o jasný prípad porušovania právomocí zo strany EÚ. Preto je
v konečnom dôsledku nevyhnutné náležitým spôsobom zmeniť a doplniť zmluvu.

Po ďalších kandidátoch na využitie záchranného balíka, akými sú napríklad Írsko
a Portugalsko, je problémovým dieťaťom eurozóny aj Španielsko. Na druhej strane, čistí
prispievatelia, akými sú napríklad Nemecko a Rakúsko, sa postupne stávajú dojnými
kravami Európskej únie. Situácia sa zjavne nemôže vyvíjať týmto smerom. Belgicko
v skutočnosti nebolo schopné vyriešiť ani jeden z týchto nepochybne zložitých problémov,
a to prekonať hospodársku krízu a zaviesť Lisabonskú zmluvu.
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Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Odznelo veľa správnych názorov o belgickom predsedníctve.
Týkali sa najmä jeho účinnosti pri rokovaniach a rozvahy v zložitom období krízy, na
samite G20, na konferencii v Cancúne a počas rozpravy o rozpočte. Otázka návratu
finančných trhov k stabilite a tiež otázka hospodárskej stability patrili medzi najdôležitejšie.
Mali by sme však uviesť, že sa rozšíril národný egoizmus, a to najmä v súvislosti
s rozpočtom. Účinnosť Belgičanov pri rokovaniach si zaslúži gratulácie, ale bolo to napokon
dvanáste predsedníctvo tejto krajiny. Pán premiér Leterme uviedol, že program
predsedníctva bol programom Rady a Komisie bez snahy prisúdiť mu akúkoľvek
vnútroštátnu prioritu. Budúcim predsedníctvam však naozaj musíme umožniť rozhodnúť
sa o vlastných prioritách. Domnievam sa, že to je podstata a základný charakter integrácie,
o ktorých rozprával pán premiér Leterme. Znepokojuje ma však kríza v súvislosti s prijatím
rozpočtu na rok 2011, a najmä pozadie tohto procesu a predpoveď, že budúce rokovania
o novom finančnom výhľade nebudú jednoduché.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pre Európu a región Euskadi, teda Baskicko,
z ktorého pochádzam, je dôležitá najmenej jedna oblasť, v súvislosti s ktorou ste nevykonali
vôbec nič.

Lisabonská zmluva dáva Parlamentu právomoci v oblasti rybného hospodárstva. Rada
zastavila niekoľko plánov pre rybolov sardely. Na začiatku vášho predsedníctva som osobne
vyjadrila stanovisko, že som pripravená pokračovať v rokovaniach s cieľom opätovne
rozvíjať dôležité plány. Vy ste v tejto súvislosti neprejavili žiadne úsilie. Nemôžem vám
preto zablahoželať, keďže Rada v podstate neuznáva právomoci, ktoré tomuto Parlamentu
poskytuje Lisabonská zmluva.

Som presvedčená, že ste premárnili príležitosť vyriešiť problém, ktorý trvá od španielskeho
predsedníctva. Neprejavili ste ani trochu iniciatívy, a preto dúfam, že nasledujúce
predsedníctvo to bude môcť napraviť.

Bola by som vám poďakovala aj za to, keby ste môjmu vystúpeniu venovali trochu
pozornosti.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Tiež by som rada zablahoželala belgickej vláde k úspechu jej
predsedníctva, a to aj napriek zložitým podmienkam, v ktorých prebiehalo. Uvedená
skutočnosť sa tu už spomínala. V oblasti, ktorú som sledovala najdôslednejšie, by som
navyše chcela zablahoželať pani Milquetovej a poďakovať jej za odhodlanie a oddanosť
pri príprave správy o smernici o materskej dovolenke aj napriek tomu, že nedosiahla
dohodu s Radou. Dúfame, že maďarské predsedníctvo prisúdi tejto otázke náležitú
dôležitosť. Pán Leterme nám pripomenul sen, ktorým sa okrem jednotného trhu riadili
zakladatelia európskeho projektu, a pán Barroso vyzdvihol dôležitosť európskeho ducha.
Myslím si, že v súčasnej situácii sú to vhodné slová. Teraz musíme byť jednotnejší
a solidárnejší, aby sme mohli riešiť problémy, ktoré máme.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Belgické predsedníctvo, aby som bol presný,
posledné dve predsedníctva prevzali funkciu v čase zavádzania Lisabonskej zmluvy
a vytvárania nového poriadku v EÚ. Obidve uvedené predsedníctva obmedzili svoj
vnútroštátny prístup, aby prehĺbili spoluprácu a koordináciu v rámci EÚ. Týmto správnym
postojom dochádza skôr k posilneniu prístupu Spoločenstva ako vládneho prístupu. Na
druhej strane by sme mali byť opatrní pri obmedzovaní úlohy národných predsedníctiev
v súvislosti s vytváraním ich priorít. V tejto oblasti musíme dosiahnuť osobitnú rovnováhu.
Nepochybný úspech belgického predsedníctva spočíva v posilnení hospodárskej správy.
Začali fungovať agentúry, ktoré majú dohľad nad finančnými inštitúciami. Veľa práce sa
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vykonalo v súvislosti s prísnejším dodržiavaním rozpočtovej disciplíny. Z činností
zameraných na štrukturálnu reformu sa stal hlavný nástroj rozvoja. Okrem toho sa konečne
našlo východisko z bezvýchodiskovej situácie v súvislosti so schválením rozpočtu EÚ na
rok 2011. Chceli by sme vám len poďakovať.

Seán Kelly (PPE).   – Musím povedať, že je veľmi povzbudzujúce počuť tak veľa poslancov
zo všetkých strán Parlamentu, ako chvália belgické predsedníctvo. Je to oprávnené. Obával
som sa, že to bude naopak. Myslím si, že jedným z dôvodov úspechu belgického
predsedníctva je to, že zohľadnilo skutočnosti Lisabonskej zmluvy. V súčasnosti musí dôjsť
k plynulému prechodu od jedného predsedníctva k druhému. Je to ako štafetový beh.
Pravdepodobne čím účinnejšie a nenápadnejšie je odovzdanie štafety, tým lepšie. Belgičania
to urobili výnimočne dobre a poskytli príklad iným krajinám, ako to spraviť v budúcnosti.

Chcel by som im poďakovať najmä za úsilie v súvislosti s rozpočtom a bankovými a inými
orgánmi, ktoré sa vytvorili. Ak budú takí úspešní, ako dúfame, potom sa pri pohľade na
tieto veľmi dôležité rozhodnutia v nasledujúcich rokoch zvýši prestíž belgického
predsedníctva.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Súhlasím s takmer jednomyseľnými vyjadreniami
z dnešného dopoludnia. Pán premiér, belgické predsedníctvo bolo kvalitným
predsedníctvom, pretože prispelo k ďalšiemu vývoju európskeho projektu v zložitej
vnútroštátnej situácii, ktorá mu však nezabránila v riešení problémov Európy. Mám na
mysli prijatie rozpočtu na rok 2011, ktorého niektoré aspekty zanechávajú zlé pocity.
Vyhli ste sa však škodlivej konfrontácii medzi inštitúciami.

Pokiaľ ide o sociálny rozmer, belgické predsedníctvo sa od začiatku v Rade stretávalo
s nadmernou obozretnosťou. Mám na mysli predovšetkým predstavu rámcovej smernice
o minimálnom príjme. Napriek tejto situácii môžeme Belgicko pochváliť za istý skutočný
pokrok vďaka bojovnému duchu vašich a našich ministrov. Týka sa správy Rady pre
zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) pred každým
zasadnutím Európskej rady, ktorá predstavovala nevyhnutnú protiváhu rady ECOFIN,
záverov v súvislosti so sociálnymi službami všeobecného záujmu, dôchodkov, najmä
konferencie o dôchodkoch v Liège, na ktorej sa vyzdvihla potreba spoločného prístupu
k primeranosti a udržateľnosti dôchodkov, čo považujem za povinnosť zdôrazniť,
a vyhlásenia rady EPSCO o Európskom roku boja proti chudobe.

Ešte raz vám blahoželám. Dúfajme, že nasledujúce predsedníctva budú tento pokrok
rozvíjať.

Gay Mitchell (PPE).   – Mám procedurálnu námietku. Rád by som vás požiadal, aby ste
preskúmali, kto môže vystúpiť v rámci postupu „catch the eye“ a kto nie. Zdá sa mi, že na
jednotlivých schôdzach to nie je spravodlivo rozdelené. Chcel by som vás požiadať, aby
ste to urobili, pretože niektorí z nás, ktorí majú iné povinnosti, nemôžu sedieť v Parlamente
po celý čas, kým iní takúto možnosť majú.

Myslím si, že poslanci by mali mať spravodlivú možnosť zasiahnuť do rozpravy. Naozaj
sa ospravedlňujem za zdržiavanie, ale chcem vás požiadať, aby ste to preskúmali.

Predseda.   – Pán Mitchell, chcem uviesť len to, že mám zoznam, ktorý si môžete pozrieť.
Možnosť vystúpiť má takmer 20 poslancov. Ak chcete, môžete ma navštíviť v kancelárii,
zoznam vám ukážem a vysvetlíme to.
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Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Dnes dopoludnia zaznelo v tomto Parlamente
veľké množstvo pozitívneho hodnotenia a uznania. V mene Komisie by som chcel uviesť,
že tieto vyjadrenia sú veľmi zaslúžené. Belgické predsedníctvo so svojím európskym
duchom jasne prejavilo pôsobivú efektívnosť a veľmi kooperatívny prístup. Keď sa belgické
predsedníctvo začalo venovať nejakej otázke, všetci sme vedeli, že bude sledovať iba
európsky cieľ a že to bude robiť v duchu lojálnej spolupráce medzi inštitúciami. Výsledkom
veľmi dobrej spolupráce belgického predsedníctva s Európskym parlamentom a veľmi
blízkych vzťahov s Komisiou je veľmi pôsobivý zoznam úspechov.

Dnes môžeme povedať, že Lisabonská zmluva sa v súčasnosti v plnej miere uplatňuje.
Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov sa nám podarilo dať našim občanom nový
hlas a dosiahnuť dohodu o transparentnejších a účinnejších pravidlách komitológie. Na
obidvoch uvedených otázkach som spolupracoval so štátnym tajomníkom pánom
Olivierom Chastelom a musím povedať, že na mňa vždy zapôsobili jeho zmysel pre
spoluprácu a vysoká úroveň profesionality.

Na ukončenie rozpravy o rozpočte na rok 2011 a začatie novej hospodárskej správy
v Európe bol potrebný pokojný a konštruktívny prístup. Belgickému predsedníctvu sa
podarilo dosiahnuť zjavný pokrok dokonca aj v zložitých a zdĺhavých diskusiách, napríklad
o otázkach rozvodu, finančného dohľadu a aj patentov.

V súčasnosti je úplne zrejmé, že pozitívny duch a efektívnosť belgického predsedníctva
musíme šíriť ďalej. Je jasné, že obnova hospodárstva po kríze a konsolidácia verejných
financií sú pre nás všetkých hlavnými prioritami. Minulý týždeň sme dostali dobrú správu
v súvislosti s úspešným predajom portugalských, španielskych a talianskych dlhopisov
a boli sme svedkami znížení rozpätia v prípade Belgicka a iných krajín. Úplne jasné je aj
to, že musíme urýchliť štrukturálne reformy a vyvíjať ešte väčšie úsilie. Ak nechceme
skončiť pri obnove bez pracovných miest, musíme preskúmať spôsob reformy pravidiel
nášho trhu práce a odstránenia prekážok pre vyššiu zamestnanosť v Európe. Zároveň
musíme chrániť zraniteľné vrstvy obyvateľov v našej spoločnosti a znížiť chudobu. Toto
je jediný spôsob, akým môžeme rozvíjať naše sociálne trhové hospodárstvo v Európe.

Veľa bude závisieť od toho, ako začneme európsky semester a do akej miery budeme
spoločne schopní ambiciózne pristupovať k našim národným programom reforiem, našim
snahám o konsolidáciu a k vykonávaniu stratégie EÚ 2020. Belgické predsedníctvo
významne prispelo k začatiu tohto nového procesu hospodárskej správy a my musíme
v súčasnosti pokračovať vo vynikajúcej práci, ktorú začalo.

Pán premiér, pán štátny tajomník, chcel by som vám veľmi pekne poďakovať za vynikajúcu
prácu. Rád by som veľmi pekne poďakoval aj všetkým vašim diplomatom za vytvorenie
pozitívnej atmosféry, v ktorej môže nasledujúce predsedníctvo pokračovať v práci, ktorú
ste pred šiestimi mesiacmi tak úspešne začali.

Yves Leterme,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Toto sú moje posledné slová v mene
belgického predsedníctva, takže budem stručný. Teší ma také veľké množstvo prítomných,
ale viem, že to súvisí s inými bodmi vášho programu.

(NL) Dámy a páni, tiež by som, samozrejme, rád poďakoval všetkým tým, čo poskytli
veľmi konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá bude neoceniteľná vo vašej a našej práci
v budúcnosti. V súvislosti s veľmi pozitívnym hodnotením nášho predsedníctva zo strany
Európskeho parlamentu mi predovšetkým dovoľte povedať, že sa snažím dodržiavať zásadu
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pokojného prístupu k negatívnej spätnej väzbe a veľmi skromného prístupu k pozitívnej,
a to aj vtedy, keď je nadnesená.

Na záver by som chcel zdôrazniť tri body. Po prvé, považujem za naozaj dôležité ustanoviť
osvedčené postupy v súvislosti s vykonávaním Lisabonskej zmluvy, čo však zjavne presahuje
rámec nášho belgického predsedníctva. Každý národný štát, ktorý na šesť mesiacov
prevezme funkciu rotujúceho predsedníctva Európskej únie, by mal vo svojom programe
mimoriadne uprednostňovať otázku Európy.

Po druhé, cieľom riadenia rotujúceho predsedníctva možno nie je vystupovať iba ako
sprostredkovateľ, ale aj ako hybná sila, aby naše inštitúcie mohli vykonávať svoju prácu,
ako to tu uviedol jeden z vás. Všetci sme sa vytrvalo usilovali o ratifikáciu Lisabonskej
zmluvy. Bolo by, samozrejme, absurdné, keby sme rotujúce predsedníctvo riadili tak, že
by neuplatňovalo spravodlivosť v súlade so znením a duchom Lisabonskej zmluvy. Okrem
toho to navyše považujem za jediný spôsob, ako splniť účel rotujúceho predsedníctva
v budúcnosti a zachovať všetky budúce zmeny a doplnenia zmluvy alebo nové dohody.
Po tretie, nie všetko je dokonalé a niektorí poslanci správne poukázali na určité nedostatky.
Chcel by som predovšetkým zopakovať, že Európa by mala byť ambicióznejšia v súvislosti
so sociálnou politikou.

(FR) Vaše vyjadrenia sú naozaj správne. Na úrovni sociálnej politiky musí byť Únia
v budúcnosti ambicióznejšia, ale napriek tomu som presvedčený, že Belgicko si splnilo
úlohu. Belgické predsedníctvo posilnilo úlohu politík zamestnanosti v rámci stratégie EÚ
do roku 2020, zabezpečilo zahrnutie týchto politík do novej hospodárskej správy Európy
a som presvedčený, že tiež vytvorilo základy sociálneho rozmeru stratégie EÚ do roku
2020 nielen na boj proti chudobe, ale aj pre sociálnu súdržnosť. Čo sa týka niektorých
vystúpení, domnievam sa, že sme do európskeho programu predsa len zahrnuli otázku
služieb všeobecného záujmu. Je však pravda, že musíme vykonať viac a posunúť sa vpred
najmä na legislatívnej úrovni.

Ako som už uviedol, naše predsedníctvo nie je dokonalé a myslím si, ako správne povedal
pán Tavares, že na úrovni politiky týkajúcej sa utečencov môžeme urobiť viac, než robíme
v súčasnosti.

(NL) Svoje vystúpenie ukončím dvomi záverečnými poznámkami, keďže na programe sú
iné otázky. Rozhodne by som sa chcel obrátiť na belgických poslancov Európskeho
parlamentu vo všeobecnosti, ale predovšetkým niektorým z nich, a to dvom svojim
predchodcom.

V mene belgickej vlády by som chcel povedať, že naše úsilie vynaložené počas belgického
predsedníctva považujeme za istý prejav uznania vašej práce v tomto Parlamente. Dámy
a páni, urobili sme, čo bolo v našich silách, aby sme správne uplatňovali Lisabonskú zmluvu,
čo je tiež istým prejavom uznania iniciatívam vytvoreným od jedenásteho predsedníctva,
ktoré dozeralo na vznik Laekenskej deklarácie a následne sa v rámci dôležitého spravodajstva
snažilo o zavedenie jej ducha do Lisabonskej zmluvy.

Správne bolo uvedené, že rotujúce predsedníctvo sa spolieha predovšetkým na odhodlanie
a zásluhu veľkého množstva ľudí v okolí politikov, ktorí musia prevziať zodpovednosť
a stáť v prvej línii. Mám na mysli poradcov, diplomatov a veľké množstvo ľudí, ktorí
v konečnom dôsledku vykonávajú najdôležitejšiu prácu.

Rád by som pánovi Staesovi povedal, že Zlatú kopačku, ktorá sa bude zajtra odovzdávať
v Belgicku, stále dostávali ľudia ako Lukaku a Boussoufa. Keby bolo ocenené belgické
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predsedníctvo, Zlatú kopačku by určite dostala jeho diplomatická služba, ktorej niektorí
zamestnanci sedia priamo za mnou.

Na záver by som rád povedal niekoľko slov v čo najlepšej maďarčine pánovi Tabajdimu.

Predseda.   – Pán premiér, vďaka vám sme v posledných šiestich mesiacoch vytvorili nové
spôsoby spolupráce na rôznych úrovniach medzi dvoma zákonodarnými orgánmi
Európskej únie, Radou a Európskym parlamentom. Vaše predsedníctvo dosiahlo obrovský
úspech. Želám všetko najlepšie vašej krajine a vám osobne.

(potlesk)

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Mara Bizzotto (EFD),    písomne. – (IT) Dňa 31. decembra 2010 ukončilo svoju činnosť
pomerne mdlé predsedníctvo, ktoré niektorí nazvali nevýrazným a slabým. Od belgickej
vlády, ktorá v skutočnosti osem mesiacov neexistovala, sme nič iné očakávať nemohli.
Belgickým politikom sa nepodarilo prijať politický plán pre vlastnú krajinu, ktorá je obeťou
nebývalej inštitucionálnej krízy. Nechápem, ako mohla viesť taký zložitý útvar, akým je
Európska únia, ktorá je v súčasnosti sama veľmi krehká a nestabilná, s predvídavosťou
a víziou do budúcnosti. Belgické predsedníctvo malo nasmerovať Európu na cestu obnovy
po hospodárskej a finančnej kríze. Ešte aj dnes sa však znova zaoberáme špekuláciou, ktorá
ohrozuje samotnú existenciu jednotnej meny. Práve belgické predsedníctvo sa zaslúžilo
o dôležité zrýchlenie ďalšieho rozširovania hraníc EÚ. Ako sme videli v posledných rokoch,
pristúpenie hospodársky slabých krajín skomplikovalo prácu európskych inštitúcií a oslabilo
celú Európu, ktorá je v súčasnosti schopná zvládať domáce problémy akýchkoľvek nových
členských štátov menej než v minulosti.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Belgicko vykonávalo posledných šesť mesiacov
funkciu predsedníctva Európskej únie a zdá sa, že v jeho krajine si to nikto nevšimol. Krajina
sa neúspešne snažila predovšetkým vytvoriť novú vládu a pre rozpory medzi Flámami
a Valónmi nebola schopná prijímať politické rozhodnutia. Bol preto zázrak, že politickí
predstavitelia EÚ jednoduchým spôsobom naplnili svoju túžbu presadiť centralizáciu
v Európskej únii. Kríza eura sa využila ako zámienka na presadenie plánov na riadenie
európskeho hospodárstva. Okrem toho takzvaný „stály záchranný balík“ v súvislosti
s eurom nie je ničím iným než útokom na čistých prispievateľov, ktorí budú musieť
v budúcnosti siahnuť ešte hlbšie do vrecka. Belgicko by sa malo v skutočnosti považovať
za varovný príklad toho, čo sa môže stať, ak sa spoja národy s rozdielnou výkonnosťou
hospodárstva. Belgicko, v ktorom sú rozdiely medzi Flámami a Valónmi zjavne nezlučiteľné
a kde federálny aparát predstavuje mechanizmus prerozdeľovania od Flámov Valónom,
ukazuje, čo sa môže stať Európskej únii a eurozóne, ak bude pokračovať súčasným
nesprávnym smerom.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    písomne. – (PL) Pri hodnotení belgického predsedníctva
by sme mali v prvom rade oceniť jeho mimoriadne aktívnu úlohu pri vytváraní európskeho
systému finančnej stability. Všetci, čo poznajú tento proces, vedia, že ide o zložitú operáciu,
ktorá sa uskutočnila pod časovým tlakom. Z tohto dôvodu by som rád úprimne zablahoželal
všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto projektu. V tejto súvislosti belgické predsedníctvo
zanechalo maďarskému predsedníctvu dobre vykonanú prácu. Mali by sme tiež zdôrazniť,
že Belgičania vytýčili cestu pre nasledujúce predsedníctva v súvislosti s nadobudnutím
platnosti Lisabonskej zmluvy. Chcel by som vyjadriť nádej, že nasledujúce predsedníctva
vrátane poľského sa budú snažiť intenzívnejšie stanoviť vlastné a jasné priority a zároveň
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ich zahrnú v rámci našich spoločných európskych cieľov. Tento spôsob práce umožňuje
intenzívnejšie plánovanie a vykonávanie politík európskych inštitúcií.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) Rád by som na úvod zablahoželal
belgickému predsedníctvu, ktoré pri riadení Európskej rady počas posledných šiestich
mesiacov preukázalo vynikajúce schopnosti. Belgickému tímu môžeme prisúdiť ešte väčší
úspech vzhľadom na situáciu, v ktorej krajina prevzala funkciu predsedníctva. Po prvé,
bolo to prvé predsedníctvo, ktoré fungovalo na základe pravidiel zavedených Lisabonskou
zmluvou, a, po druhé, EÚ a jej jednotlivé členské štáty boli v mimoriadne zložitej finančnej
situácii. Okrem toho Belgicko muselo počas predsedníctva riešiť domáce problémy. Napriek
tomuto zložitému a náročnému obdobiu predsedníctvo dokázalo, ako účinne dokáže
postupovať, a pri vykonávaní všetkých opatrení zároveň preukázalo skutočný európsky
štýl. Ponechalo svoje domáce problémy a otázky bokom a sústredilo sa na postup, ktorý
zodpovedal návrhom Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskej rady, a na
podporu týchto inštitúcií. Predsedníctvo prevzalo úlohu sprostredkovateľa. Pokiaľ ide
o priority, ktoré predsedníctvo dosiahlo, uznanie si zaslúžia opatrenia zamerané na boj
proti hospodárskej kríze. V tejto súvislosti mám na mysli predovšetkým prácu na
nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Ďalším významným úspechom belgického
predsedníctva je smernica o Eurovignette. Na záver by som rád uviedol, že belgické
predsedníctvo môže slúžiť ako dobrý príklad pre ďalšie krajiny, ktoré prevezmú funkciu
predsedníctva Európskej rady. Podobný úspech by som chcel zaželať maďarskému aj
poľskému predsedníctvu, ktoré sa začne v druhej polovici roku 2011.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    písomne. – (PL) Chcem poďakovať belgickému
predsedníctvu. Jeho práca, ktorá sa práve skončila, môže slúžiť ako model pre krajiny,
ktoré budú viesť úsilie Európskej rady v budúcnosti. Táto téma mi je mimoriadne blízka
vzhľadom na nadchádzajúce predsedníctvo Poľska. Dúfam, že si zachová smerovanie,
ktoré tak úspešne vytýčilo belgické predsedníctvo. Nestáva sa často, aby predsedajúca
krajina uprednostnila opatrenia Spoločenstva pred domácimi záujmami. Podľa môjho
názoru hlavný úspech predsedníctva, o ktorom rokujeme, spočíval v jeho nepretržitom
vykonávaní ustanovení Lisabonskej zmluvy predovšetkým na úrovni Európskej rady, ktorá
sa stala plnoprávnou inštitúciou so stálym predsedom, a na úrovni Rady pre zahraničné
veci, ktorej v súčasnosti predsedá vysoká predstaviteľka. Boj proti hospodárskej kríze sa
tiež ukázal ako záležitosť s nemalým významom a systematické monitorovanie
a zmierňovanie finančného sektora umožní postupom času znova obnoviť jej poškodenú
reputáciu. Je to mimoriadne dôležité v období, keď dochádza k veľkému tlaku v súvislosti
s rozšírením eurozóny. Stručne povedané, úprimne dúfam, že smer určený počas belgického
predsedníctva nám poslúži ako meradlo kvality pre krajiny, ktoré prevezmú budúce
predsedníctva. Nech je dobro Spoločenstva vždy našou prioritou. Ďakujem.

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

7. Hlasovanie

Predsedajúci.   – Teraz pristúpime k hlasovaniu.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)
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7.1. Zlúčenie a splynutie akciových spoločností (kodifikované znenie)
(A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (hlasovanie)

7.2. Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Jordánskom s cieľom
zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ (A7-0373/2010, Gabriele
Albertini) (hlasovanie)

7.3. Dohoda medzi ES a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o leteckých
službách (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Schválením mojej správy budeme hlasovať za
dohodu, ktorá dokáže dosiahnuť aproximáciu zákonov na základe 47 existujúcich
dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých medzi jednotlivými členskými
štátmi EÚ a jednotlivými štátmi Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. Zaistíme
tak uplatňovanie rozhodného práva EÚ, zabránime diskriminácií a prekážkam v prístupe
na trh a znížime byrokraciu. Prosím, aby ste hlasovali za.

7.4. Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh
(A7-0343/2010, Catherine Stihler) (hlasovanie)

7.5. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci (A7-0375/2010, Michèle Striffler)
(hlasovanie)

7.6. Poľnohospodárstvo ako strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou
bezpečnosťou (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (hlasovanie)

Predsedajúci.   – Týmto uzatváram toto hlasovanie.

8. Vysvetlenia hlasovania

Predsedajúci.   – Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania

Odporúčanie do druhého čítania: Catherine Stihler, (A7-0343/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Stavebný priemysel je v každej krajine veľmi dôležitým
odvetvím hospodárstva. Keď sa usilujeme o hospodársky rast a zlepšenie životnej úrovne,
nemôže sa prehliadať táto dôležitá časť trhu. Všetci si uvedomujú význam správne
postavenej alebo rekonštruovanej stavby pre bezpečnosť a pohodlie. Zároveň sa všetci
snažíme znížiť náklady na výstavbu domov, priemyselných a verejných budov. Cieľom
správy je odstrániť trhové prekážky, umožniť efektívny predaj stavebného materiálu a zaistiť
konkurencieschopné ceny v odvetví. Výhody tejto iniciatívy pocítia ľudia v celej Európe.
Plne podporujem aj návrhy spravodajkyne týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti zamestnancov
v odvetví.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Pokiaľ ide o správu pani Stihlerovej, je jasné, akú
významnú úlohu zohráva stavebný priemysel v Európe. Skrátka sme sa museli venovať
problémom 12 miliónov občanov, ktorí sú v tomto odvetví priamo zamestnaní.
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Správa pani Stihlerovej je cenným nástrojom na obmedzenie vnútroštátnych
administratívnych a technických prekážok, ktoré bránia uvádzaniu stavebných výrobkov
na trh v Európskej únii, a na ďalšie budovanie jednotného trhu v tomto odvetví.

Podporujem skutočnosť, že sa v správe uznal význam malých a stredných podnikov
v stavebnom priemysle, a takisto podporujem, že sa osobitná pozornosť musí venovať
potrebe recyklácie stavebných výrobkov; táto otázka je pre boj proti zmene klímy
mimoriadne dôležitá. Chcel by som však využiť túto príležitosť a upozorniť na otázku
zdravia a bezpečnosti pracovníkov zamestnaných v stavebnom priemysle. Usmernenia,
ktoré spravodajkyňa v tejto súvislosti zahrnula do správy, sú užitočné, ale musia sa
rozpracovať.

Našou povinnosťou je diskutovať v najbližšej budúcnosti o týchto návrhoch a ďalej ich
rozvinúť, aby sme zaistili, že pre pracovníkov zamestnaných v stavebnom priemysle bude
zabezpečená vysoká úroveň ochrany. Nešťastné úmrtia, ktoré sú zaznamenané v súvislosti
s prácou, sú záležitosťou, ktorá sa týka celej Európy. Dúfam, že vďaka našej práci im budeme
môcť zabrániť.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) V prvom rade by som chcel poďakovať pani Stihlerovej
za túto vynikajúcu správu. Sústrediť sa na harmonizáciu uvádzania stavebných výrobkov
na trh je veľmi dôležité, keďže v budúcnosti budeme potrebovať lepšiu a kvalitnejšiu
výstavbu.

Nesmieme zabudnúť, že hoci je toto odvetvie veľmi konkurencieschopné, dôležitá nie je
samotná hospodárska súťaž, ale konečný výsledok. Dôležité je, aby boli budovy stavané
v Európe bezpečné pre svojich užívateľov a aby boli počas procesu výstavby bezpečné aj
pre stavbárov a ostatných zamestnancov.

Veľmi dôležité je, aby sme mali harmonizáciu aj v oblasti uvádzania stavebných výrobkov
na trh, a mohli si tak vymieňať osvedčené postupy. Je pravda, že v súčasnosti sa ešte
v mnohých krajinách Európy používajú materiály, ktoré pre obyvateľov nie sú zdravé.
V mnohých členských štátoch Európskej únie máme napríklad obrovský problém s plesňou,
a preto je dôležité používať osvedčené postupy a inovácie, aby uvádzanie stavebných
výrobkov na trh zahŕňalo výrobky, ktoré sú pre užívateľov zdravé a vyhovujúce.

Preto by som chcel pani Stihlerovej poďakovať za túto jej vynikajúcu správu. Európa
potrebuje dobré stavebné výrobky a systém marketingu, ktorý špecificky zohľadní
bezpečnostné predpisy.

Daniel Hannan (ECR).   – Minulý týždeň prišiel do Londýna francúzsky premiér a povedal,
že sa musíme pripojiť k projektu na podporu eura. Nechajme na chvíľu bokom otázku, či
by sme sa mali opäť nechať zatiahnuť do problému druhých; sústreďme sa miesto toho na
základnú logickú chybu. Hovorí, že európska integrácia nefunguje, a preto by mala byť
európska integrácia väčšia. Som si istý, že ste si všimli problém tejto úvahy. „Môj čln sa
stále prevracia, preto by som chcel veliť zaoceánskej lodi.“ „Moja motokára nabúrala,
nechajte ma teda viesť kamión.“ Vyzerá to tak, že bez ohľadu na problém odpoveďou je
vždy užšia európska integrácia.

EÚ je riešením pri hľadaní problému, ale určite príde deň, keď už nebudeme môcť klamať
trhy a verejnú mienku. Čaro opadáva a šamanistické zaklínadlá strácajú svoju silu.
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Správa: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Dámy a páni, keď zvážime, že príspevky Európskej únie
predstavujú viac ako 40 % celkovej medzinárodnej humanitárnej pomoci, je EÚ najväčším
svetovým darcom humanitárnej pomoci. Humanitárna politika Únie je praktickým
prejavom jej záväzku podporovať ľudí v krajinách tretieho sveta, ktorí potrebujú pomoc,
keď sú najzraniteľnejší.

Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, ktorý 18. decembra podpísali predsedovia
Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu a Komisie, predstavuje významný krok
vpred. Musím tu poukázať na to, že záväzky vyplývajúce z konsenzu platia pre členské
štáty a aj pre Európsku komisiu.

V posledných rokoch sme videli, že nehumanitárne subjekty sa čoraz častejšie zapájajú do
reakcií na humanitárne krízy. Je nevyhnutné, aby sa politické orgány a vojenské
a humanitárne organizácie pôsobiace v rovnakom pracovnom prostredí viac o sebe
dozvedeli a zapájali sa do dialógu, pričom musia zároveň zohľadniť – a nekompromitovať
– svoje príslušné úlohy a mandáty. Samozrejme, keď sa využívajú zdroje civilnej ochrany,
musí to byť v súlade s medzinárodnými usmerneniami uvedenými v európskom konsenze.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Myslím si, že správa, ktorú sme dnes prijali – za čo
ďakujem a blahoželám pani spravodajkyni Strifflerovej –, je textom, ktorý prispeje
k účinnejšej a dôslednejšej humanitárnej pomoci.

Európsky parlament dnes vyzýva Úniu na užšiu spoluprácu, aby sa dosiahol konsenzus
zameraný na posilnenie našej spoločnej reakcie na humanitárne krízy a najmä na striktné
presadzovanie úplného dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva.

Musíme preto zabezpečiť, aby humanitárna pomoc a humanitárni pracovníci mali lepší
prístup k obyvateľom v núdzi, a keďže je v súčasnosti viac takýchto obyvateľov, musíme
toho dosiahnuť ešte viac ako doteraz, či už prostredníctvom Komisie, alebo prostredníctvom
bilaterálnych programov. Hoci sú potreby obrovské, distribúcia pomoci sa stáva čoraz
ťažšou a aj riskantnejšou a nebezpečnejšou, čo je zapríčinené stále zložitejším
medzinárodným rámcom.

Vzhľadom na tieto požiadavky presadzuje táto dohoda európsky konsenzus, v ktorom je
potvrdené, že pomoc EÚ je jednoznačne založená na humanitárnych zásadách neutrality,
nezávislosti a nestrannosti a obetiam krízy musí byť poskytovaná rýchlo a účinne podľa
zistených potrieb.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Dramatický nárast počtu prírodných katastrof a ich
intenzity spoločne s rastúcim počtom zložitých kríz znamenajú, že čelíme čoraz
vážnejšiemu porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva a zúženiu humanitárneho
priestoru.

Nedávne tragédie na Haiti a v Pakistane opäť dokazujú, že sa musia zlepšiť nástroje, ktoré
má EÚ k dispozícii na reagovanie na prírodné katastrofy. Súhlasím so všeobecným
prístupom správy a najmä s tvrdením, že Európska únia musí dôsledne presadzovať
humanitárne zásady. Služba pre vonkajšiu činnosť Európskej únie ustanovená v Lisabonskej
zmluve by mala odrážať politickú váhu a vplyv Únie ako hlavného medzinárodného darcu.

Hlasoval som za správu pani Strifflerovej, pretože súhlasím s tým, že je nevyhnutné, aby
sme pracovali na posilnení vykonávania Európskeho konsenzu a súvisiaceho akčného
plánu, ako aj na celosvetovej koordinácii a rozdelení záťaže, pričom sa musí zohľadniť
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regionálna zodpovednosť krajín, ktoré sú schopné stať sa významnými prispievateľmi
v oblasti humanitárnej pomoci.

Správa: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

Jim Higgins (PPE).   – Veľmi rád som hlasoval za túto špecifickú správu, pretože sa v nej
potvrdzuje, že potravinová bezpečnosť je základným ľudským právom. Odvetvie
poľnohospodárstva musí uspokojiť dopyt rastúcej populácie po bezpečných a postačujúcich
potravinách napriek prekážkam, ktoré spočívajú v obmedzených prírodných zdrojoch,
vysokých cenách energie a zmene klímy. Podľa Organizácie OSN pre výživu
a poľnohospodárstvo sa výroba potravín bude musieť zvýšiť najmenej o 70 %, aby mohla
uspokojiť rastúci dopyt svetovej populácie, ktorá má do roku 2050 prekročiť hranicu
9 miliárd.

Navyše asi 900 miliónov ľudí na celom svete trpí chronickým hladom v dôsledku extrémnej
chudoby, zatiaľ čo 2 miliardám ľudí chýba skutočná dlhodobá potravinová bezpečnosť
v dôsledku rôznych stupňov chudoby. V Európe žije ešte 16 % občanov pod hranicou
chudoby. V podstate mám na mysli to, že tento problém musíme nekompromisne riešiť.
Je nevyhnutné, aby to financovanie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku
2013 zohľadnilo, a potrebujeme aspoň to, aby rozpočet zostal minimálne na súčasnej
úrovni.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Parlament sa dnes rozhodol oficiálne uznať
poľnohospodárstvo za strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. To
sme my v Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu uznali už pred mnohými
rokmi. Takisto uznávame skutočnosť, že poľnohospodárstvo je strategickým odvetvím,
pokiaľ ide o kvalitu potravín, verejné zdravie a udržateľný hospodársky rast. To však nie
je dôvodom pre programy podpory konzumácie ovocia a mlieka. Nie je to dôvod ani pre
viac programov na dotáciu mlieka podporovaných trhom. Chceli by sme zdôrazniť, že
sme hlasovali proti týmto návrhom, a je nám ľúto, že nás prehlasovali.

To však nesmie zničiť celkový obraz, že musíme zabezpečiť dobré podmienky pre
poľnohospodárstvo. Maslové hory, vínové jazerá a školské programy však nepredstavujú
cestu vpred. Intervencie a narušenia trhu nezaistia príjem poľnohospodárov. Namiesto
toho musíme investovať do výskumu a poskytnúť poľnohospodárom možnosti na
používanie nových technológií pre alternatívne formy príjmu. Celkovo považujeme správu
za dobrú, a preto sme hlasovali za ňu ako celok.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Potravinová bezpečnosť je základným ľudským právom,
ktoré sa zabezpečí len vtedy, keď budú mať všetci ľudia neustále fyzický, sociálny
a hospodársky prístup k postačujúcim potravinám.

Nová spoločná poľnohospodárska politika EÚ musí tieto nové požiadavky zohľadniť,
a preto musí jasne a jednoznačne reagovať na problém potravinovej bezpečnosti a na ďalšie
problémy, najmä zmenu klímy, hospodársku krízu a zachovanie územnej rovnováhy
v rámci EÚ.

Musíme presadzovať nielen konkurencieschopnosť našich výrobkov, ale aj tradičné
poľnohospodárstvo, drobné poľnohospodárstvo, organické poľnohospodárstvo a miestnu
distribúciu. Tieto modely poľnohospodárstva vždy cenným spôsobom prispievali a aj
naďalej budú prispievať k potravinovej bezpečnosti, pretože často predstavujú najúčinnejší
spôsob využívania pôdy v rôznych zemepisných regiónoch EÚ, keďže používajú metódy,
ktoré sa v rôznych regiónoch špeciálne vyvíjali počas dlhých časových úsekov.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Našou úlohou ako poslancov Európskeho parlamentu
je konať s cieľom zlepšiť život občanov EÚ. Najvyššou prioritou by malo byť zabezpečiť
im prístup k bezpečným potravinám najvyššej kvality. Nedostatok potravín a vysoké ceny
väčšinou sprevádzajú sociálne nepokoje a nemôžeme pripustiť, aby takáto situácia nastala
na našom kontinente. Keď zoberieme do úvahy rastúci počet obyvateľov, zmenu klímy
a prírodné katastrofy, je globálna potravinová bezpečnosť ohrozená. Mnoho ľudí už hladuje
a na nájdenie riešenia potrebujeme rozumnú a spravodlivú spoločnú poľnohospodársku
politiku a finančnú podporu pre toto odvetvie. Poľnohospodárstvo by malo mať osobitné
postavenie, ktoré umožní prijatie špeciálnych opatrení a použitie primeraných nástrojov
v prípade vzniku potravinových kríz.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Potravinová bezpečnosť a zaručené dodávky potravín pre
obyvateľov zostávajú hlavnými problémami poľnohospodárstva, a to nielen v Európe, ale
aj na celom svete.

Som veľmi spokojný s obsahom tejto správy predovšetkým preto, že potravinová
bezpečnosť je uznaná za základné ľudské právo. Potravinová bezpečnosť je cieľom, ktorý
je možné dosiahnuť len vtedy, ak sa vážna pozornosť bude venovať dvom dôležitým
otázkam – kolísaniu trhov a cien a stenčujúcim sa zásobám potravín. Európa musí byť
schopná zasiahnuť prostredníctvom spoločných a účinných opatrení, aby zabezpečila
dodávky potravín a zabránila vážnym asymetriám medzi výrobkami EÚ a výrobkami
z krajín mimo EÚ, ktoré z hľadiska bezpečnostných noriem stále existujú.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Chcel by som povedať, že ma veľmi potešila správa o uznaní
poľnohospodárstva za strategické odvetvie v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou,
pretože opäť dáva do popredia význam vidieckeho hospodárstva. Prvým záverom pre mňa
je, že aj naďalej potrebujeme silnú európsku spoločnú poľnohospodársku politiku. Chcel
by som tiež poďakovať pani spravodajkyni.

V správe bol však jeden bod, za ktorý som so správou nehlasoval, a ten sa týkal vytvorenia
európskeho programu potravinovej pomoci v rámci Európskej únie. Myslím si, že
poskytovanie pomoci v praxi, inými slovami, pomoci na zabezpečenie toho, aby v Európskej
únii nikto netrpel hladom, musí zostať zodpovednosťou členských štátov jednoducho
preto, že takéto problémy by sa mali riešiť tam, kde vznikajú, a to v členských štátoch.

Diane Dodds (NI).   – V tejto správe sa poukazuje na potrebu potravinovej bezpečnosti
pre občanov, ktorých zastupujeme. Zdôrazňujú sa v nej tiež dôležité verejné statky, ktoré
poľnohospodári vyrábajú často s malým alebo žiadnym uznaním. Mám však pocit, že tam
bude problém.

V poslednom čase som počula dôležité prejavy, v ktorých sa tvrdilo, že spoločná
poľnohospodárska politika by sa v skutočnosti mala zmeniť na environmentálnu politiku.
Myslím si, že by nás to nakoniec doviedlo k tomu, že by sme mylne verili, že európskych
poľnohospodárov nepotrebujeme, a možno by sme len dovážali potraviny z krajín mimo
EÚ.

To by sa nemalo stať. Naši poľnohospodári by mali byť podporovaní, aby vyrábali potraviny
spôsobom, ktorý neškodí životnému prostrediu, a pokiaľ ide o dovážanie potravín, svetové
trhy sú jednoducho príliš nestále z hľadiska cien a aj z hľadiska neporušenosti dodávok.

Je mnoho vecí, ktoré musíme urobiť. Musíme mať silný rozpočet pre spoločnú
poľnohospodársku politiku. Musíme lákať mladých poľnohospodárov do tohto odvetvia,
aby sme mu zaistili budúcnosť. Potrebujeme viac výskumu a inovácií, aby boli výrobné
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metódy účinnejšie, a potrebujeme menej byrokracie – a určite nie žiadnu zelenú byrokraciu
na obmedzovanie našich poľnohospodárov.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Počas posledných týždňov rôzne parlamentné výbory,
ktoré sa zaoberajú témou spoločnej poľnohospodárskej politiky, skúmali otázku reformy
po roku 2013.

Potravinová bezpečnosť je jednoznačne jedným zo základných prvkov poľnohospodárstva.
Túto myšlienku treba preto posudzovať v súvislosti so správou, ktorá nám dnes bola
predložená na hlasovanie a v ktorej je potravinová bezpečnosť definovaná ako základné
právo, ktoré sa musí preto chrániť všetkými možnými spôsobmi.

Vážený pán predsedajúci, takáto pozornosť je potrebná vždy vtedy, keď nastanú naliehavé
prípady, akým je napríklad situácia spojená s dioxínovým škandálom, ktorej sme
v súčasnosti svedkami, keď sa zistilo, že v krmivách sa používa dioxín, ale takisto
a predovšetkým na zabezpečenie toho, aby sme mali spoločný výrobný proces, ktorý bude
uznávať odvetvie ako celok, ktorý bude uznávať kvalitu práce poľnohospodárov,
rešpektovať životné prostredie a marketing a tým aj spotrebiteľov.

Táto správa je súčasťou súboru opatrení, ktoré tento Parlament vypracoval na podporu
poľnohospodárstva, a preto môžem povedať, že som spokojný.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Výroba potravín vo svete dnes musí čoraz viac čeliť
rôznym problémom. Jedným takým problémom je zmena klímy, ktorá môže, bohužiaľ,
spôsobiť nepredvídateľný nedostatok potravín a ohroziť tak uspokojenie rastúceho dopytu
svetovej populácie, ktorá podľa odhadov prekročí v roku 2050 hranicu 9 miliárd. Spoločná
poľnohospodárska politika musí jednoznačne reagovať na úlohy súvisiace s potravinovou
bezpečnosťou, zmenou klímy a hospodárskou krízou. Podporovať musíme nielen
konkurencieschopnosť, ale aj tradičné poľnohospodárstvo a organické poľnohospodárstvo
a miestne hodnoty. V dôsledku zmeny klímy je čoraz viac prírodných katastrof, ktoré
spôsobia zníženie možnosti využitia veľkých oblastí poľnohospodárskej pôdy, čím sa
ohrozí potravinová bezpečnosť. Na dosiahnutie uvedených cieľov a v záujme rozumných
cien potravín a spravodlivého príjmu pre poľnohospodárskych výrobcov sa rozpočet
spoločnej poľnohospodárskej politiky musí zachovať minimálne na súčasnej úrovni.
Z tohto dôvodu je dôležité pristupovať k poľnohospodárstvu ako k odvetviu, ktoré je
strategické z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Aj preto som podporil túto správu.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Ako prvé chcem povedať, že je výborné, že Európsky
parlament uznáva poľnohospodárstvo v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou za
strategické odvetvie.

Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že potraviny, ktoré v Európskej únii vyrábame,
budú predovšetkým bezpečné a zdravotne vyhovujúce. Dosť ma znepokojuje, že máme
sklon venovať viac pozornosti kvantite ako kvalite. Dôraz na účinnosť akosi prehliadol
tieto zdravotné požiadavky. Keď hovoríme o potravinovej bezpečnosti, je veľmi dôležité
zaistiť, aby potraviny, ktoré sa poskytujú európskym spotrebiteľom, boli bezpečné, kvalitné
a výživné.

Takisto je veľmi dôležité zaistiť, aby si jednotlivé členské štáty Európskej únie zachovali
vlastné poľnohospodárske postupy. Keď čelíme prírodným katastrofám, je dôležité, aby
sme mali poľnohospodárstvo, ktoré je sebestačné. Takýmto spôsobom môžeme na riešenie
problémov, ktoré môžu vzniknúť v prípade katastrofy, využiť zásadu získavania miestnych
potravín.
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Chcel by som zdôrazniť predovšetkým význam týchto zásad, ktoré sú v záujme zdravia
a sú dôležité. Dúfam, že uvidíme viac tohto smerovania k miestnym potravinám. Dôležité
je v celej Európe zabezpečiť, aby bolo poľnohospodárstvo úplne životaschopné a aby
každý členský štát Európskej únie mohol vykonávať poľnohospodársku činnosť. Je to
dôležitý a silný základ pre budúcnosť, ktorý potrebujeme osobitne v potravinárskom
odvetví.

Salvatore Tatarella (PPE).   – (IT) Rozhodne som hlasoval za túto dôležitú správu a chcel
by som osobitne zdôrazniť odsek 35 správne štruktúrovaného stanoviska Výboru pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ktorý sa domnieva, že Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zohráva hlavnú úlohu pri hodnotení a oznamovaní
všetkých rizík spojených s potravinovým reťazcom v rámci súboru opatrení určených na
ochranu zdravia a blaha verejnosti, a dúfa, že všetky členské štáty zriadia príslušné
vnútroštátne orgány, ktoré budú spolupracovať s Európskym úradom pre bezpečnosť
potravín.

Ako dokazujú nedávne vážne udalosti v Nemecku, všetky členské štáty by mali teraz zriadiť
vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín. Je prekvapujúce, že talianska vláda po
zriadení takéhoto orgánu z rozpočtových dôvodov zmenila svoj názor. Podľa mňa by sa
potravinová bezpečnosť nemala zanedbávať pre obmedzenia rozpočtu.

Písomné vysvetlenia hlasovania

Správa: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej
skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom
uvedeného návrhu iba kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny, súhlasím
s ich prijatím na prvom čítaní.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Súhlasila som s touto správou
a s návrhom Európskej komisie, pretože si myslím, že je veľmi dôležité zjednodušiť
a vysvetliť právne predpisy Spoločenstva, aby boli jasnejšie a zrozumiteľnejšie pre všetkých
občanov. Tento cieľ však nie je možné dosiahnuť, pokiaľ mnohé ustanovenia, ktoré boli
viackrát často veľmi podstatnou mierou zmenené a doplnené, zostávajú rozptýlené a na
identifikovanie aktuálnych pravidiel je potrebné vykonať veľa výskumnej práce a porovnaní
mnohých rôznych nástrojov. Kodifikácia právnych predpisov je osobitne dôležitá
v podnikateľskej oblasti, ktorá je regulovaná značným množstvom právnych predpisov
Spoločenstva, aby mohla zabezpečiť bezproblémový a nepretržitý voľný pohyb osôb,
tovaru a služieb. Konsolidácia právnych predpisov, ktoré upravujú zlúčenie a splynutie
akciových spoločností, je vítaným krokom k zlepšeniu právnych predpisov Spoločenstva.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) V Európe je veľké množstvo spoločností, vyskytujú
sa vo veľkom množstve rôznych foriem a podliehajú veľkému množstvu pravidiel. Od
roku 1978 však na úpravu zlúčenia a splynutia akciových spoločností z rovnakého
členského štátu existujú európske právne predpisy. Upravovať tieto zlúčenia a splynutia
je dôležité, keďže môžu významne ovplyvniť záujmy zamestnancov, spoločníkov a veriteľov
týchto spoločností. Môžu mať negatívny vplyv na tieto záujmy, ak sa napríklad zlúčenie
alebo splynutie následne zruší. V tejto európskej záležitosti, takisto ako v ostatných,
potrebujeme prehľadnosť a právnu istotu. To sa kodifikáciou tejto smernice snažíme
dosiahnuť. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože si myslím, že dôvera je neuveriteľnou
hnacou silou rastu.
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George Becali (NI),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože Komisia
v návrhu na kodifikáciu tretej smernice Rady 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení
a splynutí akciových spoločností zohľadnila redakčné alebo oficiálne doplňujúce
a pozmeňujúce návrhy konzultačnej skupiny právnej služby, ktoré sa ukázali byť
odôvodnené. Konzultačná skupina napríklad tvrdí, že je veľmi dôležité, aby akcionári
spoločností, ktoré sú predmetom zlúčenia alebo splynutia, boli adekvátne informovaní
takým objektívnym spôsobom, ako je len možné, a aby ich práva boli vhodne chránené.
Nie je však potrebné, aby návrh zmluvy o zlúčení alebo splynutí preskúmal nezávislý
znalec. Správne alebo riadiace orgány každej zúčastnenej spoločnosti okrem toho informujú
valné zhromaždenie svojej spoločnosti a správne alebo riadiace orgány ostatných
zúčastnených spoločností o každej významnej zmene, ku ktorej došlo medzi dňom prípravy
návrhu zmluvy o zlúčení alebo splynutí a dňom konania valných zhromaždení, na ktorých
sa rozhoduje o návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia.

Mara Bizzotto (EFD),    písomne. – (IT) Hlasovala som za správu pána Maštálku, pretože
konzultačná pracovná skupina právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
starostlivo posúdili predmetný návrh, a spoločne ho považujú za kodifikáciu, čo znamená,
že to je len racionálnejšia verzia platného textu.

Lara Comi (PPE),    písomne. – (IT) Len včera bol v Taliansku predstavený prieskum, ktorý
ukázal, že v súčasnosti najlepšie odolali kríze podniky, ktoré dokázali zvýšiť svoje aktíva.
V prieskume, ktorý vykonala uznávaná talianska univerzita pre talianske najaktívnejšie
podnikateľské združenie, sa predovšetkým tvrdí, že zlúčenia a splynutia boli hlavnými
prostriedkami konsolidácie. Nie je to náhoda, že významné finančné operácie vrátane
zlúčení a splynutí sprevádza vo všetkých hospodárskych odvetviach reštrukturalizácia
a snaha o efektivitu. Preto je povinnosťou európskych inštitúcií, aby v rámci jednotného
trhu stanovili pravidlá, ktoré poskytnú záruky všetkým zúčastneným a slušnejším podnikom
umožnia lepšie konkurovať bez akýchkoľvek právnych nejasností, byrokracie a záväzkov
spôsobených obyčajným nedorozumením. Moderné, liberálne a účinné hospodárstvo –
akým by podľa mňa malo byť to naše – potrebuje osobitné právne predpisy o zlúčeniach
a splynutiach, ale len ak budú – ako dnes predložená smernica – racionálne a nebudú
zasahovať a budú ochraňovať slobody a práva ľudí, ktorým by tieto operácie mohli uškodiť.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Parlament dnes na tomto rokovaní na
základe návrhu, ktorý bol zmenený a doplnený Parlamentom a Radou, preskúmal
legislatívny návrh uznesenia o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované
znenie) a prijal návrh predložený Komisiou. Keďže predmetom návrhu je iba jasná
a jednoduchá kodifikácia legislatívnych textov bez ich podstatnej zmeny a zároveň zlepšenie
pracovných postupov a vzhľadom na to, že obsahuje formy navrhnuté a odôvodnené
konzultačnou pracovnou skupinou právnych služieb, hlasujem za tento návrh, pretože
uznávam, že povedie k významného zlepšeniu fungovania akciových spoločností najmä
prostredníctvom ich modernizácie a racionalizácie.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože podľa
stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu,
Rady a Komisie obsahuje predmetný návrh iba jasnú a jednoduchú kodifikáciu platných
textov bez ich podstatnej zmeny, a preto by sa mali existujúce texty v záujme
zrozumiteľnosti a racionálnosti kodifikovať.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože podľa stanoviska
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
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je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez
ich podstatnej zmeny.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Veci sa určite uľahčia, keď sa po určitom počte
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vykoná kodifikácia, ktorá zabezpečí prehľadnosť.
Všeobecne však musíme zvážiť, či je takéto množstvo pravidiel a predpisov vôbec potrebné.
V niektorých oblastiach sa to preháňa a spotrebitelia nemôžu očakávať viac zdravého
rozumu, pričom v iných oblastiach predpisy upravujú také veci ako zmeny názvov potravín.
Na ochranu záujmov akcionárov a tretích strán je koordinácia právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa zlúčenia a splynutia akciových spoločností vhodným
spôsobom, ako zaistiť dodržiavanie práv na informácie. S niektorými pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi nemôžem súhlasiť, preto som hlasoval proti správe ako celku.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, keďže
sa obmedzuje len na kodifikáciu platných textov o zlúčení a splynutí akciových spoločností.
Dňa 21. septembra 2010 prišla konzultačná pracovná skupina príslušných právnych
služieb Parlamentu, Rady a Komisie po preskúmaní návrhu na kodifikáciu tretej smernice
Rady 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností,
vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, k jednomyseľnému záveru, že návrh je
v podstate iba jasnou a jednoduchou kodifikáciou platných textov bez ich podstatnej
zmeny.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Pri svojom posudzovaní návrhu legislatívneho
uznesenia o zlúčení a splynutí akciových spoločností som skúmal tieto legislatívne akty:
návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu; spoločnú pozíciu ustanovenú na prvom
čítaní 17. júna 2008; články 294 a 50 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade
s ktorými Komisia predložila Parlamentu návrh; medziinštitucionálnu dohodu z 20.
decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov;
články 86 a 55 rokovacieho poriadku Parlamentu; a na záver správu Výboru pre právne
veci.

Na základe toho som sa rozhodol nadviazať pozíciu Parlamentu v prvom čítaní, pretože
je v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie a predovšetkým pre skutočnosť, že predstavuje len kodifikáciu
platných textov bez ich podstatnej zmeny.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny
právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa zmenený a doplnený návrh
smernice o zlúčení a splynutí akciových spoločností obmedzuje na kodifikáciu platných
textov bez ich podstatnej zmeny. Preto som hlasoval za túto správu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Po žiadosti o právne poradenstvo útvary
uviedli so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej
pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu legislatívnych textov a osobitne so zreteľom na
bod 4 tejto dohody sa 21. septembra 2010 konala schôdza konzultačnej pracovnej skupiny
príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie okrem iného
s cieľom preskúmať návrh Komisie.

Na tejto schôdzi prišla konzultačná pracovná skupina po preskúmaní zmeneného
a doplneného návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa kodifikuje tretia
smernica Rady 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností,
vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, k jednomyseľnému záveru, že návrh je
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iba jasnou a jednoduchou kodifikáciou platných textov bez ich podstatnej zmeny.
Vzhľadom na to sme sa rozhodli návrh podporiť.

Odporúčanie: Gabriele Albertini (A7-0373/010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Súhlasím s podpísaním Euro-stredomorskej
dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej
strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť
pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii 1. januára 2007.

George Becali (NI),    písomne. – (RO) Hlasoval som za správu takisto ako moji kolegovia.
Okrem formálnej stránky je z hľadiska celosvetovej úlohy zjednotenej Európy v jednotlivých
regiónoch dôležitá nielen jej hospodárska, ale aj jej politická úloha. Zaistili, že oblasť
Stredomoria bola a stále je regiónom strategického záujmu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vítam prijatie tohto uznesenia.
Podporujem uzavretie protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym
hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej
republiky a Rumunska k Európskej únii.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Znenie legislatívneho uznesenia, o ktorom sme práve
hlasovali, prešlo zjednodušeným postupom stanoveným v článku 46 rokovacieho poriadku.
Vzhľadom na to, že predmet tohto uznesenia nie je protichodný, považujem to za
odôvodnené. Euro-stredomorská dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Jordánskom
musí zahŕňať Bulharsko a Rumunsko, aby navrhnutý protokol mohol nadobudnúť účinnosť
a aby mohol mať jednomyseľnú podporu Európskeho parlamentu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Euro-stredomorská dohoda ustanovuje
pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane
a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej a protokol slúži na aktualizáciu
dohody, ktorá sa dočasne uplatňovala od 1. januára 2007, a teraz zohľadní pristúpenie
Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii. Rada v tomto legislatívnom uznesení
predkladá Parlamentu žiadosť o udelenie súhlasu s uzavretím protokolu. Keďže nemám
žiadne námietky proti takémuto schváleniu, hlasoval som za toto odporúčanie.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá je jednoduchou
prevádzkovou aktualizáciou existujúcej dohody s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska
a Rumunska. Návrh nemá žiaden vplyv na rozpočet EÚ a nie je kontroverzný.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Tento protokol len prispôsobuje
Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi EÚ a Jordánskom tomu, čo sa v skutočnosti
uplatňovalo od 1. januára 2007. Je to čisté klamstvo. Nedočkavosť zaviesť
euro-stredomorskú zónu voľného obchodu do roku 2015 odôvodňuje všetky porušenia
demokratických zásad. Takéto zaslepené metódy v Tunisku práve dokázali svoje
obmedzenie. Budem hlasovať proti tomuto textu.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Hlasoval som za uznesenie o návrhu rozhodnutia
Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi
spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským
kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky
a Rumunska k Európskej únii, keďže boli splnené všetky podmienky a ide tu predovšetkým
o formálny úkon.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Toto odporúčanie k návrhu
rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym
hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej
republiky a Rumunska k Európskej únii si zaslúži môj hlas. Je naozaj dôležité, aby sme sa
snažili o silnú, dôslednú a účinnú susedskú politiku. Keďže Rada predložila Parlamentu
v súlade s podmienkami právne stanovenými v zmluvách žiadosť o udelenie súhlasu
s uzavretím tohto protokolu, prijatiu tohto uznesenia nestojí nič v ceste.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Euro-stredomorské dohody získavajú čoraz väčší
význam, pokiaľ ide o činnosť Európy súvisiacej s pridružením. V tomto prípade chcem
preto podporiť návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o uzavretí protokolu
k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane
druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii,
ktoré Parlament už schválil, aby sa mohol uzatvoriť protokol.

K mojej podpore prispieva aj súbor aktov, a to návrh rozhodnutia Rady, návrh protokolu
k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane
druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii,
žiadosť Rady o udelenie súhlasu predložená v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods.
6, druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s článkami 81,
90 ods. 8 a 46 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlamentu a odporúčanie Výboru pre
zahraničné veci.

Vzhľadom na to všetko súhlasím s tým, aby EÚ prijala spoločný prístup.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za uzavretie tohto protokolu, ktorý
je úplne odôvodnený vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné zaradiť Bulharskú republiku
a Rumunsko ako zmluvné strany Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym
hášimovským kráľovstvom na strane druhej, ktorá bola uzavretá v Bruseli 24. novembra
1997 a nadobudla platnosť 1. mája 2002.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – So zreteľom na návrh rozhodnutia Rady
(06903/2010), so zreteľom na návrh protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení
medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym
hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej
republiky a Rumunska k Európskej únii (09373/2008), so zreteľom na žiadosť o udelenie
súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým
pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0384/2010), so zreteľom
na článok 81, článok 90 ods. 8 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku, so zreteľom na
odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0373/2010) súhlasí skupina Verts/ALE
s tým, aby Parlament udelil svoj súhlas s uzavretím protokolu.

Správa: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Ide o odporúčanie o uzavretí Dohody
medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou
o niektorých aspektoch leteckých služieb. Hlasovala som za uznesenie o návrhu rozhodnutia
Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou
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a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb. V súčasnosti má Spoločenstvo
výhradnú právomoc v súvislosti s rôznymi aspektmi letectva mimo územia Spoločenstva.
Rada preto splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní s tretími krajinami s cieľom nahradiť
určité ustanovenia v platných dvojstranných dohodách dohodami so Spoločenstvom.
Komisia dojednala so Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou dohodu, ktorá
zabraňuje diskriminácii medzi leteckými dopravcami EÚ, umožňuje zdaňovanie leteckého
paliva v prípade činnosti na území Európskej únie a uvádza do súladu s právnymi predpismi
EÚ o hospodárskej súťaži ustanovenia dvojstranných dohôd, ktoré jasne narúšajú
hospodársku súťaž, konkrétne povinné obchodné dohody medzi leteckými spoločnosťami.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Prenos kompetencií členských štátov na Európsku
úniu je dôvodom na nahradenie dvojstranných dohôd o leteckých službách novými
dohodami, v ktorých je Európska únia jednou zo zmluvných strán.

Uznesenie, o ktorom sme hlasovali, sa týka konkrétnych záležitostí tohto charakteru a má
za cieľ zosúladiť medzinárodné právne nástroje, ktoré platia v súčasnosti, a prispôsobiť
ich dodatočným požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ. Táto záležitosť je
veľmi technická a týka sa nahradenia dohôd, ktoré boli predtým v platnosti, pričom
nezahŕňa zmeny v obsahu a ani žiadne významné ideologické zmeny. Túto interpretáciu
potvrdzuje skutočnosť, že výbor hlasoval jednohlasne za. Takže na plenárnej schôdzi bolo
treba iba ratifikovať konsenzuálne rozhodnutie. Hlasoval som za.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Správa, ktorú predložil pán Koch, navrhuje
uzavretie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou
a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb. Cieľom zastúpenia Európskej
únie v zmluvách je štandardizovanie postupov v celej EÚ. Preto, ako rozhodol aj Súdny
dvor Európskych spoločenstiev, nemá žiaden význam, aby sme mali dvojstranné dohody
o leteckých službách medzi členskými štátmi EÚ a členskými štátmi Západoafrickej
hospodárskej a menovej únie. Z tohto dôvodu vítam prijatie tejto dohody, ktorá posilní
väzby územnej súdržnosti v Európe a zabezpečí súlad s právnymi predpismi EÚ
o hospodárskej súťaži.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Na pozadí situácie, ktorej v súčasnosti čelí
civilné letectvo, sme presvedčení o tom, že návrh tejto dohody vyvoláva závažné
pochybnosti o jej pôsobnosti a možných dôsledkoch. V tejto oblasti, ktorá je z hľadiska
zabezpečovania vnútroštátnych záujmov z rôznych dôvodov strategická, doteraz prijímali
členské štáty nezávislé rozhodnutia o spôsobe zostavovania zmlúv a o ich pôsobnosti.
Zámer je však taký, že odteraz bude aj v tejto oblasti rozhodovať trh. Predovšetkým
nemôžeme podceniť to, že predpokladané vytvorenie rovnakých podmienok pre rozličné
európske spoločnosti môže prispieť k monopolnej koncentrácii v sektore, ku ktorej už
dochádza, a k zníženiu schopnosti členských štátov brániť svoje letecké spoločnosti.

Všadeprítomnú a nedotknuteľnú takzvanú voľnú hospodársku súťaž bránime všetkými
prostriedkami a opäť sa stala pilierom, na ktorom spočíva táto iniciatíva. Dôsledok pre
tento sektor sa v zásade neodlišuje od dôsledku pre iné sektory. Je ním monopolná
koncentrácia, ktorá sa v konečnom dôsledku v takýchto prípadoch uplatňuje vždy.
Z uvedených dôvodov sme nehlasovali za túto správu.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože
Spoločenstvo má výhradnú právomoc v súvislosti s rôznymi aspektmi letectva mimo
územia Spoločenstva, ktoré zvyčajne upravovali dvojstranné dohody o leteckých službách
medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Dohody so Spoločenstvom musia nahradiť
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určité ustanovenia jestvujúcich 47 dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých
medzi členskými štátmi EÚ a členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej a menovej
únie. Aby sa zabránilo diskriminácii medzi leteckými dopravcami EÚ, nahrádzajú sa
zvyčajné ustanovenia o určení vzťahujúce sa na leteckých dopravcov členského štátu, ktorý
podpísal dvojstrannú dohodu, ustanovením o určení EÚ, ktoré sa vzťahuje na všetkých
dopravcov EÚ. Aj keď zvyčajné dvojstranné dohody majú tendenciu oslobodzovať letecké
pohonné hmoty od zdaňovania, smernica Rady č. 2003/96/ES, ktorou sa mení štruktúra
rámcových predpisov Spoločenstva v oblasti zdaňovania energetických produktov
a elektrickej energie, takéto zdaňovanie umožňuje v prípade činnosti na území Európskej
únie. Navyše sa ustanovenia v dvojstranných dohodách, ktoré jednoznačne narúšajú
hospodársku súťaž (napríklad povinné obchodné dohody medzi leteckými spoločnosťami),
uvádzajú do súladu s právom EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Africké krajiny v regiónoch so zvlášť
zložitými geografickými a klimatickými podmienkami vyžadujú osobitné zaobchádzanie.
Tamojší obyvatelia však okrem potravín a vody potrebujú aj vzdelanie, navyše chcú pracovať
dôstojne a mať možnosť pohybu. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom
a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou, ktorou sa nahrádzajú určité ustanovenia
predchádzajúcich dohôd, významným spôsobom napomáha procesy leteckej dopravy
medzi zmluvnými stranami dohody a zlepšuje ich spravodlivé rozloženie z trhového
hľadiska. Zabraňuje nespravodlivým monopolným praktikám a bežným občanom uľahčuje
cestovanie. Vznikajú aj nové príležitosti pre turistov z celého sveta, s čím súvisí aj rozvoj
tohto odvetvia afrického hospodárstva.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za odporúčanie týkajúce sa uzavretia
Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou a menovou
úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb. Cieľom tejto dohody, ktorú dojednala
Komisia, je nahradiť určité ustanovenia súčasných dvojstranných dohôd uzavretých medzi
členskými štátmi EÚ a členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. Ako
jednu z najdôležitejších zmien týkajúcich sa dohody, o ktorej sme dnes hlasovali, chcem
spomenúť ustanovenia zamerané na zabránenie diskriminácii medzi leteckými dopravcami
Európskej únie. Práve z tohto dôvodu sa zvyčajné ustanovenia o určení vzťahujúce sa na
leteckých dopravcov členského štátu, ktorý podpísal dvojstrannú dohodu, nahrádzajú
ustanovením o určení EÚ, ktoré sa vzťahuje na všetkých dopravcov EÚ.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za schválenie tohto návrhu. Táto dohoda
je jednou z horizontálnych dohôd o leteckých službách a má za cieľ uviesť súčasné
dvojstranné dohody o leteckých službách do súladu s právnymi predpismi EÚ. Je to výsledok
rozhodnutia Európskeho súdneho dvora z roku 2003, ktorým bola Spoločenstvu udelená
výhradná právomoc v súvislosti s rôznymi aspektmi letectva mimo územia Spoločenstva,
ktoré zvyčajne upravovali dvojstranné dohody o leteckých službách. Rovnako ako iné
horizontálne dohody o leteckých službách, aj táto dohoda obsahuje ustanovenie o určení
EÚ, ktoré všetkým dopravcom umožňuje využiť výhody práva usadiť sa, zaoberá sa
otázkami bezpečnosti a zdaňovania leteckého paliva a rieši možné porušovanie pravidiel
EÚ týkajúcich sa hospodárskej súťaže.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Európskej únii už nestačí, že rovnako
ako všade inde vo svete zákerným spôsobom urýchľuje rozdrobenie africkej regionálnej
integrácie. Teraz navyše uvaľuje svoju neoliberálnu diktatúru na africké nebo. Stimuly
ustanovené Komisiou sa to ani nijako nesnažia skryť.
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Nie je cieľom tejto dohody „zvýšiť celkový objem leteckej dopravy“? Úplná absencia kontrol
pri takomto náraste dopravy je však jednoznačná!

Táto dohoda „nebude členským štátom brániť ukladať dane, odvody, clá a poplatky na
palivo“? Uvalením týchto obmedzení sa však ekologická účinnosť zníži na nulu!

V skutočnosti to bude tak, že v prípadoch, v ktorých členské štáty doteraz samy určovali
dohody so spoločnosťami týkajúce sa prístupu, bude odteraz rozhodovať trh.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Existencia 47 dvojstranných zmlúv medzi členskými
štátmi EÚ a členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej a menovej únie jednoznačne
nestačí pokryť všetky aspekty leteckých služieb. Preto by sme mali túto dohodu uvítať,
nahradia sa ňou totiž niektoré ustanovenia jestvujúcich dvojstranných dohôd dohodami
Spoločenstva. Oplatí sa vyzdvihnúť odkazy v dohode o zabránení diskriminácii medzi
leteckými dopravcami EÚ a o zdaňovaní leteckých pohonných hmôt v súlade so smernicou
o zdaňovaní energetických produktov a elektrickej energie. Takisto treba zdôrazniť, že
ustanovenia dohôd sú v súlade s právnymi predpismi EÚ o hospodárskej súťaži.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Cieľom tejto dohody je nahradiť niektoré
ustanovenia jestvujúcich 47 dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých medzi
členskými štátmi EÚ a členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej a menovej únie.
V skutočnosti je vhodné harmonizovať rozličné ustanovenia jestvujúcich dvojstranných
dohôd prostredníctvom horizontálnej dohody Spoločenstva. Opätovne sa tak vytvorí
právna istota dvojstranných dohôd o poskytovaní leteckých služieb uzavretých medzi
členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej a menovej únie a členskými štátmi EÚ.
Umožní sa tým zabrániť negatívnym dôsledkom pre členské štáty EÚ, ktoré nepodpísali
dvojstrannú dohodu s členským štátom Západoafrickej hospodárskej a menovej únie.
Zabráni sa tak diskriminácii medzi dopravcami v oblasti určenia alebo zdaňovania leteckých
pohonných hmôt.

Ustanovenia v dvojstranných dohodách, ktoré narúšajú hospodársku súťaž, sa uvádzajú
do súladu s právom EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Dohoda posilní vzťahy v oblasti
letectva medzi EÚ a Afrikou a posilní spoluprácu v oblasti letectva medzi EÚ
a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou vo viacerých významných oblastiach,
ako napríklad v oblasti bezpečnosti letectva a leteckej dopravy.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Je potrebné vykonať revíziu všetkých dvojstranných
dohôd s cieľom vytvoriť jednotný základ pre lety mimo územia EÚ a následne zaručiť
právnu istotu. Po splnomocnení zo strany Rady dojednala Komisia so Západoafrickou
hospodárskou a menovou úniou dohodu, ktorou sa nahrádzajú niektoré ustanovenia
jestvujúcich 47 dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých medzi členskými
štátmi EÚ a členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej a menovej únie. Hlasujem za
túto správu, pretože všeobecne uplatniteľná dohoda má v tomto kontexte obrovský
význam.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Touto dohodou sa jednoducho nahrádza 47
dvojstranných dohôd s jednotlivými členskými štátmi, v dôsledku čoho nadobúda EÚ viac
právomocí v oblasti zahraničnej politiky. Z tohto dôvodu som hlasoval proti správe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Táto správa sa vzťahuje na návrh
rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou
hospodárskou a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb. Vzhľadom na
to, že EÚ má v súčasnosti výhradnú právomoc v tejto oblasti, splnomocnila Rada Komisiu
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na začatie rokovaní s tretími krajinami s cieľom nahradiť zvyčajné dvojstranné dohody
o leteckých službách uzavreté medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Návrh dohody
preskúmal Výbor pre dopravu a cestovný ruch, ktorý vydal pozitívne stanovisko. Z neho
by som chcel okrem iného vyzdvihnúť zavedenie ustanovenia o určení Spoločenstva,
ktorého cieľom je zabrániť diskriminácii medzi leteckými dopravcami EÚ a umožniť
zdaňovanie leteckého paliva v prípade činnosti na území Európskej únie. Chcel by som
vyzdvihnúť tieto dva body v pozitívnom stanovisku Výboru pre dopravu a cestovný ruch,
pretože vďaka nim som hlasoval za túto správu.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Európska únia má výhradnú právomoc v súvislosti
s rôznymi aspektmi letectva mimo územia Spoločenstva, ktorú zvyčajne upravovali
dvojstranné dohody o leteckých službách uzavreté medzi členskými štátmi a tretími
krajinami.

V júni 2003 začala Komisia rokovať s tretími krajinami s cieľom nahradiť určité ustanovenia
jestvujúcich dvojstranných dohôd dohodami EÚ. Zahŕňajú dohodu, ktorou sa nahrádza
47 jestvujúcich dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých medzi členskými
štátmi EÚ a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou. Medzi hlavné aspekty dohody
patrí ustanovenie o určení, ktorým sa nahrádza dvojstranná dohoda a ktorého cieľom je
zabrániť diskriminácii medzi leteckými dopravcami Európskej únie, zdaňovanie leteckého
paliva na území EÚ vo všeobecnosti a článok 6, ktorým sa obchodné dohody medzi
leteckými spoločnosťami uvádzajú do súladu s právnymi predpismi EÚ o hospodárskej
súťaži.

Dohoda dojednaná Komisiou sa začala predbežne uplatňovať 30. novembra 2009.
Vzhľadom na dôležitosť rozhodnutia súdneho dvora o výhradnej právomoci Spoločenstva,
o ktoré sa opieram, musím povedať, že som jednoznačne za opätovné dojednanie týchto
dohôd, a to preto, lebo odporujú vzrastajúcemu významu zvrchovanosti Európy a tiež
preto, lebo tento návrh rozhodnutia je v súlade s právnymi predpismi EÚ o hospodárskej
súťaži a o rozpočte.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za uzavretie tejto dohody, ktorá v rámci
výhradnej právomoci udelenej EÚ a týkajúcej sa rôznych aspektov letectva mimo územia
Spoločenstva má za cieľ nahradiť určité ustanovenia 47 jestvujúcich dvojstranných dohôd
o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi EÚ a členskými štátmi
Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, aby sa dosiahol ich súlad s právnymi
predpismi EÚ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Podľa rozhodnutia Súdneho dvora
Európskych spoločenstiev má Spoločenstvo výhradnú právomoc v súvislosti s rôznymi
aspektmi letectva mimo územia Spoločenstva, ktorú zvyčajne upravovali dvojstranné
dohody o leteckých službách uzavreté medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Preto
Rada v júni 2003 splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní s tretími krajinami s cieľom
nahradiť určité ustanovenia jestvujúcich dvojstranných dohôd dohodami Spoločenstva.
Komisia tak dojednala so Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou dohodu, ktorou
sa nahrádzajú určité ustanovenia jestvujúcich 47 dvojstranných dohôd o leteckých službách
uzavretých medzi členskými štátmi EÚ a členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej
a menovej únie.

Parlament má právo vyjadriť súhlas s uzavretím tejto dohody v súlade s článkom 81
rokovacieho poriadku. Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom
k dohode nie je možné predkladať žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Na základe
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toho spravodajca navrhol, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch a následne aj Parlament
ako celok zaujal súhlasné stanovisko k uzavretiu tejto zmluvy. Skupina Verts/ALE to
spravila.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Výhradná právomoc v súvislosti s niektorými
aspektmi letectva mimo územia Spoločenstva ustanovená rozhodnutím o otvorenom nebi
z roku 2003 Európskej komisii umožňuje dohodnúť zmluvy s tretími krajinami s cieľom
prispôsobiť európsky trh leteckej dopravy pravidlám EÚ a zároveň umožniť, aby bol
konkurencieschopný a transparentný. Vítam prijatie tejto dohody s členskými štátmi
Západoafrickej hospodárskej a menovej únie, pretože považujem za dôležité, aby Európska
únia predložila politiku dôslednosti v sektore leteckej dopravy mimo územia Spoločenstva,
čím by sa postupne znížil počet rôznych ustanovení jestvujúcich dvojstranných dohôd
o leteckých službách medzi oboma stranami.

Z obsahu dohody by som chcel zdôrazniť ustanovenie o nediskriminácii medzi leteckými
dopravcami EÚ, ustanovenie o zdaňovaní leteckého paliva podľa smernice o zdaňovaní
energetických výrobkov a elektrickej energie a tiež skutočnosť, že uvádza do súladu
ustanovenia dvojstranných dohôd s právnymi predpismi EÚ o hospodárskej súťaži a zavádza
nad nimi regulačnú kontrolu. Tieto opatrenia umožnia otvorenie trhov a následne
vytvorenie investičných možností pre obe strany. Tieto dohody sa budú musieť chápať
ako prostriedok posilnenia strategickej spolupráce oboch organizácií.

Odporúčanie do druhého čítania: Catherine Stihler, (A7-0343/010).

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Súhlasím s tým, že je potrebné prijať opatrenia
týkajúce sa odvetvia stavebníctva, pretože toto odvetvie je pre európske hospodárstvo dosť
dôležité. Na HDP sa podieľa 10 % a tvorí ho takmer 65 000 malých a stredných podnikov
s menej ako 250 zamestnancami. Cieľom tohto návrhu je v prvom rade zabezpečiť vysokú
úroveň bezpečnosti stavebných výrobkov a v druhom rade zlepšiť podmienky ochrany
zdravia a bezpečnosti pracovníkov v tomto odvetví. V súčasnosti predstavujú vnútroštátne
technické pravidlá vzťahujúce sa na voľný obeh tovaru a služieb prekážku obchodu
v odvetví stavebníctva, čo vyvoláva potrebu revízie smernice č. 89/106/EHS o stavebných
výrobkoch.

Vzhľadom na nové podmienky dohľadu nad trhom vrátane nového legislatívneho rámca
by mohol návrh nariadenia o harmonizovaných podmienkach predaja stavebných výrobkov
predstavovať dôležitý medzník na ceste k aktualizácii, zjednodušeniu a nahradeniu tejto
smernice.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Súhlasila som s týmto dokumentom,
pretože vzhľadom na rozsah uvádzania stavebných výrobkov na trh EÚ a na prekážky
obchodu v odvetví stavebníctva je dôležité okamžite prijať opatrenia. Keďže je stavebné
odvetvie jedným z najväčších priemyselných odvetví, ktoré sa podieľa 10 % na HDP
a priamo zamestnáva 12 miliónov občanov EÚ, je náležité nariadenie veľmi dôležité. Som
presvedčená o tom, že tento návrh nariadenia o harmonizovaných podmienkach uvádzania
stavebných výrobkov na trh uľahčí aktualizáciu, zjednodušenie a nahradenie smernice
o stavebných výrobkoch v kontexte zmenených podmienok týkajúcich sa napríklad
dohľadu nad trhom vrátane nového legislatívneho rámca.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Aj keď sa pracovné podmienky v odvetví
stavebníctva v posledných desaťročiach zlepšili, musí Európska únia mať prostriedky na
to, aby naďalej určovala trend vysokej kvality v tejto oblasti. Na základe toho som hlasovala
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za uznesenie stanovujúce harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov
na trh. Nový právny predpis o uvádzaní stavebných výrobkov na trh musí zahŕňať aj
označovanie nebezpečných látok, aby sa zaručila vysoká úroveň ochrany zdravia
a bezpečnosti pracovníkov a ostatných používateľov stavebných výrobkov. Toto nariadenie
aktualizuje a nahrádza súčasné pravidlá s cieľom znížiť byrokraciu a zvýšiť transparentnosť,
a to najmä novými zjednodušenými postupmi posúdenia parametrov malých podnikov.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dokument. Odvetvie
stavebníctva je jedným z najväčších priemyselných odvetví v Európe a podieľa sa 10 % na
HDP a 50,5 % na hrubom fixnom kapitáli. Toto odvetvie priamo zamestnáva 12 miliónov
občanov EÚ a závisí od neho ďalších 26 miliónov pracovných miest v iných odvetviach.
Hospodársky pokles vážne zasiahol odvetvie stavebného priemyslu v EÚ. Mnohé
spoločnosti v celej EÚ zbankrotovali a pracovníci prišli o zdroj obživy. V EÚ ešte stále
existujú prekážky obchodu v odvetví stavebníctva, pretože členské štáty naďalej využívajú
vnútroštátne technické pravidlá zabraňujúce voľnému obehu tovaru a služieb v odvetví
stavebníctva. Revízia smernice o stavebných výrobkoch v tomto kontexte predstavuje
veľmi potrebný impulz, ktorý by mal pomôcť odvetviu tým, že výrobcom odstráni prekážky
pre obchod, čím pomôže spoločnostiam, aby mohli naďalej podnikať, a pracovníkom
pomôže zostať na pracovných miestach. Je veľmi dôležité, aby sa zároveň s odstraňovaním
administratívnych prekážok zabezpečila nezávislosť a transparentnosť orgánov technického
posudzovania, preto podporujem návrh ustanoviť normy transparentnosti a zabezpečiť,
aby boli v technických výboroch európskych organizácií pre normalizáciu zastúpené
všetky zainteresované strany, čím by sme sa vyhli konfliktu záujmov.

George Becali (NI),    písomne. – (RO) Ako som zdôraznil aj vo svojom včerajšom prejave,
hlasoval som za túto správu. Musíme dosiahnuť pokrok v našich opatreniach zameraných
na harmonizáciu globálneho stavebného trhu. Nemám na mysli iba témy týkajúce sa
bezpečnosti a migrácie pracovníkov, ale aj bezpečnosť stavebných materiálov z hľadiska
nášho zdravia. Pokiaľ ide o budúce kontaktné miesta pre výrobky v stavebníctve, veľmi
by som chcel, aby poskytovali nestranné informácie, aby boli v členských štátoch čo najskôr
vytvorené a sprevádzkované a aby dostávali finančnú podporu, aby mohli byť užitočné
pre občanov a príslušné spoločnosti. Dúfam, že sa nové nariadenie prejaví čo najskôr a že
si ako obyčajní ľudia všimneme, že sme dosiahli pokrok a že stavebný priemysel ako celok
už nie je jedným z najnebezpečnejších odvetví na vykonávanie činnosti.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Označovanie nebezpečných látok
obsiahnutých vo výrobkoch všetkých druhov, či ide o chemické, alebo stavebné výrobky,
a poskytovanie informácií o takýchto látkach je jedným z úspechov Európskej únie.

Od nadobudnutia platnosti nariadenia REACH ukázala EÚ pridanú hodnotu, ktorú prináša
v oblasti bezpečnosti a transparentnosti nebezpečných látok. Tu v Štrasburgu sme opäť
raz prijali nariadenie, ktorým sa harmonizujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov
na trh a ktorým sa zabezpečuje, aby vyhlásenie o parametroch každého výrobku obsahovalo
aj informácie o nebezpečných látkach.

Zdravie a bezpečnosť sú priority a mali by sme uvítať skutočnosť, že európske normy
umožňujú túto vysokú úroveň transparentnosti a bezpečnosti. Náš vnútorný trh je teraz
chránený, ale môžeme povedať to isté o globalizovanom trhu, na ktorom sa nachádzame?
Teraz musíme využiť svoj vplyv na partnerov mimo EÚ, ktorí možno nemajú normy na
rovnakej úrovni.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Vzhľadom na rozsah odvetvia
stavebníctva je mimoriadne potrebné prijať opatrenia týkajúce sa uvádzania stavebných
výrobkov na trh v EÚ. Odvetvie stavebníctva je jedným z najväčších priemyselných odvetví
v Európe a podieľa sa 10 % na HDP a 50,5 % na hrubom fixnom kapitáli. Toto odvetvie
priamo zamestnáva 12 miliónov občanov EÚ a závisí od neho ďalších 26 miliónov
pracovníkov. Hospodársky pokles vážne zasiahol odvetvie stavebníctva EÚ. Mnohé
spoločnosti v EÚ zbankrotovali a mnohí pracovníci prišli o zdroj obživy. Platí to aj pre
Rumunsko, ktoré po rozmachu na stavebnom trhu teraz stojí pred zúfalým nedostatkom
objednávok. Podľa odborníkov nepríde v roku 2011 k rozmachu na stavebnom trhu.
V skutočnosti dokonca predpokladajú, že by sa mohol dostať na najnižšiu úroveň za
posledných desať rokov.

Za týchto okolností predstavuje každé opatrenie, ktoré by sa mohlo prijať na podporu
odvetvia stavebníctva, vítaným impulzom. Revízia smernice o stavebných výrobkoch by
v tomto kontexte mala pomôcť odvetviu odstránením prekážok obchodu pre výrobcov,
čím by pomohla spoločnostiam, aby mohli naďalej podnikať, a robotníkom, aby mohli
zostať na svojich pracovných miestach.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    písomne. – (CS) Z hľadiska vytvárania HDP sa stavebníctvo
podieľa na hospodárskom výkone Európskej únie 10 %. Odvetvie stavebníctva naďalej
stojí pred celým radom prekážok, ktoré bránia plnému rozvinutiu zjednoteného trhu.
Cieľom predloženého nariadenia je zmeniť a doplniť jestvujúcu smernicu a tým zjednodušiť
podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh. Zahŕňa najmä dohľad nad trhom
a spoločný rámec na uvádzanie stavebných výrobkov na trh. Cieľom zmeny a doplnenia
tejto smernice je pomôcť odvetviu stavebníctva v čase hospodárskeho poklesu pri
odstraňovaní obchodných prekážok, čím sa zachovajú pracovné miesta a udrží sa veľké
množstvo stavebných firiem, ktoré by hospodársky pokles inak neprežili. Vo svojej pozícii
v prvom čítaní vypustila Rada pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, ktoré mali
za cieľ zaviesť povinnosť deklarovať, či stavebné výrobky obsahujú nebezpečné materiály
(napríklad azbest). Považujem to za veľmi nebezpečné, preto podporujem predloženú
správu, ktorá opätovne navrhuje, aby stavebné firmy povinne deklarovali, či stavebné
výrobky obsahujú nebezpečné materiály. Musíme chrániť zdravie našich občanov.
V neposlednom rade oceňujem snahu zabezpečiť, aby členské štáty zaručili nezávislosť
zástupcov Stáleho výboru pre stavebníctvo, ktorý hodnotí a overuje vlastnosti stavebných
výrobkov. Správa obsahuje okrem iného aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce
sa zvýšenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, a to nielen stavebných robotníkov,
ale aj užívateľov budov. Z uvedených a aj z iných dôvodov som sa rozhodla správu podporiť.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za tento návrh nariadenia,
pretože ustanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh
a kladie si za cieľ aktualizovať, zjednodušiť a nahradiť smernicu o stavebných výrobkoch
vzhľadom na zmenené okolnosti týkajúce sa najmä dohľadu nad trhom vrátane nového
legislatívneho rámca. Vzhľadom na veľkosť odvetvia stavebníctva je nevyhnutné prijať
opatrenia týkajúce sa uvádzania stavebných výrobkov na trh v EÚ. Podporujem uznanie
nevyhnutnosti prísnych noriem ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov v tomto
odvetví. Tento návrh odstráni prekážky obchodu pre výrobcov a pomôže spoločnostiam,
aby mohli naďalej podnikať, a pracovníkom pomôže, aby neprišli o svoje pracovné miesta.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Nariadenie o harmonizácii uvádzania
stavebných výrobkov na trh je krokom vpred na ceste k zlepšeniu fungovania vnútorného
trhu v tejto oblasti a voľného obehu stavebných výrobkov. Zároveň je dôležité pripomenúť,
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že vykonávanie tohto nariadenia pomôže obmedziť na minimum prípady neúmyselného
nesúladu stavebných výrobkov s ich vyhlásením o parametroch, čím sa minimalizujú
materiálne škody. Predchádzať riziku nesúladu je nevyhnutné, ak chceme zabrániť
uvádzaniu takých výrobkov na trh, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, čím sa
zaručí, že stavebné výrobky budú náležite fungovať a budú splnené základné požiadavky
na stavby.

Robert Dušek (S&D),    písomne. – (CS) Návrh odporúčania, ktorým sa ustanovujú
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, vyžaduje najvyšší
možný stupeň ochrany, a to tak pracovníkov, ako aj užívateľov stavieb. Súhlasím so
stanoviskom pani spravodajkyne, že právomoc monitorovať nebezpečné látky v stavebných
výrobkoch je nevyhnutne potrebná, a podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh o tom,
že je nevyhnutné deklarovať, či stavebné výrobky obsahujú nebezpečné látky. Nechápem
pozíciu Rady, ktorá ho z pôvodného návrhu úplne vypustila. Ak chceme zvýšiť
informovanosť o nových a jestvujúcich stavebných výrobkoch, mali by sa vytvoriť takzvané
kontaktné miesta, ktoré musia byť nestranné, čiže finančne a personálne nezávislé od
orgánov, ktoré sa zúčastňujú postupu na získanie označenia CE. Rada navrhla príliš veľa
výnimiek z požiadaviek na označovanie značkou CE. Je nevyhnutné to revidovať a čo
najviac obmedziť, v opačnom prípade stratí celý systém označenia CE svoj význam.
Podporujem navrhované nariadenie v jeho zmenenej a doplnenej podobe a budem hlasovať
za jeho prijatie.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože presadzuje
potrebu odstrániť prekážky obchodu v stavebnom priemysle. Súčasná hospodárska recesia
spôsobila tomuto odvetviu vážne škody. Navrhované nariadenie, ktorým sa nahradí platná
smernica, pomôže zvrátiť túto situáciu. Odstránenie prekážok obchodu pre výrobcov
pomôže v prvom rade spoločnostiam, aby mohli naďalej podnikať, a v druhom rade
pomôže pracovníkom, aby neprišli o svoje pracovné miesta.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Podľa údajov v správe, citujem: „je stavebníctvo jedným
z najväčších priemyselných odvetví Európy, ktoré sa podieľa 10 % na HDP a 50,5 % na
hrubom fixnom kapitáli. Toto odvetvie priamo zamestnáva 12 miliónov občanov EÚ
a 26 miliónov pracovníkov je na ňom závislé nepriamo. Okrem toho približne 92 %
výrobcov stavebných výrobkov, čo je 65 000 podnikov, tvoria malé a stredné podniky
s menej než 250 zamestnancami.“ Tieto údaje odzrkadľujú skutočný význam odvetvia
stavebníctva pre európske hospodárstvo. Práve preto sú potrebné spoločné pravidlá, ktoré
by riadili odvetvie a umožnili náležité fungovanie vnútorného trhu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Zámerom tohto návrhu nariadenia je
harmonizácia uvádzania stavebných výrobkov na trh, aktualizácia a zjednodušenie platnej
smernice pri súčasnom zohľadnení nového legislatívneho rámca (nariadenie 765/2008/ES
a rozhodnutie 768/2008/ES). Zameriava sa na rôzne aspekty, akými sú vyhlásenie
o parametroch a označenie CE, preprava nebezpečných látok, národné kontaktné miesta
na získanie informácií o stavebných výrobkoch, nezávislosť a transparentnosť všetkých
zúčastnených orgánov v tejto oblasti, recyklácia stavebných výrobkov, väčší dôraz na
otázky zdravia a bezpečnosti, zlepšenie elektronickej komunikácie a zavedenie nových
metód informačných technológií. Hlasoval som za toto nariadenie, ktorým sa určite zvýši
bezpečnosť pri preprave takýchto produktov, ochráni zdravie a zlepšia bezpečnostné
podmienky všetkých pracovníkov odvetvia. Prispeje tiež k zrušeniu, aj keď postupnému,
postupov, ktoré škodia životnému prostrediu.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Aj keď druhé čítanie tejto správy a konečná
dohoda s Radou obsahujú určité pozitívne aspekty, nesmieme zabúdať na to, že sa
sústreďuje na zásadu konsolidácie jednotného trhu.

V tomto kontexte ide o prijatie nariadenia, ktoré má za cieľ stanoviť harmonizované
podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh. Znamená to, že zavádza pravidlá,
ktoré musia členské štáty dodržiavať, ak chcú, aby sa ich výrobky dostali na trh v Európskej
únii.

Som presvedčená o tom, že sa na niektorých aspektoch zhodneme, konkrétne pokiaľ ide
o ochranu zdravia a bezpečnosti, a to aj pokiaľ ide o pracovníkov, ale aj pokiaľ ide
o používanie výrobku počas jeho životného cyklu, najmä ak obsahuje nebezpečné látky.

Nemôžeme sa však zhodnúť na rozhodnutiach, ktoré by v konečnom dôsledku mohli
ohroziť výrobu týchto výrobkov v krajinách so zraniteľnejším hospodárstvom alebo
v malých a stredných podnikoch, pre ktoré je ťažké sa prispôsobiť, ak nedostanú vopred
nejakú podporu, ak má byť cieľom týchto rozhodnutí ochrana záujmov európskych
hospodárskych skupín, ktoré majú v skutočnosti za cieľ ovládnuť trh.

Lorenzo Fontana (EFD),    písomne. – (IT) Krok smerom k liberalizácii stavebných výrobkov
v odvetví stavebníctva je prejavom jednej z požiadaviek na väčšiu ohľaduplnosť, ktorú
predložili malé a stredné podniky. Vzhľadom na celkový význam odvetvia stavebníctva
vo všetkých členských štátoch si myslím, že ďalšia liberalizácia je potrebným krokom
vpred. Vyzdvihujem najmä odstránenie niekoľkých byrokratických obmedzení a potrebnú
možnosť vystopovať výrobky obsahujúce látky, ktoré by mohli byť škodlivé pre človeka.
Z tohto dôvodu som sa rozhodol podporiť odporúčanie pani Stihlerovej.

Małgorzata Handzlik (PPE),    písomne. – (PL) Fungovanie vnútorného trhu ešte stále
obmedzuje množstvo prekážok. Z tohto dôvodu s veľkou radosťou vítam prijatie uznesenia
o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh. Toto uznesenie
by malo viesť k ľahšiemu toku stavebného tovaru medzi členskými štátmi.

Uznesenie navyše zavádza dôležité pravidlá, ktoré spoločnostiam uľahčia podnikanie. Po
prvé, požaduje od členských štátov, aby vytvorili kontaktné miesta pre výrobky, na ktorých
budú spoločnosti môcť získať informácie o stavebných výrobkoch. K dispozícii budú aj
informácie o nariadeniach, ktoré pomôžu aj najmenším podnikom plniť nové požiadavky
na prípravu vyhlásení o vlastnostiach pre užívateľov a požiadavky týkajúce sa značiek CE.
Nemali by sme však zabúdať na to, že toto uznesenie obsahuje množstvo nových
požiadaviek týkajúcich sa označenia značkou CE a prípravy vyhlásení o vlastnostiach,
ktoré budú musieť obsahovať aj informácie o nebezpečných látkach nachádzajúcich sa
v stavebných výrobkoch.

Dúfam, že Európska komisia aj členské štáty urobia všetko pre to, aby sa informácie
o nových nariadeniach dostali k výrobcom čo najskôr, aby sa mohli začať pripravovať
a prispôsobovať novým ustanoveniam uznesenia čo najskôr.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Vyjadril som súhlas s týmto návrhom, pretože
stavebníctvo je jedným z najväčších priemyselných odvetví v Európe, ktoré sa podieľa
10 % na HDP a priamo zamestnáva 12 miliónov občanov EÚ, pričom 26 miliónov
pracovníkov je od neho závislých. Okrem toho približne 92 % spoločností vyrábajúcich
stavebné výrobky tvoria malé a stredné podniky (MSP). Keďže MSP sú základným pilierom
nášho hospodárstva, musí tento návrh uznať ich úlohu a ich potreby. Revízia smernice
o stavebných výrobkoch (89/106/EHS) predstavuje veľmi potrebný impulz, ktorý by mal
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pomôcť odvetviu tým, že odstráni prekážky obchodu pre výrobcov, čím pomôže
spoločnostiam, aby mohli naďalej podnikať, a pracovníkom pomôže zostať na pracovných
miestach. Návrh nariadenia o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných
výrobkov na trh (KOM(2008)311) má za cieľ aktualizovať, zjednodušiť a nahradiť smernicu
o stavebných výrobkoch v kontexte zmenených okolností. Teší ma, že bola upriamená
pozornosť a prejavený konkrétny záujem o nebezpečné látky v týchto výrobkoch. Možnosť
vystopovať nebezpečné látky až k výrobkom je skutočne dôležitá. Keby sme vedeli, kde
v budovách sa nachádza azbest, nemuseli by robotníci pracujúci na stavbe ani obyvatelia
budov trpieť chorobami, ako je mezotelióm. Z hľadiska budúcej ochrany zdravia,
bezpečnosti a transparentnosti je dôležité znovu predložiť pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy (PDN 7, 17, 49) o nebezpečných látkach.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    písomne. – (FI) Už bol najvyšší čas na reformu a nahradenie
smernice o stavebných výrobkoch životaschopnejším nariadením, ktoré by nám skutočne
umožnilo zabezpečiť voľný obeh stavebných výrobkov na vnútornom trhu. Komisia vo
svojej iniciatíve správne uľahčuje praktické vykonávanie jestvujúcej smernice a zvyšuje
účinnosť tohto procesu vykonávania. Stavebné výrobky sa jednoznačne líšia od iných
výrobkov, ktorých obeh na vnútornom trhu riadia smernice. Zatiaľ čo bezpečnostné
požiadavky na výrobky sú v rôznych smerniciach vo všeobecnosti štandardizované,
stavebné výrobky sú polotovary určené na využitie v stavebných projektoch. Vďaka tejto
osobitej vlastnosti sa ciele smernice o stavebných výrobkoch dosiahnu prostredníctvom
úspešného stanovenia harmonizovaného prístupu s cieľom zabezpečiť, aby bolo vyhlásenie
o parametroch produktov presné a spoľahlivé. V tejto súvislosti bude nové nariadenie
predstavovať podstatné zlepšenie.

Dôležité je tiež zohľadniť rozličné okolnosti v celej Európe, aby sme zabezpečili prežitie
mikropodnikov podnikajúcich na miestnej úrovni. Členské štáty, prirodzene, stanovujú
odlišné podmienky pre stavby v závislosti od klimatických podmienok. Aj tak je však
dôležité, aby sme sústredili pozornosť na nezmyselné požiadavky na testovanie a odstránili
ich s cieľom znížiť administratívne zaťaženie. Som presvedčená o tom, že toto nariadenie
zlepší fungovanie vnútorného trhu, ako aj proces normalizácie stavebných výrobkov
v Európe. Z tohto dôvodu som hlasovala za nariadenie.

Edvard Kožušník (ECR),    písomne. – (CS) Podporujem tento nový prístup, lebo cieľom
právnej úpravy nie je definovať bezpečnosť produktov, ale vytvoriť transparentné prostredie,
v ktorom sa budú poskytovať spoľahlivé informácie o vlastnostiach výrobkov. Oceňujem
tiež skutočnosť, že Európsky parlament sa rozhodol uprednostniť elektronické dokumenty,
a to najmä vo vzťahu k vyhláseniam o vlastnostiach výrobkov uvádzaných na trh. Mám
však pochybnosti týkajúce sa legislatívnej systematickosti pozmeňujúceho a doplňujúceho
návrhu 45, ktorý sa vzťahuje na článok 17. Zatiaľ čo podporujem navrhovanú zásadu
spravodlivého a vyváženého zastúpenia rôznych účastníkov na tvorbe harmonizovaných
noriem, myslím si, že táto záležitosť by sa mala kompletne vyriešiť v rámci revízie
európskeho systému normalizácie, a nie nesystematicky v jednotlivých právnych aktoch.
Podľa môjho názoru bude vybraný prístup mať za následok nejednoznačné právne predpisy.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Podporil som správu pani Stihlerovej s cieľom
prijať nariadenie ustanovujúce harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov
na trh, pretože som presvedčený o tom, že odvetvie stavebníctva je pre európske
hospodárstvo veľmi dôležité. V tomto kontexte predstavuje dosiahnutie vysokej úrovne
harmonizácie pravidiel týkajúcich sa stavebných výrobkov cieľ, ktorý sa Európa musí
donútiť dosiahnuť čo najskôr. V období, ako je toto, keď musíme stimulovať hospodársky
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rast, nemôžeme zabudnúť na strategickú úlohu tohto odvetvia. Cieľom tohto návrhu je
zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé informácie o parametroch stavebných výrobkov, aby sme
sa mohli spoľahnúť na bezpečné budovy postavené z materiálov, ktoré nemajú negatívne
účinky na ľudské zdravie. Okrem toho považujem kroky v oblasti bezpečnosti pri práci
za veľmi dôležité, ak chceme chrániť milióny európskych občanov zamestnaných v tomto
odvetví a zaručiť im primeranú úroveň ochrany.

David Martin (S&D),    písomne. – Chcel by som zablahoželať našej škótskej kolegyni
Catherine Stihlerovej ku kvalitnej práci o tejto veľmi odbornej téme. Hlasoval som za
správu, ktorá by mala zabezpečiť viac transparentnosti orgánov vytvárajúcich normy
v odvetví stavebníctva. Táto správa kladie dôraz na recykláciu a prostredníctvom
zjednodušených postupov uľahčuje malým a stredným podnikom cestu na jednotný trh.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Skutočnosť, že odvetvie pozemných stavieb predstavuje
veľkú časť hrubého domáceho produktu (HDP) Európskej únie, pričom podľa pani
spravodajkyne ide približne o 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixného kapitálu, je dôvodom
na harmonizované podmienky, ktoré tu boli prijaté. Nedávna hospodárska recesia tomuto
odvetviu priniesla vážne problémy. Podniky prepúšťali a pracovníci prichádzali o svoje
pracovné miesta. Každé opatrenie, ktoré je možné prijať s cieľom pomôcť tomuto odvetviu,
je preto mimoriadne dôležité. Revízia smernice o stavebných výrobkoch 89/106/EHS
v tomto kontexte predstavuje veľmi potrebný impulz, ktorý by mal pomôcť odvetviu
najmä tým, že na jednej strane odstráni prekážky obchodu pre výrobcov a na druhej strane
pomôže spoločnostiam naďalej podnikať a pracovníkom pomôže udržať si pracovné
miesta.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Stavebníctvo je v skutočnosti jedným z najväčších
hospodárskych faktorov v celej Európe. Kríza však toto odvetvie tvrdo zasiahla. Malé
a stredné podniky, ktoré sa často zaoberajú distribúciou, sú zvlášť ťažko postihnuté a mnohé
dokonca prestali podnikať. Ak chceme zabezpečiť prežitie spoločností, a teda aj pracovných
miest, je potrebné odstrániť prekážky obchodu. Môžu sa tým vytvoriť spravodlivejšie
podmienky, ktoré budú na úžitok všetkým zainteresovaným. Z tohto dôvodu som hlasoval
proti návrhom predloženým príslušným výborom v druhom čítaní.

Cristiana Muscardini (PPE),    písomne. – (IT) Stavebníctvo je dôležitým európskym
odvetvím z hľadiska zamestnanosti i z hľadiska rozvoja našich malých a stredných
podnikov.

Je preto nevyhnutné podporiť nariadenie zavádzajúce harmonizované podmienky uvádzania
stavebných výrobkov na trh, ktoré zaručuje bezpečnosť použitých materiálov a zdravie
pracovníkov. Naďalej zaznamenávame prípady úrazov a poškodenia zdravia v neposlednom
rade tých občanov, ktorí každý deň prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými látkami
používanými pri výstavbe mestských budov, napríklad s azbestom.

Podporujem preto správu pani Stihlerovej, ktorá bola dnes prijatá v druhom čítaní, lebo
zdôrazňuje význam zavedenia spoločných pravidiel označovania používaných látok
a výrobkov v globalizovanom svete s cieľom zaručiť bezpečnosť a spoľahlivosť a zároveň
znížiť náklady výrobcov s osobitným odkazom na malé a stredné podniky.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Harmonizačné opatrenia v správe sú príliš
rozsiahle. Stavebníctvo je citlivá oblasť. Je veľmi dôležité pre rozvoj infraštruktúry, a teda
aj pre jednotlivé členské štáty ako miesta na podnikanie. Pracovné, sociálne
a environmentálne normy sú často dôležité na ochranu ľudí a životného prostredia v tomto
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odvetví. Každý členský štát by mal v tomto smere do veľkej miery prijímať vlastné
rozhodnutia. Z tohto dôvodu som hlasoval proti správe.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Cieľom návrhu nariadenia Parlamentu a Rady,
ktoré zavádza harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, je
zabezpečiť voľný pohyb stavebných výrobkov na vnútornom trhu. Hlasoval som za návrh
nariadenia konkrétne z toho dôvodu, že zaručenie jasných a spoľahlivých informácií
prostredníctvom používania označenia CE na stavebných výrobkoch uvádzaných na trh
predstavuje ďalší krok k voľnému a konkurencieschopnému trhu, ktorý bude schopný
chrániť malé a stredné podniky. Keďže stavebné výrobky sú polotovary s hotovou
štruktúrou, harmonizácia nových európskych pravidiel zaručuje bezpečnosť a kvalitu
štruktúry, vytvára rovnaké podmienky pre všetky stavebné spoločnosti, zlepšuje kontrolu
materiálov, ktoré sú už na trhu, a napokon prináša väčšiu transparentnosť obchodu so
stavebnými výrobkami.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože
som presvedčená, že je potrebné odstrániť prekážky brániace vyššej plynulosti obchodu
v stavebnom priemysle. Momentálna hospodárska situácia zvlášť postihuje stavebný
priemysel a cieľom návrhu nariadenia je presadiť voľný, účinný a transparentný pohyb
tovaru a služieb v stavebníctve. Odstránenie prekážok cezhraničnej činnosti a odstránenie
vnútroštátnych administratívnych a technických prekážok má pre stavebný priemysel
mimoriadne veľký význam. Členské štáty sa totiž v stavebnom priemysle skrývajú za
vnútroštátne technické normy, aby zablokovali voľný obeh tovaru a služieb. Keďže odvetvie
stavebníctva predstavuje 10 % hrubého domáceho produktu EÚ a v súčasnosti sa nachádza
v období vážnej recesie, všetky opatrenia, ktoré sa dajú prijať na podporu stavebníctva, sú
vítané a budem za ne hlasovať. Tieto opatrenia totiž umožnia spoločnostiam pokračovať
v podnikaní a pracovníkom udržať si pracovné miesta.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) V EÚ ešte stále existuje priveľa prekážok obchodu
v odvetví stavebníctva, v dôsledku čoho členské štáty obhajujú technické pravidlá zavádzané
s cieľom obmedziť voľný pohyb tovaru a služieb.

Toto rýchlo rastúce odvetvie vytvára 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixného kapitálu.
Poskytuje pracovné miesta 12 miliónom občanov a 92 % z neho tvoria malé a stredné
podniky – chrbtová kosť nášho hospodárstva.

Myslím si preto, že je potrebné prijať opatrenia zamerané na harmonizáciu trhu s týmito
výrobkami, ako aj zaručiť pracovníkom odvetvia vysokú úroveň ochrany zdravia
a bezpečnosti. Vzhľadom na recesiu – ktorá tomto v odvetví spôsobila závažné problémy
vrátane bankrotov spoločností – potrebujeme liberalizačné opatrenia, ktoré zabezpečia
prežitie podnikov z hospodárskeho hľadiska a zachovanie pracovných miest.

Tento návrh nariadenia má za cieľ aktualizovať, zjednodušiť a nahradiť smernicu
o stavebných výrobkoch vzhľadom na zmenené okolnosti týkajúce sa napríklad dohľadu
nad trhom. Má tiež poskytnúť vyššiu ochranu, pokiaľ ide o označenie CE, nebezpečné
látky, národné kontaktné miesta pre výrobky, nezávislosť a transparentnosť, zdravie
a bezpečnosť, ako aj elektronickú komunikáciu.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Vzhľadom na rozsah odvetvia stavebníctva je
mimoriadne potrebné prijať opatrenia týkajúce sa uvádzania stavebných výrobkov na trh
v EÚ. Podľa Európskeho výboru pre normalizáciu je stavebníctvo jedným z najväčších
priemyselných odvetví Európy, ktoré sa podieľa 10 % na HDP a 50,5 % na hrubom fixnom
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kapitáli. Toto odvetvie priamo zamestnáva 12 miliónov občanov EÚ a závisí od neho
ďalších 26 miliónov pracovníkov. Približne 92 % výrobcov stavebných materiálov, teda
65 000 podnikov, sú navyše malé a stredné podniky s menej než 250 zamestnancami.
Keďže malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva, tento návrh žiada
o uznanie ich úlohy a potrieb, ako aj o vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pre
pracovníkov tohto odvetvia. Hlasovala som za túto správu, lebo návrh prispieva k zvýšeniu
konkurencieschopnosti odvetvia prostredníctvom zjednodušenia existujúcich právnych
predpisov, zvýšenia transparentnosti a zníženia administratívneho zaťaženia, ktoré podniky
musia znášať. Chcela som aj podporiť záujem Rumunska na zavedení povinného hodnotenia
parametrov výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované normy, na vydávaní vyhlásenia
o parametroch a na uvádzaní označenia CE.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na význam odvetvia stavebníctva
v európskom hospodárstve je mimoriadne dôležité odstrániť technické prekážky obchodu
so stavebnými výrobkami s cieľom podporiť ich voľný pohyb v rámci vnútorného trhu.
Je preto dôležité podporiť stanovenie harmonizovaných technických špecifikácií, ktoré
vzhľadom na nevyhnutné zdôrazňovanie problematiky ochrany zdravia a bezpečnosti
umožňujú aj konsolidáciu jednotného trhu.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Dnes sme v pléne hlasovali o odporúčaní
o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh.

Vzhľadom na význam odvetvia je nevyhnutné vyvinúť opatrenia týkajúce sa uvádzania
stavebných výrobkov na trh v EÚ. Podľa Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) je
stavebníctvo jedným z najväčších priemyselných odvetví Európy, ktoré sa podieľa 10 %
na HDP a 50,5 % na hrubom fixnom kapitáli.

Tento návrh nariadenia zavádza harmonizované podmienky uvádzania stavebných
výrobkov na trh prostredníctvom zavedenia spoločných pravidiel označovania, ktoré sú
zamerané na posilnenie záruk týkajúcich sa bezpečnosti a spoľahlivosti výrobku a zároveň
na zníženie nákladov výrobcov s osobitným odkazom na malé a stredné podniky.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Toto nariadenie prichádza do Parlamentu
do druhého čítania, aby bolo definitívne prijaté. Prvé čítanie sa v Parlamente uskutočnilo
počas predchádzajúceho volebného obdobia. Rada svoju pozíciu prijala v roku 2010
a potom počas belgického predsedníctva sa uskutočnili intenzívne neformálne trojstranné
rokovania s cieľom nájsť kompromisné riešenie. Toto nariadenie je veľmi technické, no
z politického hľadiska je pre zelených veľmi dôležité, pretože jeho hlavným cieľom je
harmonizácia požiadaviek súvisiacich s uvádzaním stavebných výrobkov na trh.

Skupine Verts/ALE ide okrem iného najmä o to, (i) aby boli postupy transparentné
(predovšetkým by normalizačné orgány nemali byť monopolizované zástupcami najväčších
podnikov a mali by sa zohľadniť problémy malých a stredných podnikov a ďalších
zainteresovaných strán), (ii) aby požiadavky a postupy v oblasti stavebníctva dokázali
stimulovať inovatívne a ekologickejšie modely, (iii) aby osobitné postupy platné pre
mikropodniky neumožňovali odvetviu obchádzať požiadavky alebo postupy.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože som
presvedčená, že v stavebnom priemysle v Európe stále existuje priveľa prekážok obchodu.
Revízia tejto smernice by mala prispieť k odstráneniu prekážok obchodu, čo bude znamenať
ochranu pracovných miest v stavebných spoločnostiach, ktoré sú stále postihnuté svetovou
hospodárskou krízou. Plánuje sa na zavedenie osobitných nových opatrení, pomocou
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ktorých sa bude kontrolovať recyklácia stavebných výrobkov a bude sa presadzovať ich
opätovné používanie ako spôsob na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy.

Sú potrebné aj nové záruky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov tohto odvetvia,
v ktorom, žiaľ, stále zaznamenávame veľký počet úmrtí v súvislosti s prácou. A napokon,
požiadavka na postupné nahradenie tlačených verzií dokumentov elektronickými verziami
je zameraná na ešte väčšiu harmonizáciu trhu so stavebnými výrobkami.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Napriek tomu, že úvod nariadenia obsahuje niekoľko
neprijateľných všeobecných vyhlásení, najmä pokiaľ ide o úplne voľný pohyb služieb
v odvetví stavebníctva – ktorý nemôžeme podporiť, pretože bude znamenať riziko
nespravodlivej hospodárskej súťaže, kým nedôjde k harmonizácii nákladov na pracovnú
silu medzi jednotlivými členskými štátmi –, budeme hlasovať za.

Dôvodom je to, že nariadenie sa zaoberá výhradne právnymi predpismi týkajúcimi sa
uvádzania na trh výrobkov v odvetví stavebníctva, pre ktoré malo toto obdobie
hospodárskej recesie veľmi vážne dôsledky vrátane zatvorenia mnohých podnikov a straty
pracovných miest. Návrh zabezpečuje harmonizáciu a označovanie výrobkov s obsahom
nebezpečných látok a tiež zjednodušuje, aktualizuje a nahrádza súčasné pravidlá s cieľom
odstrániť niektoré legislatívne prekážky v prospech pracovníkov a tiež malých a stredných
podnikov.

Catherine Stihler (S&D),    písomne. – Mimoriadne ma teší, že moji kolegovia podporili
správu o stavebníctve, ktorej som bola spravodajkyňou, a schválili ju ako právny predpis.
Výsledkom správy bude uvádzanie nebezpečných látok na označení stavebných výrobkov
a Komisia uskutoční v tomto smere ďalšie štúdie. Sú tam aj ustanovenia, ktoré malým
a stredným podnikom uľahčia umiestňovanie výrobkov na vnútornom trhu. Správa sa
zaoberá aj potrebou väčšej transparentnosti pri schvaľovaní výrobkov s označením CE
a ja sa teším na opatrenia, ktoré budú zavedené v júli 2013.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písomne. – (RO) Hlasovala som za návrh nariadenia, ktorým
sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ruší sa
smernica Rady 89/106/EHS. Stavebníctvo je veľké priemyselné odvetvie Európy, ktoré
priamo zamestnáva 12 miliónov občanov EÚ, pričom 26 miliónov pracovníkov je od
neho závislých. Hospodársky pokles vážne zasiahol odvetvie stavebného priemyslu v EÚ,
pričom mnohí pracovníci prišli o pracovné miesto. V rokoch 2008 až 2009 to viedlo
k poklesu činnosti v odvetví o 14,2 %. Revízia smernice o stavebných výrobkoch
(89/106/EHS) v tomto kontexte ponúka opatrenie na podporu odvetvia stavebníctva tým,
že odstráni prekážky obchodu pre výrobcov, čím pomôže spoločnostiam, aby mohli
naďalej podnikať, a pracovníkom pomôže udržať si pracovné miesta. Stavby ako celok
i ich jednotlivé časti musia byť prispôsobené použitiu, na ktoré sú určené, a zohľadňovať
predovšetkým zdravie a bezpečnosť zúčastnených osôb počas životného cyklu stavieb.
Stavby musia byť aj energeticky účinné. Počas životného cyklu musia spotrebovať čo
najmenej energie, čo používateľom zabezpečí najnižšie náklady.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písomne. – (LT) Som presvedčený, že odvetvie stavebníctva
do veľkej miery odráža hospodársku situáciu. Litovský stavebný priemysel v druhom
štvrťroku 2010 poklesol až o 42,9 %, čo je jeden z najprudších poklesov v Európe. Odvtedy
sa situácia mierne zlepšila, no nerobme si ilúzie – oživenie litovského stavebného priemyslu
potrvá dlho. Je preto dosť predčasné hovoriť o stabilnom oživení. Stále však existuje priestor
na zlepšovanie. Odvetvie stavebníctva sa napríklad v našej krajine oživí rýchlejšie, ak sa
zlepší využívanie pomoci EÚ. Stavebníctvo je jedným z najväčších odvetví litovského
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a európskeho hospodárstva. Toto odvetvie priamo zamestnáva 12 miliónov občanov EÚ
a 26 miliónov pracovníkov je od neho závislých. Odvetvie stavebníctva je pre Litvu veľmi
dôležité, lebo vytvára veľa pracovných miest, posilňuje vnútorný dopyt a prináša do
rozpočtu peniaze. Toto odvetvie je dôležité aj pre malé a stredné podniky, základný kameň
nášho hospodárstva. Približne 92 % spoločností vyrábajúcich stavebné výrobky tvoria
malé a stredné podniky s menej ako 250 zamestnancami. Súhlasím aj s návrhom pani
spravodajkyne na používanie elektronickej komunikácie a informačných technológií na
zlepšenie jednotného trhu so stavebnými výrobkami. Je to dôležité s ohľadom na budúcnosť.

Derek Vaughan (S&D),    písomne. – Stavebný priemysel predstavuje pre Európsku úniu
rôzne dôležité otázky od významného podielu na hospodárstve až po bezpečnosť občanov
EÚ v ich domovoch a na pracoviskách. Hlasoval som za nariadenie o stavebných výrobkoch.
Je to odraz potreby modernizovanej, bezpečnej a transparentnej smernice o stavebných
výrobkoch. Návrh požaduje zlepšenie postupov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti
v celom odvetví a jasné uvádzanie nebezpečných látok. Ustanovenie o označení dôvery
CE na výrobkoch okrem toho poskytne tým, ktorí uskutočňujú vlastné projekty, istotu,
že použité materiály sú bezpečné. Európske hospodárstvo je do veľkej miery založené na
odvetví stavebníctva, ktoré sa na HDP EÚ podieľa 10 % a priamo zamestnáva 12 miliónov
občanov EÚ. Väčšina týchto zamestnaných sa nachádza v malých a stredných podnikoch,
ktoré predstavujú veľmi dôležitú časť európskeho hospodárstva. Stavebníctvo je však stále
jednou z najnebezpečnejších oblastí, v ktorých sa pracuje. Preto podporujem toto
nariadenie, ktoré zlepší bezpečnosť európskych občanov na pracovisku a doma, či už budú
uskutočňovať projekty nezávisle, alebo ako povolanie.

Správa: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, ktorá sa usiluje
zefektívniť humanitárnu pomoc EÚ. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci je
významným krokom vpred. Revízia tohto akčného plánu však musí byť súdržnejšia
s použitím merateľnejších cieľov a spoľahlivejších ukazovateľov. Je to jediný spôsob, ako
môžeme účinnejšie poskytovať pomoc. Vzhľadom na rastúci počet a závažnosť prírodných
katastrof spôsobených zmenou klímy súhlasím s predloženým stanoviskom, podľa ktorého
je dôležité nielen poskytovať jednorazovú pomoc, ale tiež podporovať vlastné kapacity
komunít v oblasti prípravy na katastrofy; je potrebné posilniť akčný plán z Hjóga.

Úsilie tiež treba zamerať na problematiku ľudských práv vyplývajúcu z medzinárodných
konfliktov a zložitých kríz. Je potrebné zlepšiť schopnosť zainteresovaných orgánov
v oblasti prístupu k obyvateľstvu, čo bude možné, len ak sa bude jasne rozlišovať medzi
vojenskými, politickými a humanitárnymi úlohami. Súhlasím aj s účinným uplatnením
európskej spôsobilosti rýchlej reakcie.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za tento dokument,
pretože je veľmi dôležitý na účinnejšie poskytovanie humanitárnej pomoci. Európsky
konsenzus o humanitárnej pomoci je prvým spoločným dokumentom o politike
humanitárnej pomoci vypracovaným od prijatia nariadenia v roku 1996. Je to nástroj so
zásadným významom najmä vzhľadom na hĺbkové zmeny v humanitárnych záležitostiach,
akou je napríklad častý výskyt prírodných katastrof, ktorý spôsobuje premiestňovanie
veľkého počtu ľudí, a podobne. Dúfam, že európsky konsenzus o humanitárnej pomoci
bude významným krokom k dosiahnutiu najúčinnejších opatrení EÚ v oblasti humanitárnej
pomoci a že prispeje k presadzovaniu humanitárnych zásad a medzinárodného
humanitárneho práva, ku koordinácii a súdržnosti poskytovania humanitárnej pomoci
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EÚ, k objasneniu využívania vojenských prostriedkov a kapacít a prostriedkov a kapacít
civilnej ochrany, k znižovaniu rizika katastrof a k posilneniu väzby medzi núdzovou
pomocou, obnovou a rozvojom.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Táto správa zaväzuje Európsku úniu
k úzkej spolupráci založenej na spoločnom pohľade na humanitárnu pomoc. Myslím si,
že intenzita prírodných katastrof je spôsobená aj ľudskou činnosťou, ktorá je príčinou
zmeny klímy. Vyzývam tiež členské štáty, aby sa zapojili do vykonávania európskeho
konsenzu o humanitárnej pomoci. Podporujem opatrenia presadzované v tejto oblasti:
presadzovanie humanitárnych zásad a medzinárodného humanitárneho práva, zlepšenie
z hľadiska kvality koordinácie a súdržnosti poskytovania humanitárnej pomoci EÚ,
objasnenie využívania vojenských prostriedkov a kapacít a prostriedkov a kapacít civilnej
ochrany v súlade s konsenzom o humanitárnej pomoci a s usmerneniami Organizácie
Spojených národov, znižovanie rizika katastrof a posilnenie väzby medzi núdzovou
pomocou, obnovou a rozvojom. Preto som hlasovala za túto správu.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Európska únia je globálnym aktérom. Práve
s týmto presvedčením posilnili autori Lisabonskej zmluvy ambície Európy na svetovej
úrovni. Humanitárny rozmer má v tomto dôležitom projekte významné miesto. Únia je
už najvýznamnejším svetovým darcom, ktorý poskytuje 40 % všetkých príspevkov. Toto
spoločné vyhlásenie „je založené na spoločných zásadách a prístupoch a zamerané na
povzbudenie koordinovaných opatrení v rámci EÚ a s ďalšími aktérmi, čo zabezpečí
kolektívnu reakciu na humanitárne krízy“. Preto som hlasovala za toto uznesenie, ktoré
pripomína, že humanitárna pomoc sa musí poskytovať vhodným a účinným spôsobom,
zdôrazňuje význam dobrej koordinácie a tiež druhotný charakter pomoci poskytovanej
vojenskými kapacitami a kapacitami civilnej ochrany, ako aj zásadný význam znižovania
rizík vyvolaných prírodnými katastrofami, a napokon vyzýva Úniu na posilnenie väzby
medzi núdzovou pomocou, obnovou a rozvojom.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu. Európska únia
je najvýznamnejším svetovým darcom humanitárnej pomoci – poskytuje viac než 40 %
celkovej oficiálnej medzinárodnej humanitárnej pomoci. Na celom svete dochádza
k významnému nárastu počtu a intenzity prírodných katastrof zapríčinených predovšetkým
následkami zmeny klímy. Humanitárna situácia sa v posledných rokoch zásadne zmenila,
preto je potrebné zlepšiť schopnosť EÚ reagovať na katastrofy. Som presvedčený, že
Európska únia musí posilniť svoje úsilie v oblasti znižovania rizika katastrof a okrem
jednorazovej pomoci poskytovať aj podporu kapacitám miestnych komunít v oblasti
prípravy na katastrofy. Je znepokojivé, že porušovanie medzinárodného humanitárneho
práva je stále bežnejšie a situácia v tejto oblasti sa zhoršuje. Súhlasím s tým, že Európska
únia musí podniknúť kroky na zlepšenie koordinácie humanitárnej pomoci a skoncovať
s každým druhom zneužívania tejto pomoci.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) V roku 2010 bolo veľa humanitárnych
kríz: Haiti, Pakistan a takto by som mohol pokračovať ďalej. Tragédie, ktoré niektoré
populácie, často tie najviac znevýhodnené, zažívajú na celom svete, si vyžadujú rýchle
a účinné opatrenia medzinárodných organizácií, ale aj Európskej únie, ktorá je významným
subjektom v oblasti rozvojovej pomoci a krízového manažmentu.

Preto sme dnes, v utorok 18. januára, prijali správu pani Strifflerovej, ktorá požaduje
zvýšené financovanie humanitárnej pomoci. Mali by sme tiež vytvoriť európsku jednotku
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rýchlej reakcie pre všetky tieto krízy. Európska komisia je tejto myšlienke otvorená a mala
by predložiť návrh s cieľom optimalizovať existujúci systém civilnej ochrany.

Je jasné, že musíme používať prostriedky, ktoré už členské štáty majú k dispozícii, no
zároveň sa tiež musíme omnoho účinnejšie a praktickejšie koordinovať. Pomalé reakcie,
zdvojená pomoc a nekonzistentnosť v teréne sú len niektoré z vecí, ktoré musíme odstrániť.
Máme veľký priestor na zlepšovanie a uznesenie prijaté týmto Parlamentom má za cieľ
zabezpečiť prvotnú reakciu v tomto smere.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za správu Parlamentu
o vykonávaní európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci: preskúmanie akčného plánu
v polovici obdobia a ďalšie smerovanie. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci
zaväzuje Úniu k úzkej spolupráci založenej na spoločnom pohľade na humanitárnu pomoc.
Cieľom konsenzu je zlepšiť účinnosť Európskej únie, hájiť a presadzovať základné
humanitárne zásady ľudskosti, neutrality a nezávislosti a podporovať dodržiavanie
medzinárodného humanitárneho práva. Pri vykonávaní preskúmania v polovici obdobia
bol zaznamenaný nedostatok špecifických informácií o opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa
len majú prijať, ako aj to, že okrem zástupcov zapojených do humanitárnej práce je len
málo ľudí informovaných o konsenze. Je preto potrebné vyvinúť významné úsilie na
zviditeľnenie konsenzu a lepšie oboznámenie členských štátov, ďalších inštitúcií
a vojenských orgánov s týmto dokumentom. Humanitárna situácia sa v posledných rokoch
výrazne zmenila, a preto je ešte dôležitejšie, aby sa európsky konsenzus o humanitárnej
pomoci vykonával nekompromisne a energicky.

Rada by som zdôraznila, že je nevyhnutné posilniť úsilie v oblasti znižovania rizika katastrof
a okrem poskytovania jednorazovej pomoci podporovať aj vlastné kapacity komunít
v oblasti prípravy na katastrofy. Okrem toho je potrebné sústrediť viac úsilia na začlenenie
rodovej otázky a ochrany proti sexuálnemu násiliu, ktoré sa stále viac používa ako vojnová
zbraň, do humanitárnych reakcií.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Európska únia je najväčším darcom
na svete, keď sa na celkovej poskytnutej pomoci podieľa vo výške 40 %. V roku 2009
dostalo viac než 100 miliónov osôb vo viac ako 70 krajinách od Európskej únie pomoc
vo výške takmer 1 miliardy EUR. Veľmi často však, žiaľ, presadzujeme poskytovanie darov
štátom, ktoré sa neskôr rozhodnú prijať priame zahraničné investície z Číny. Dary
a investície by sa možno mali minimálne koordinovať namiesto toho, aby sme nariekali
nad tým, že Čína sa stala druhým najväčším hospodárstvom na svete. Humanitárna situácia
sa v posledných rokoch výrazne zmenila, a preto je ešte dôležitejšie, aby sa konsenzus
o humanitárnej pomoci vykonával nekompromisne a energicky.

Prvý faktor, ktorý je potrebné spomenúť v tomto premenlivom prostredí, je významný
nárast počtu a intenzity prírodných katastrof, čo je predovšetkým spôsobené zmenou
klímy. Preto je nevyhnutné okrem jednorazovej pomoci poskytovať aj podporu vlastným
kapacitám komunít v oblasti prípravy na katastrofy. V tomto smere boli prijaté politické
opatrenia – v podobe stratégie EÚ a akčného plánu z Hjóga –, no sú s nimi stále spojené
problémy, pokiaľ ide o vykonávanie.

David Campbell Bannerman (EFD),    písomne. – Strana za nezávislosť spojeného
kráľovstva (UKIP) je presvedčená, že najlepšou reakciou nezávislých národných štátov na
humanitárne katastrofy je dobrovoľná koordinácia úsilia v oblasti pomoci, nie jej
centralizované stanovenie nedemokratickou EÚ. Berieme na vedomie debakel pomalej
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a obmedzenej pomoci EÚ na Haiti, preto si myslíme, že EÚ nemožno dôverovať v budúcich
humanitárnych krízach.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, lebo
Európska únia je najvýznamnejším svetovým darcom humanitárnej pomoci. Jej príspevok
predstavuje viac než 40 % celkovej oficiálnej medzinárodnej humanitárnej pomoci. V roku
2009 poskytla humanitárnu pomoc, ktorej celkový objem dosiahol sumu
950 miliónov EUR, približne 115 miliónom osôb vo viac než 70 krajinách. Európska únia
prostredníctvom humanitárnej politiky dokazuje svoj záväzok podporovať ľudí
v mimoriadne citlivej situácii v tretích krajinách. Súhlasím s preskúmaním konsenzu
o humanitárnej pomoci v polovici obdobia, pretože som presvedčená, že je veľmi dôležité
usilovať sa o jeho zviditeľnenie medzi členskými štátmi, ďalšími inštitúciami a vojenskými
subjektmi. Chcem naliehavo vyzvať Komisiu, aby zdvojnásobila úsilie zamerané na
znižovanie rizika katastrof a aby venovala pozornosť stále početnejším porušeniam
medzinárodného humanitárneho práva a najzraniteľnejším skupinám, napríklad ženám,
deťom a nedobrovoľne vysídleným osobám. Dôležité je aj podporovať dialóg medzi
politickými, vojenskými alebo humanitárnymi orgánmi, ktoré pôsobia v tom istom
pracovnom prostredí, ako aj vytvorenie európskej spôsobilosti rýchlej reakcie, konkrétne
európskej jednotky civilnej ochrany.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Proti správe o humanitárnej pomoci
som hlasoval z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že trvá na prepojení civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a jej zahraničnou
politikou, zatiaľ čo je zjavné, že kritériá zásahu by mali byť jednoznačne len a len
humanitárne. Dôvodom je aj to, že neverím, že prepojenie civilných a vojenských kapacít
s cieľom riešiť humanitárne krízové situácie je krok správnym smerom. Je jasné, že za
istých okolností sú potrebné osobitné poznatky a použitie špeciálneho vybavenia, ktoré
vždy vlastnila a používala armáda. Aby sme teda udržali a ochránili čisto civilný charakter
humanitárnych operácií, civilná ochrana by sa namiesto podporovania všetkých týchto
vojenských výdavkov mala financovať tak, aby mala k dispozícii takéto osobitné vybavenie,
a, samozrejme, tak, aby bolo možné poskytnúť odbornú prípravu pracovníkom civilnej
ochrany. Je to jediný spôsob, ako v humanitárnych krízach poskytnúť skutočnú a účinnú
pomoc bez nebezpečenstva prítomnosti vojska.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Pri vykonávaní preskúmania európskeho konsenzu
o humanitárnej pomoci v polovici obdobia musím zdôrazniť, že je poľutovaniahodné, že
informovanosť verejnosti o tomto dokumente nie je na požadovanej úrovni a že členské
štáty robia málo na jeho vykonávanie. Namiesto hľadania chýb však musíme presadiť
a stanoviť cestu, ktorou by sme sa mali uberať v oblasti humanitárnej pomoci. Humanitárna
situácia sa v posledných rokoch výrazne zmenila. Zaznamenali sme prírodné katastrofy,
viac vysídlených osôb, znásobenie rôznych vnútroštátnych konfliktov, potravinové krízy
atď. Viac ako kedykoľvek predtým je naliehavo potrebná vyvážená a účinná celosvetová
reakcia založená na špecifických potrebách, zameraná na výsledky a vedená zásadou, že
úspora prostriedkov na obživu znamená záchranu životov, pričom zároveň sa zohľadní
potreba vlastného rozvoja a sebestačnosti v dotknutých oblastiach. Ak to chceme dosiahnuť,
je veľmi dôležité, aby konsenzus presadzoval tieto humanitárne hodnoty a aby jednotlivé
subjekty optimalizovali prostriedky.

Ešte raz by som chcel uviesť, že je naliehavo potrebné vytvoriť európsku jednotku civilnej
ochrany, o ktorej sa hovorí v správe pána Barniera z mája 2006. Rád by som zablahoželal
pani kolegyni Strifflerovej k pozitívnemu obsahu návrhov, ktoré predložila. Chcem tiež
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zopakovať svoje stanovisko, podľa ktorého je konsenzus zásadným nástrojom, ktorý je
v súčasnej situácii nanajvýš dôležitý.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Konsenzus o humanitárnej pomoci je kľúčovým
nástrojom, ktorého hodnota sa ukazuje zvlášť v súčasnom veľmi sa meniacom
humanitárnom prostredí. Zaznamenali sme významný nárast počtu a intenzity prírodných
katastrof spôsobených najmä vplyvom zmeny klímy, zvýšený výskyt zložitých kríz, najmä
vnútroštátnych konfliktov, ako aj premenlivý charakter konfliktov, ktoré v mnohých
prípadoch so sebou prinášajú vysídlenie obrovského počtu ľudí.

Porušovanie medzinárodného humanitárneho práva je stále bežnejšie. Zvlášť šokujúcou
stránkou tohto porušovania je častejšie využívanie sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane.
Podporujem stanovisko pani spravodajkyne a myslím si, že sú potrebné tvrdé opatrenia
na zvýšenie ochrany proti aktom sexuálneho násilia v humanitárnych podmienkach.
Pripájam sa k stanovisku autorky správy, podľa ktorého nedávne humanitárne katastrofy
na Haiti a v Pakistane opäť poukázali na potrebu zlepšiť schopnosť EÚ reagovať na
katastrofy, pokiaľ ide o účinnosť, rýchlosť reakcie, koordináciu a zviditeľnenie.

Podporujem aj vytvorenie európskej spôsobilosti rýchlej reakcie (európskej jednotky
civilnej ochrany).

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, ktorý
18. decembra dosiahli Parlament, Rada a Komisia, predstavoval významný krok vpred
z hľadiska vymedzenia, pôsobnosti a rozsahu európskej humanitárnej pomoci. Touto
správou, ktorej závery majú moju silnú podporu, pristupujeme k jeho preskúmaniu
v polovici obdobia naplánovanému v akčnom pláne z mája 2008. V tejto situácii by som
chcel pani Strifflerovej zablahoželať k vynikajúcej práci, ktorú vykonala. Pokiaľ ide
o myšlienky vyjadrené v správe, chcel by som podčiarknuť dôraz na „skutočné a trvalé
začlenenie... príjemcov pomoci na správe pomoci“. Presadzujem túto zásadu, ktorá by
mala viesť k tomu, že EÚ zameria svoju činnosť viac na občiansku spoločnosť a miestne
orgány. Zníži sa tým dôraz na vzťahy medzi EÚ a členským štátom, ktoré by mali naďalej
zohrávať určitú úlohu, no nie vo výhradnom vzťahu, ako sa to doteraz často ukázalo. Chcel
by som tiež zdôrazniť potrebu predložiť návrhy zamerané na „zriadenie európskej jednotky
civilnej ochrany založenej na optimalizácii súčasného mechanizmu Spoločenstva v oblasti
civilnej ochrany“, ktoré bude znamenať zvýšenie vedľajších nákladov na dosiahnutú
synergiu prostredníctvom kapacít, ktoré už sú v členských štátoch vytvorené.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    písomne. – (IT) Humanitárna pomoc má teraz väčšiu
a významnejšiu úlohu než v minulosti. Rozdielna rýchlosť rozvoja a rastúca nerovnosť
príležitostí a rozdeľovania zdrojov zo zemepisného, sociálneho a generačného hľadiska,
narastajúca zmena klímy (za ktorú sú čiastočne zodpovední ľudia) a s ňou spojené
zvyšovanie počtu prírodných katastrof, zvýšené znečistenie životného prostredia,
nevyvážený antropický tlak sústredený vo veľkých mestských oblastiach a nerovnomerný
nárast obyvateľstva v niektorých častiach planéty viedli k zvýšeniu počtu humanitárnych
katastrof, v ktorých pomoc zohráva základnú úlohu pri obnove životných podmienok
a ľudskej dôstojnosti. Vzhľadom na to platí, že ak je humanitárna pomoc potrebná na
podporu ľudí postihnutých katastrofami, zásahy vyplývajúce zo zahraničnej politiky EÚ
– ktorú ešte treba definovať – nemôžu byť rozvrhnuté podľa oblastí záujmu a vplyvu
jednotlivých členských štátov, ale musia mať európsky rozmer.

Proinsias De Rossa (S&D),    písomne. – Podporujem túto správu o vykonávaní európskeho
konsenzu o humanitárnej pomoci. Humanitárna politika EÚ je praktickým prejavom jej
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záväzku podporovať ľudí, ktorí potrebujú pomoc, keď sú najzraniteľnejší. Európska únia
je najvýznamnejším svetovým darcom humanitárnej pomoci. Jej príspevok predstavuje
viac než 40 % z celkovej oficiálnej medzinárodnej humanitárnej pomoci. V roku 2009
sme poskytli humanitárnu pomoc približne 115 miliónom osôb vo viac než 70 krajinách,
ktorej celkový objem dosiahol sumu 950 miliónov EUR. Európsky konsenzus
o humanitárnej pomoci podpísaný 18. decembra 2007 zdôrazňuje vôľu EÚ úzko
spolupracovať v tejto oblasti s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu účinnosť, hájiť a presadzovať
základné humanitárne zásady ľudskosti, neutrality a nezávislosti a aktívne podporovať
dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva. Pred nami je ešte veľa úloh. Nedávne
humanitárne katastrofy na Haiti a v Pakistane opäť poukázali na to, že je potrebné výrazne
posilniť schopnosť EÚ reagovať na katastrofy. Zníženie rizika katastrof je potrebné úplne
začleniť do politiky rozvoja a humanitárnej pomoci. Je potrebné vyjasniť aj využívanie
vojenských prostriedkov a kapacít a prostriedkov a kapacít civilnej ochrany v súlade
s konsenzom a s usmerneniami OSN.

Anne Delvaux (PPE),    písomne. – (FR) Nedávne humanitárne katastrofy na Haiti
a v Pakistane opäť poukázali na potrebu posilniť schopnosť EÚ reagovať na katastrofy,
pokiaľ ide o účinnosť, koordináciu a zviditeľnenie.

Preto som hlasovala za túto správu, ktorá presadzuje vytvorenie európskej spôsobilosti
rýchlej reakcie (európskej jednotky civilnej ochrany). Túto koncepciu začal uplatňovať
pán komisár Barnier po cunami v Ázii a Európsky parlament ju odvtedy opakovane
požadoval.

Táto spôsobilosť by mala predstavovať optimalizáciu už dostupných nástrojov, ktorých
účinnosť a viditeľnosť by vzrástla, pričom cieľom je prostredníctvom užšej spolupráce
umožniť okamžitú mobilizáciu všetkých nevyhnutných prostriedkov.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože som
presvedčená, že je potrebné preskúmanie akčného plánu o európskom konsenze.
Humanitárna situácia sa v posledných rokoch výrazne zmenila v neposlednom rade
v dôsledku významného nárastu počtu a intenzity prírodných katastrof, ktoré sú spôsobené
aj vplyvom zmeny klímy. Je nevyhnutné úplne začleniť zníženie rizika katastrof do politiky
rozvojovej pomoci a humanitárnej pomoci, a preto je ešte dôležitejšie, aby sa konsenzus
o humanitárnej pomoci nekompromisne a energicky uplatňoval.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Je jasné, že v súčasnosti sa na celom svete
mnohonásobne zvyšuje počet katastrof a núdzových humanitárnych situácií. Európska
únia preberá významnú úlohu v boji proti týmto pohromám. Dúfam, že v tom bude
pokračovať a že dokonca túto úlohu v rámci možností čo najviac posilní. Hladnému
človeku však nestačí dať rybu; treba ho naučiť chytať ryby.

Myslím si, že poskytnutie ľudských a materiálnych zdrojov na zvládanie budúcich kríz
menej majetným krajinám je takmer také dôležité ako riešenie núdzových situácií, ku
ktorým dochádza. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci si zasluhuje moju podporu
a dúfam, že kompromis európskych inštitúcií sa odrazí v stále lepšom využívaní
prostriedkov, ktoré má Únia k dispozícii, pričom prioritou bude poskytovanie pomoci
tým, ktorí majú najmenej a najviac trpia, a úplná neutralita z hľadiska politického
a ideologického programu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) V posledných rokoch sa stal svet svedkom
výrazného nárastu katastrof z hľadiska postihnutej zemepisnej oblasti aj počtu obetí. Hoci
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táto problematika je veľmi dôležitá, riešenie vplyvu zmeny klímy na tieto katastrofy nepatrí
do tejto diskusie. Podpísanie európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci Radou
Európskej únie, Parlamentom a Komisiou 18. decembra 2007 bolo významným krokom
vpred z hľadiska humanitárnej pomoci najmä vzhľadom na to, že sa stanovil päťročný
akčný plán a jeho preskúmanie v polovici obdobia. To je cieľom tejto správy. Celý svet
pozná a uznáva kľúčovú úlohu EÚ v humanitárnej pomoci. Parlament sa touto otázkou
zaoberal na viacerých rokovaniach najmä prostredníctvom našich prejavov. Nedávne
udalosti v Brazílii, na Haiti, v Pakistane, na Madeire a inde boli totiž dôvodom našich úvah
o účinnosti podpory civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. Ako táto správa ukázala,
napriek obmedzeným dostupným informáciám dochádza na európskej úrovni
k pozitívnemu vývoju, čoho dôkazom je zriadenie pracovnej skupiny Rady pre humanitárnu
a potravinovú pomoc. Je však potrebné vykonať ešte veľký kus práce.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Takzvaná humanitárna pomoc EÚ hrá nie
bezvýznamnú úlohu v tom, čo sa stále častejšie definuje ako zahraničná politika. Často
využíva skutočné potreby pomoci a spolupráce, na ktoré je dôležité reagovať, najmä
núdzové situácie, na to, aby mohla v skutočnosti sledovať veľa rôznych cieľov. Uskutočnené
akcie a použité metódy, ktoré zahŕňajú vojenský zásah a okupáciu, sa snažia napodobniť
a prehĺbiť formy dominantného postavenia v politickej a hospodárskej oblasti a ovládnuť
trhy a prírodné zdroje rozvojových krajín. Na pozadí súčasnej prehlbujúcej sa krízy
kapitalizmu sa tieto zámery vždy vyznačujú aj tým, že rôznym spôsobom a formou bránia
ľudským snahám o väčšiu spravodlivosť a sociálny pokrok po celom svete.

Pod maskou údajných humanitárnych záujmov množstvo mimovládnych organizácií,
logistických spoločností a iných čerpá z tejto taktiky výhody a podieľa sa na nej, pričom
presadzuje vlastné záujmy a záujmy tých, čo stoja za nimi. Tieto záujmy môžu byť verejné
alebo súkromné a môžu byť motivované politicky, finančne, nábožensky alebo inak.
V zásade sme za konkrétne vyjadrenia solidarity s obeťami akejkoľvek katastrofy či
konfliktu. Musia však byť založené na záujmoch týchto ľudí, na dodržiavaní
medzinárodného práva a na nezávislosti a zvrchovanosti týchto krajín.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Myslím si, že je potrebné, aby sme zlepšili
nástroje, ktoré má Európska únia k dispozícii na to, aby reagovala na také katastrofy, aké
zažilo Haiti, keď po minuloročnom zemetrasení nasledovala nedávna epidémia cholery.
Tak ako naša skupina, aj ja si myslím, že je potrebné, aby sme presadzovali zvýšenie
finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc, čím by sme umožnili viac zásahov,
a najmä tých, ktoré pomáhajú najzraniteľnejším ľuďom. V rámci toho musíme zabezpečiť
jasné rozlišovanie medzi mandátmi vojenských a humanitárnych subjektov, keďže vojenské
prostriedky by sa mali využívať v čo najmenšej miere a ako krajné riešenie.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písomne. – EÚ ako celok je najvýznamnejším svetovým
poskytovateľom humanitárnej pomoci. Napriek tomu nedávne katastrofy poukázali na
isté nedostatky v schopnosti EÚ konať urýchlene, účinne a koordinovane. Správa pani
Strifflerovej niektoré z týchto vecí zdôrazňuje a my dúfame, že z dnešného hlasovania
vyplynú pozitívne kroky.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) S touto správou som súhlasil, pretože nie je len
povinnou úlohou, ale poskytuje tiež možnosť zamyslieť sa nad súčasnou humanitárnou
pomocou. V uplynulých rokoch sa humanitárne prostredie výrazne zmenilo. Prvý faktor,
ktorý je potrebné vyzdvihnúť v tomto premenlivom prostredí, je významný nárast počtu
a intenzity prírodných katastrof, čo je predovšetkým spôsobené zmenou klímy. Preto je
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nevyhnutné posilniť úsilie v oblasti znižovania rizika katastrof a poskytovať – okrem
jednorazovej pomoci – podporu kapacitám miestnych komunít v oblasti prípravy na
katastrofy. Ďalšími faktormi sú zvýšený výskyt zložitých kríz, najmä vnútorných konfliktov,
a premenlivý charakter konfliktov, ktoré v mnohých prípadoch so sebou prinášajú
vysídlenie obrovského počtu ľudí (utečencov a vnútorne vysídlených osôb), ako aj väčšie
násilie na civilistoch. Porušovanie medzinárodného humanitárneho práva je stále bežnejšie
a situácia v tejto oblasti sa zhoršuje. Zvlášť šokujúcou stránkou tohto porušovania je
častejšie využívanie sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane. Mali by sme vyvinúť veľké
úsilie, aby humanitárna pomoc zahŕňala aj ochranu pred sexuálnym násilím. Osobitná
pozornosť by sa mala venovať najzraniteľnejším skupinám, akými sú ženy, deti a násilne
vysídlené osoby (či už vnútorne, alebo ako utečenci). Nedávne humanitárne katastrofy na
Haiti a v Pakistane opäť poukázali na potrebu posilniť nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii
na reagovanie na katastrofy, a to pokiaľ ide o účinnosť, koordináciu a zviditeľnenie.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Rok po zemetrasení na Haiti vidíme, že
kroky, ktoré robíme, ani spôsob, akým pomáhame, nie sú dokonalé. Európsky konsenzus,
ktorý má uľahčiť poskytovanie humanitárnej pomoci, nesmie byť preto premárnený. EÚ
ako jeden z najbohatších a najrozvinutejších regiónov vo svete má morálnu povinnosť
pomáhať slabým a ľuďom v núdzi. Predovšetkým musíme zachovať solidaritu voči obetiam
prírodných nešťastí a katastrof, ktoré nie sú pripravené na to, čo ich postihne.

Mali by sme preto podniknúť kroky na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi
v tejto oblasti a uľahčiť výmenu osvedčených postupov. Mali by sme urobiť všetko preto,
aby bol systém pomoci účinný a efektívny a aby sa nepremárnil ani jediný cent. V záujme
väčšej efektivity je preto nevyhnutné spolupracovať s inými medzinárodnými,
mimovládnymi orgánmi a organizáciami, ktoré tiež poskytujú pomoc.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pani Strifflerovej, lebo
ešte stále je veľmi potrebné zdôrazňovať význam aj citlivosť tejto otázky.

Hlasovanie Parlamentu malo zdôrazniť, aké je dôležité, aby cieľom Európskej únie bolo
presadzovanie ľudských práv na neutralitu, nestrannosť a nezávislosť. Čo sa týka solidarity,
nikdy nie sme úplne pripravení ani vystrojení vynikajúcimi plánmi. Je potrebné, aby sme
stále viac vyzývali všetkých európskych hráčov vrátane Komisie a jednotlivých členských
štátov na podporu presadzovania všeobecného dodržiavania ľudských práv. Čo sa mňa
týka, budem tento modus vivendi podporovať aj naďalej, a to aj vo Výbore pre rozpočet,
ktorého som členom, a podporovať akékoľvek opatrenia určené na zvýšenie finančnej
pomoci na tie činnosti, ktoré sú konkrétnejšie zamerané na ochranu týchto dôležitých
práv, a tým umožniť, aby Európska únia pokračovala v úsilí pomáhať tým skupinám
obyvateľstva, ktoré to potrebujú najviac, a podporovať ich.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Nedávno sme zaznamenali významný
nárast počtu a intenzity prírodných katastrof – či už spôsobených človekom, alebo nie –
spolu so zvýšením nepriaznivého vplyvu porušovania medzinárodného humanitárneho
práva a zlej správy. Ako je dobre známe, Európska únia je svetovým darcom humanitárnej
pomoci číslo jeden a jej príspevok predstavuje viac než 40 % oficiálnej medzinárodnej
humanitárnej pomoci. Toto dosvedčuje 115 miliónov príjemcov pomoci z približne 70
krajín, ktorí dostali príspevok v celkovej výške takmer 1 miliardy EUR. Hlasoval som za
tento konsenzus, lebo si myslím, že EÚ prostredníctvom svojej humanitárnej politiky
prakticky dokazuje svoj záväzok voči ľuďom, ktorí pomoc skutočne potrebujú. V tejto
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súvislosti potrebujeme dostatočné ľudské a materiálne zdroje a musíme podporiť zlepšenie
koordinácie medzi inštitúciami a organizáciami zapojenými do tohto procesu.

David Martin (S&D),    písomne. – Vrelo vítam túto správu, v ktorej sa uvádzajú návrhy
na posilnenie konsenzu o humanitárnej pomoci. Poukazuje na niekoľko oblastí, ktoré si
vyžadujú pozornosť, vrátane presadzovania humanitárnych zásad a medzinárodného
humanitárneho práva, otázok týkajúcich sa povahy poskytovania humanitárnej pomoci
EÚ, jej koordinácie a súdržnosti, objasnenia využívania vojenských prostriedkov a kapacít
a prostriedkov a kapacít civilnej ochrany v súlade s konsenzom a s usmerneniami
Organizácie Spojených národov a posilnenia väzby medzi humanitárnou pomocou,
obnovou a rozvojom.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    písomne. – (CS) Predložená správa je veľmi aktuálnou reakciou
na mnoho prírodných katastrof, ktoré sme prežili v uplynulých rokoch. Je nevyhnutné,
aby sa EÚ poučila zo skúsenosti poskytnutia účinnej pomoci po predchádzajúcich
katastrofách, napríklad v Austrálii, na Haiti a v Rusku, a mala celkom jasné postupy
a prostriedky na poskytnutie účinnej humanitárnej pomoci. Európsky kontinent sa zatiaľ
katastrofám takéhoto rozsahu vyhol, ale to neznamená, že by sme nemali pripraviť účinný
rad štruktúr a prostriedkov. Skúsenosti z uplynulých rokov ukazujú, že zabezpečenie
dopravy do postihnutých oblastí nie je možné bez technickej a organizačnej podpory
vojenských jednotiek. Mimovládne humanitárne organizácie takéto kapacity nemajú.

Je zrejmé, že obyvatelia postihnutých oblastí veľmi často zostávajú odrezaní od dopravného
spojenia po krajine a kapacita civilných leteckých prostriedkov je obmedzená. Ak je využitie
vojenských síl v nejakom prípade odôvodniteľné a prijateľné, potom je to určite v prípade
humanitárnych či prírodných katastrof.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Prírodné katastrofy sa v uplynulom čase jednoznačne
vyskytujú s rastúcou intenzitou. Platí tiež, že EÚ je jedným z hlavných globálnych aktérov
v oblasti humanitárnej pomoci, a je dôležité, aby sme si túto úlohu udržali napriek krízam,
ktoré prežívame. V každom prípade verím, že okrem pomoci najviac znevýhodneným
a všetkým tým, ktorí sú týmito katastrofami postihnutí, je tiež nevyhnutné poskytovať
ľudské zdroje a finančné prostriedky najchudobnejším krajinám, teda tým, ktoré sú v takejto
situácii najzraniteľnejšie, aby pomoc zvonku nebola až taká potrebná. To je možné
dosiahnuť len rozvojovými politikami a strednodobou a dlhodobou pomocou pre tieto
krajiny.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Humanitárne prostredie je čoraz zložitejšie
a náročnejšie. Často sa porušuje humanitárne právo, zmätok v úlohách vedie k čoraz
častejšiemu napádaniu humanitárnych pracovníkov a prírodné katastrofy sa vyskytujú
v čoraz väčšom počte a intenzite. V roku 2010 sme boli svedkami troch najväčších
humanitárnych katastrof v priebehu uplynulých rokov: zemetrasenia na Haiti, sucha
v Saheli a záplav v Pakistane. Ako však povedala pani komisárka Georgievová, kvalita našej
humanitárnej pomoci je mimoriadne dôležitá. Zachraňuje približne 140 miliónov ľudí
ročne.

Vzhľadom na tieto úvahy súhlasím so spravodajkyňou, ktorá vyzýva na značné zvýšenie
finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc a poznamenáva, že konsenzus
o humanitárnej pomoci nie je dostatočne známy. Musíme naďalej posilňovať povedomie
a presadzovanie humanitárnych zásad a zásad medzinárodného práva. Musíme podporiť
vytvorenie európskej spôsobilosti rýchlej reakcie, čo som ja už mala možnosť urobiť.
Musíme sa viac zamerať na prevenciu rizika katastrof.
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Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Správa o vykonávaní európskeho konsenzu
o humanitárnej pomoci obsahuje niekoľko dôležitých návrhov, ktoré je potrebné
v budúcnosti zrealizovať. Jedným z príkladov je budovanie kapacít a prostriedkov civilnej
ochrany, kde je kľúčovou myšlienkou vytvorenie Európskej jednotky civilnej ochrany.
Dôležité je aj zlepšenie koordinácie, a to nielen medzi členskými štátmi, ale aj na
medzinárodnej úrovni s Organizáciou Spojených národov. Za rozumnú myšlienku
považujem aj prístup spočívajúci v zabezpečovaní potravín a podobných vecí na miestnej
úrovni v krízových situáciách, a teda podporu miestneho hospodárstva. Správa však, žiaľ,
nie je v niekoľkých oblastiach dostatočne konkrétna ani ambiciózna, a preto som sa zdržal
hlasovania.

Rolandas Paksas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože Európska
únia ako najvýznamnejší svetový darca humanitárnej pomoci musí vzhľadom na významný
nárast počtu prírodných katastrof a vnútorných konfliktov venovať väčšiu pozornosť
humanitárnej pomoci v tých oblastiach, kde je naliehavo potrebná. Členské štáty by mali
k procesu vykonávania tohto konsenzu prispievať účinnejšie a zahrnúť ho do národných
humanitárnych stratégií. Vzhľadom na potrebu humanitárnej pomoci je nevyhnutné
vyčleniť na ňu väčšie finančné prostriedky a umožniť urýchlené a účinné financovanie
operácií.

Súhlasím s návrhom, že je potrebné veľmi jasne rozlišovať medzi mandátmi vojenských
a humanitárnych subjektov, aby sa vojenské prostriedky a kapacity využívali len vo veľmi
obmedzenom počte prípadov a ako krajné riešenie najmä v oblastiach postihnutých
ozbrojenými konfliktmi. Na zabezpečenie primeranej a účinnej koordinácie humanitárnej
pomoci je ďalej potrebné vytvoriť Európsku jednotku civilnej ochrany a európsku
spôsobilosť rýchlej reakcie.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Európska únia je najvýznamnejším svetovým
darcom humanitárnej pomoci. Jej príspevok predstavuje viac než 40 % z celkovej oficiálnej
medzinárodnej humanitárnej pomoci. Humanitárna politika EÚ poukazuje na jej záväzok
voči ľuďom v krajinách, ktoré potrebujú pomoc. Po podpísaní Európskeho konsenzu
o humanitárnej pomoci boli v oblasti spolupráce na tomto poli podniknuté mnohé kroky
s cieľom optimalizovať jej účinnosť, hájiť a presadzovať základné humanitárne zásady
ľudskosti, neutrality a nestrannosti pri pomoci tým, ktorí sú v najväčšej núdzi. Napriek
tomu sa zdá, že v súvislosti s konsenzom ešte stále vládne nedostatočná informovanosť.
Musíme preto posilniť úsilie o jeho zviditeľnenie. Myslím si, že v takom citlivom sektore,
akým je humanitárna pomoc, je dôležité uvedomiť si, ako sa v priebehu rokov zmenila
situácia, a myslieť na významný nárast počtu a intenzity prírodných katastrof. Myslím si,
že v dôsledku toho musíme viac úsilia venovať znižovaniu rizika katastrof a podporovať
vlastné kapacity spoločenstiev v tejto oblasti. Aby mohla humanitárna pomoc plynulo
smerovať k plnému využitiu, musíme tvrdošijne nástojiť na zachovaní „humanitárneho
priestoru“. Dúfam, že vďaka hlasovaniu za správu pani Strifflerovej budeme môcť prejsť
k prijatiu praktického akčného plánu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Európska únia, združujúca Európsku
komisiu a členské štáty, je najvýznamnejším svetovým poskytovateľom humanitárnej
a rozvojovej pomoci. Jej príspevok predstavuje viac než 40 % z celkovej oficiálnej
medzinárodnej humanitárnej pomoci. Prísne preskúmanie vykonávania európskeho
konsenzu o humanitárnej pomoci v polovici obdobia môže dospieť len k tomu záveru, že
je nevyhnutné presadzovať väčšiu informovanosť o tomto mechanizme, väčšiu
koordinovanosť a účinnosť medzi všetkými zainteresovanými subjektmi. Hospodárske

18-01-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK82



príspevky samy osebe môžu byť zbytočné, ak ich nesprevádza úzka a účinná koordinácia
vo všetkých fázach a všetkých formách pomoci EÚ. Žijeme v kritickom období:
humanitárna situácia sa v priebehu posledných rokov výrazne zmenila, a preto je ešte
dôležitejšie, aby sa konsenzus o humanitárnej pomoci vykonával nekompromisne
a energicky. Hlasujem za túto správu a chcela by som vyzvať na politiku systematického
dialógu, lepšiu spoluprácu v teréne, lepšie riadenie a záväzok predchádzať katastrofám.
Podporujem vytvorenie Európskej jednotky civilnej ochrany, o ktorej sa hovorí v správe
pána Barniera, zverejnenej v máji 2006.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) EÚ je najvýznamnejším svetovým darcom
humanitárnej pomoci – poskytuje viac než 40 % oficiálnej medzinárodnej humanitárnej
pomoci.

Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, ktorý 18. decembra podpísali Rada, Parlament
a Európska komisia, zaväzuje EÚ a členské štáty k úzkej spolupráci v tejto oblasti na základe
akčného plánu na obdobie piatich rokov. V bode č. 33 sa stanovuje revízia akčného plánu
v polovici obdobia, ktorá má riešiť nedostatok informovanosti o humanitárnom sektore,
vážnu zmenu klímy, zvyšujúci sa výskyt zložitých kríz a rastúce násilie.

Podporujeme preto vytvorenie európskej spôsobilosti rýchlej reakcie (Európskej jednotky
civilnej ochrany), ako ju chápe pán Barnier, ktorá by mala umožniť optimalizáciu
dostupných nástrojov, ktorých účinnosť a viditeľnosť by vzrástla, pričom cieľom je
prostredníctvom lepšej koordinácie dosiahnuť okamžitú mobilizáciu všetkých
nevyhnutných prostriedkov.

Vzhľadom na nahlásené údaje a zavedenie náležitej politiky humanitárnej pomoci EÚ
Lisabonskou zmluvou úplne súhlasím s tým, že potrebujeme preskúmanie v polovici
obdobia, zamerané na posilnenie akčného plánu týkajúceho sa presadzovania
humanitárnych zásad, na doručovanie humanitárnej pomoci, objasnenie využívania
vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany, na znižovanie rizika katastrof
a posilnenie väzby medzi humanitárnou pomocou a rozvojom.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za túto správu, ktorá predstavuje
prehľad vykonávania európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci a vyjadruje návrhy,
ktorých cieľom je pomôcť zviditeľniť ho a posilniť jeho účinnosť pri dosahovaní jeho
cieľov. Tento nástroj sa stal ešte dôležitejším v súčasnom humanitárnom prostredí, ktoré
je poznačené významným nárastom počtu a intenzity prírodných katastrof, a je nutné,
aby sme sa pokúsili v plnej miere splniť záväzky, ktoré z tohto vyplývajú, a aby sa členské
štáty vo väčšej miere podieľali na jeho vykonávaní.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Dnes sme v pléne hlasovali o správe
o európskom konsenze o humanitárnej pomoci.

Európska únia združujúca Európsku komisiu a členské štáty je najvýznamnejším svetovým
darcom humanitárnej pomoci. Jej príspevok predstavuje viac než 40 % z celkovej oficiálnej
medzinárodnej humanitárnej pomoci. Humanitárna politika Európskej únie je konkrétnym
prejavom toho, ako sa Európska únia angažuje v prospech obyvateľov tretích krajín, ktorí
potrebujú pomoc v situáciách, keď sú mimoriadne zraniteľní.

Je dôležité zdôrazniť, že poskytovanie pomoci musí vychádzať výlučne zo zistených potrieb
a že stupeň zraniteľnosti a kvalitu a objem pomoci určuje predovšetkým počiatočné
hodnotenie, ktoré sa ešte musí zlepšiť, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie kritérií zraniteľnosti,
najmä čo sa týka žien, detí a skupín so zdravotným postihnutím.
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Ďalej skutočné a trvalé začlenenie – a podľa možností aj účasť – príjemcov pomoci do
správy pomoci je jednou zo základných podmienok kvality humanitárnej reakcie, a to
najmä v prípade dlhotrvajúcich kríz.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Od 1. decembra 2009, keď nadobudla
účinnosť Lisabonská zmluva, upravuje humanitárnu činnosť Únie článok 214 Zmluvy
o fungovaní EÚ, ktorý zriaďuje osobitnú politiku EÚ pre humanitárnu pomoc ako spoločnú
kompetenciu členských štátov a Únie. Preto keď sa v rámci spolurozhodovacieho postupu
bude revidovať nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci,
bude mať vlastný právny základ. Lisabonská zmluva tiež ustanovuje vytvorenie Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Výbor DEVE vyjadril pripomienku, že humanitárna
pomoc by nemala byť nástrojom ESVČ, a podporuje zachovanie nezávislosti generálneho
riaditeľstva pre humanitárnu pomoc. Žiada tiež o objasnenie úloh pani komisárky
Ashtonovej a pani komisárky Georgievovej.

Keďže preskúmanie v polovici obdobia ponúka možnosť zvýšiť úsilie EÚ v niekoľkých
oblastiach, správa upozorňuje, okrem iného, na tieto body: presadzovanie humanitárnych
zásad a medzinárodného humanitárneho práva, otázky týkajúce sa povahy poskytovania
humanitárnej pomoci EÚ, jej koordinácie a súdržnosti, objasnenie využívania vojenských
prostriedkov a kapacít a prostriedkov a kapacít civilnej ochrany v súlade s konsenzom
a s usmerneniami Organizácie Spojených národov, znižovanie rizika katastrof a posilnenie
väzby medzi humanitárnou pomocou, obnovou a rozvojom.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Európska únia združujúca Európsku komisiu
a členské štáty je najvýznamnejším svetovým darcom humanitárnej pomoci. Jej príspevok
predstavuje viac než 40 % oficiálnej medzinárodnej humanitárnej pomoci.

Len v roku 2009 poskytla humanitárnu pomoc približne 115 miliónom osôb vo viac než
70 krajinách, ktorej celkový objem dosiahol sumu 950 miliónov EUR. Politiky Únie sú
konkrétnym prejavom toho, ako sa Európska únia skutočne angažuje v prospech
obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc v situáciách, keď sú mimoriadne zraniteľní. Naším
cieľom je vedieť lepšie naplánovať koordinovanú civilnú a vojenskú reakciu, aby náš zásah
pri prírodných katastrofách bol čoraz účinnejší. Tieto tragické udalosti sa vyskytujú čoraz
častejšie a v uplynulých rokoch zapríčinili vo svete státisíce úmrtí.

Osobitná pozornosť sa musí venovať ženám a deťom, najmä utečencom a vysídleným
osobám, keďže porušovanie medzinárodného humanitárneho práva v súvislosti s týmito
skupinami je čoraz častejšie. Okrem zabezpečenia účinnejšieho zásahu je potrebné vyvinúť
veľké úsilie aj v oblasti aktívnej a pasívnej prevencie. Spoločenstvá, ktoré podliehajú
najväčšiemu riziku, musia byť na takýto typ javu pripravené lepšie, a to prostredníctvom
presadzovania všetkých politík trvalo udržateľného rozvoja, zameraných na
minimalizovanie škôd.

Správa: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

John Stuart Agnew a David Campbell Bannerman (EFD),    písomne. – 14/1: Hlasoval
som za túto správu, lebo podľa mňa oslabuje právne predpisy EÚ a povedie k uľahčeniu
dovozu geneticky nemodifikovaných sójových bôbov do Veľkej Británie. To je pre naše
hydinárske odvetvie kľúčové.

14/2: Hlasoval som za túto správu, keďže zníži negatívny dosah právnych predpisov EÚ
na náklad geneticky nemodifikovaných sójových bôbov, určený pre Veľkú Britániu.
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14/3: Zdržal som sa hlasovania, hoci môže ísť o želané úsilie – vláda Veľkej Británie by
nepodliehala kontrole zo strany EÚ –, ale podľa mňa ešte nejde o kritickú otázku a ja
nechcem rozšíriť právomoc EÚ.

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) EÚ by sa mala obracať na inovačné iniciatívy,
ktoré, po prvé, využívajú prebytok potravín a, po druhé, umožňujú nasýtiť ľudí, ktorí trpia
nedostatkom. Malo by sa to zabezpečiť pri revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Takmer 50 % prípadov nedávneho zvyšovania cien bolo výsledkom špekulácií, preto by
sa v rámci skupiny G20 mala použiť spoločná stratégia na podporu vytvorenia nástrojov
cenovej stabilizácie na medzinárodných fórach. EÚ musí viesť medzinárodné hnutie,
ktorého cieľom bude uzavrieť v rámci Organizácie Spojených národov dohodu o trvalom
a účinnom poskytovaní potravín krajinám, ktoré ich majú nedostatok.

Chcem zdôrazniť aj to, aký význam má podporovať dôveryhodnosť odvetvia
poľnohospodárstva, a to najmä prostredníctvom jeho presadzovania medzi kvalifikovanými
a podnikavými mladými ľuďmi ako činnosti, ktorá môže byť spojená s inováciou
a výskumom.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, ktoré
uznáva, že potravinová bezpečnosť je ľudské právo. Dosiahne sa vtedy, keď všetci ľudia
za každých okolností budú mať fyzický, sociálny a hospodársky prístup k postačujúcej,
bezpečnej a výživnej potrave, ktorá bude spĺňať ich výživové potreby a potravinové
preferencie z hľadiska aktívneho a zdravého života. Dôležité je upozorniť na skutočnosť,
že svetové zásoby základných potravín sú obmedzenejšie ako v minulosti, pretože počas
potravinovej krízy v roku 2007 klesli na rekordnú úroveň 12 týždňov svetových zásob
potravín. Svetová produkcia potravín zároveň čoraz citlivejšie reaguje na extrémne
poveternostné podmienky spojené so zmenou klímy, čo môže spôsobiť náhly
a nepredvídateľný nedostatok potravín. EÚ by preto mala do tohto systému svetových
zásob potravín prispievať.

Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme podporovali nielen konkurencieschopnosť v odvetví
poľnohospodárstva, ale aj tradičné poľnohospodárstvo, drobné poľnohospodárstvo,
organické poľnohospodárstvo a miestnu distribúciu. Navyše som presvedčená, že
v súvislosti so starnúcim vidieckym obyvateľstvom je veľmi dôležité zaručiť mladým
poľnohospodárom prístup k pôde a úverom.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Nedávne kolísanie cien potravín
a základných potravinových výrobkov vyvolalo vážne znepokojenie, pokiaľ ide
o fungovanie potravinového reťazca na úrovni Európy aj sveta. Zvyšovanie cien potravín
najviac zasiahlo najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Táto správa podporuje zabezpečenie
zdravých a vysokokvalitných potravín pre spotrebiteľov za rozumné ceny, ako aj zaručenie
určitej úrovne príjmov pre poľnohospodárov, čo sú dva kľúčové ciele Európskej únie.
Hlasovala som za túto správu. Európa môže prispieť k svetovej potravinovej bezpečnosti
tým, že bude konkurencieschopnejšia.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Ako prvá vykonaná politika a donedávna aj
hlavná výdavková položka zastáva poľnohospodárstvo v európskom projekte ústredné
miesto. V priebehu niekoľkých posledných desaťročí došlo v tejto oblasti jednoznačne
k poklesu v prospech iných dôležitých oblastí, no skutočnosť, že poľnohospodárska
nezávislosť Európy je hlavnou strategickou úlohou, nesmieme strácať z očí. Ako na začiatku
tohto nového roka navyše zdôraznil predseda Poslaneckého klubu Európskej ľudovej
strany (kresťanských demokratov) Joseph Daul, potravinová bezpečnosť bude v roku 2011
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dôležitou otázkou. Svetový nedostatok potravín a z neho vyplývajúce krízy nás musia
upozorniť na vážnosť situácie: pozorujeme prudký rast cien a skromné zásoby základných
zdrojov. Európa musí na túto novú úlohu reagovať. Na komplexnosti a rozsahu problému
sa podieľajú aj environmentálne otázky. Z tohto dôvodu som hlasovala za toto uznesenie,
ktoré má zabezpečiť uznanie strategickej povahy tejto otázky. Poukazuje na úlohu, ktorú
môže Únia zohrať pri hospodárení so svetovými zásobami a pri udržateľnosti spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP) v súvislosti s týmito úlohami, a upozorňuje na škodlivý
vplyv špekulácií v oblasti cien komodít.

Liam Aylward (ALDE),    písomne. – (GA) V súčasnosti trpí vo svete hladom, ktorý je
sprievodným javom extrémnej chudoby, 900 miliónov ľudí a až 2 miliardy si nemôžu byť
isté zásobovaním potravinami, pretože žijú pod hrozbou chudoby.

Keďže na uspokojenie potrieb rastúcej svetovej populácie sa musí produkcia potravín
zvýšiť aspoň o 70 %, je nutné odvetvie poľnohospodárstva posilniť. V tomto smere
podporujem túto dôležitú správu o poľnohospodárstve a zásobovaní potravinami.
Vzhľadom na dopyt po potravinách v EÚ a vo svete musí vzniknúť silná, finančne
podporovaná spoločná poľnohospodárska politika, ktorá zabezpečí vysokokvalitné
potraviny za rozumné ceny.

Je potrebné posilniť programy Ovocie v škole a Mlieko v škole a program pre odkázané
osoby. Ľudia v EÚ musia mať napriek hospodárskym ťažkostiam prístup k postačujúcej
zdravej potrave.

Vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavujú zmena klímy a prírodné katastrofy, je
znepokojujúce, že svetová zásoba potravín nie je taká veľká ako predtým, a preto
podporujem to, čo sa v správe hovorí o vytvorení svetového systému na tvorbu zásob
potravín.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dokument. Vzhľadom
na rýchly rast svetovej populácie musí odvetvie poľnohospodárstva riešiť rastúci dopyt
po bezpečnej a postačujúcej potrave, a to napriek prekážkam, akými sú obmedzené prírodné
zdroje, vysoké ceny energie a zmena klímy. Podľa Organizácie OSN pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) sa musí produkcia potravín zvýšiť aspoň o 70 %, aby sa naplnili
rastúce potreby svetovej populácie, ktorá podľa odhadov presiahne v roku 2050 9 miliárd.
Navyše asi 900 miliónov ľudí na celom svete chronicky trpí hladom z dôvodu extrémnej
chudoby, zatiaľ čo 2 miliardám ľudí chýba pre rôznu mieru chudoby skutočná dlhodobá
potravinová bezpečnosť. Dostupnosť potravín je teda stále nerozriešeným kľúčovým
problémom. Súhlasím s tým, že je potrebné, aby nová SPP, ktorá sa bude uplatňovať po
roku 2013, podporovala v záujme potravinovej bezpečnosti nielen konkurencieschopnosť,
ale aj tradičné poľnohospodárstvo, drobné poľnohospodárstvo, organické
poľnohospodárstvo a miestnu distribúciu. Navyše som presvedčený, že v súvislosti so
starnúcim vidieckym obyvateľstvom je veľmi dôležité zaručiť mladým poľnohospodárom
prístup k pôde a k úverom, udržať rozumné ceny potravín a zabezpečiť postačujúci príjem
pre poľnohospodárov.

George Becali (NI),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože v Európskej
únii pretrvávajú chudoba a hlad. 79 miliónov ľudí v EÚ ešte stále žije pod hranicou chudoby.
Moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zdôrazňujú skutočnosť, že právo na výživu je
základné ľudské právo a dosiahne sa vtedy, keď budú mať všetci ľudia neustále fyzický,
sociálny a hospodársky prístup k postačujúcej, bezpečnej a výživnej potrave, ktorá spĺňa
ich výživové potreby z hľadiska aktívneho a zdravého života. Rád by som zdôraznil najmä
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význam rozmanitosti európskeho poľnohospodárstva a zabezpečenia spoločnej existencie
rôznych poľnohospodárskych modelov, ako aj rozmanitosti a kvality potravín a výživy
v celej Európe.

Bastiaan Belder (EFD),    písomne. – (NL) Hlasoval som za toto uznesenie. Naša strana,
delegácia holandskej Reformovanej politickej strany, vo svojom programe jasne zdôraznila
strategický záujem odvetvia poľnohospodárstva a poľnohospodárstvo dokonca nazvala
základom potravinovej bezpečnosti. Bez ohľadu na vznešenosť samotných návrhov však
musím vyjadriť dve pripomienky k textu. EÚ by nemalo zasahovať do programov Mlieko
v škole či Ovocie v škole. Nechajte to na členské štáty, ak to budú chcieť. Okrem toho som
tiež hlasoval proti odseku, ktorý sa týka liberalizácie a presadzovania dovozu geneticky
modifikovaných organizmov (GMO). Naša strana zastáva názor, že GMO nie sú riešením
problému zásobovania sveta potravinami. Ešte sa nepreukázala žiadna súvislosť medzi
genetickou modifikáciou a väčšou úrodou. Podľa nášho názoru si musíme v súvislosti
s genetickou modifikáciou klásť aj otázky etického charakteru.

Som však spokojný s celkovým tónom uznesenia, ktoré znovu poukazuje na to, aké dôležité
je zabezpečiť významné a náležité financovanie SPP po roku 2013. Navyše si myslím, že
výzva, aby rozvojové krajiny na zabezpečenie zásobovania potravinami pre vlastné
obyvateľstvo využívali v prvom rade pôdu, má veľký význam a je to mimoriadne naliehavá
vec.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Poskytnutie prístupu k potravinám
všetkým ľuďom napriek rastúcemu globálnemu dopytu a nedostatku potravín pre niekoľko
miliárd ľudí vo svete je veľká a nevyhnutná úloha. V samotnej Európskej únii žije 16 %
ľudí pod hranicou chudoby a majú problém naplniť svoje najzákladnejšie potreby, akými
sú bývanie, zdravie a, samozrejme, výživa.

S touto myšlienkou a s cieľom rozprúdiť diskusiu sme hlasovali za uznesenie, ktoré
v kontexte potravinovej bezpečnosti uznáva poľnohospodárstvo ako strategické odvetvie.
V čase, keď uvažujeme o budúcnosti SPP, je nevyhnutné neprehliadnuť túto potrebu a toto
právo – ktoré by malo byť všeobecné – na potraviny pre všetkých.

Jedným z našich cieľov je bojovať proti špekuláciám v odvetví poľnohospodárstva.
Vyzývame na revíziu právnych predpisov týkajúcich sa finančných nástrojov. Potrebujeme
menšie kolísanie cien a väčšiu transparentnosť. Navrhujeme tiež vytvoriť cielený svetový
systém zásob potravín, ktorý by pomohol zvládať krízy účinnejšie, a vyzývame Komisiu,
aby sa nad týmto druhom opatrenia zamyslela.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Je povinnosťou Európskej únie prijať
výzvy, aké predstavujú potravinová bezpečnosť, zabezpečenie vysokokvalitných potravín,
ochrana životného prostredia, rozmanitosť vidieckych oblastí a zachovanie územnej
rovnováhy prostredníctvom zlepšenia životných podmienok vo vidieckych oblastiach.
Spoločná poľnohospodárska politika ponúka na tieto výzvy budúcnosti odpovede a riešenia.
Je dôležité, aby sa ciele a nástroje, ktoré táto politika pomenúva, snažili v čo najväčšej miere
napĺňať potrebu začleniť do štruktúry spoločnej poľnohospodárskej politiky špecifický
národný rozmer. Poľnohospodári zjavne potrebujú značnú priamu podporu, a to aj
v budúcnosti. Súčasné rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti priamych platieb však
nesmú pretrvávať, lebo to má priamy dosah na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych
výrobkov na jednotnom trhu.
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SPP musí prevziať zodpovednosť za to, ako sa používajú peniaze EÚ, a platby zamerať len
na obrábané územia a v prípade odvetvia chovu dobytka len na zvieratá, ktoré sú
v poľnohospodárskych podnikoch v tom roku, ktorého sa platby týkajú. Prvý pilier SPP
by mal pokryť kompenzačné platby pre poľnohospodársky znevýhodnené oblasti
a agroenvironmentálne platby. To napomôže predchádzať opúšťaniu poľnohospodárskej
pôdy a udeľovaniu výhod v oblasti životného prostredia, ktoré sú výsledkom nadmernej
poľnohospodárskej činnosti.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, lebo
potravinová bezpečnosť je ľudské právo, ktoré sa dosiahne vtedy, keď budú mať všetci
ľudia prístup k vhodnej, bezpečnej a výživnej potrave, ktorá dokáže spĺňať ich výživové
potreby a potravinové preferencie z hľadiska aktívneho a zdravého života. 16 % obyvateľov
v Európe stále žije pod hranicou chudoby a dostupnosť potravín je stále nerozriešeným
kľúčovým problémom. Potravinová bezpečnosť si preto naďalej vyžaduje silnú spoločnú
poľnohospodársku politiku (SPP). Nová SPP, ktorá by sa mala uplatňovať po roku 2013,
musí reagovať na problém potravinovej bezpečnosti a ďalšie problémy, najmä na zmenu
klímy, hospodársku krízu a zachovanie územnej rovnováhy v rámci EÚ. Na druhej strane,
ambiciózne ciele EÚ v oblasti energetiky podporujú pestovanie biopalív vo veľkom rozsahu,
produkcia biopalív však konkuruje produkcii potravín, čo môže mať eventuálne negatívny
vplyv na potravinovú bezpečnosť.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Hlasoval som proti správe, a to napriek
tomu, že obsahuje výrazne pozitívne body a uznáva úlohu poľnohospodárstva pri
zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a adekvátnosti. Správa však má jeden veľmi vážny
nedostatok, ktorý nie je možné prehliadnuť. Bol prijatý jeden konkrétny bod, ktorým
Európsky parlament „vyzýva Komisiu, aby v rámci EÚ navrhla rýchlejší proces schvaľovania
dovozu nového, geneticky modifikovaného potravinového variantu po dokázaní jeho
bezpečnosti“. Naše stanovisko proti dovozu a používaniu akéhokoľvek modifikovaného
materiálu, potravín či krmiva zostáva pevné a za žiadnych okolností by som nemohol
hlasovať za správu, ktorá prvýkrát formuluje pozitívny postoj Európskeho parlamentu
k modifikovaným organizmom, ktoré sa pán Barroso s takým oduševnením snaží zaviesť
v Európe.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Potravinová bezpečnosť je základným ľudským
právom. Dnes sa odhaduje, že asi 900 miliónov ľudí na celom svete trpí chronickým
hladom, zatiaľ čo mnohým iným chýba postačujúca zdravá potrava v dôsledku rôznych
stupňov chudoby. Potravinová bezpečnosť sa dosiahne vtedy, keď všetci ľudia za každých
okolností budú mať fyzický a hospodársky prístup k postačujúcej potrave, ktorá je bezpečná
a bude spĺňať ich výživové potreby. Potravinová bezpečnosť si vyžaduje silnú spoločnú
poľnohospodársku politiku, ktorá však musí byť dôsledná a venovať sa sociálnym otázkam.
Dôsledná musí byť v tom zmysle, že nedovolí nadprodukciu, ktorá by narušila trh
a spôsobila environmentálne problémy, a sociálnym otázkam sa musí venovať v tom
zmysle, že bude zabezpečovať, aby všetci ľudia zo všetkých sociálnych prostredí mali
prístup ku kvalitným potravinám.

Na druhej strane vítam spôsob, akým sa rieši otázka rozmanitosti európskeho
poľnohospodárstva; konkurencieschopnosť a inovácia môžu a mali by ísť ruka v ruke
s tradičným poľnohospodárstvom, drobným poľnohospodárstvom, organickým
poľnohospodárstvom a miestnou distribúciou. Finančné investície do týchto odvetví spolu
s investíciami do energie, ktorá znižuje závislosť medzi potravinovou bezpečnosťou
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a energetickou bezpečnosťou, budú pre účinné využívanie pôdy v rôznych regiónoch
kľúčové.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Návrh uznesenia o uznaní poľnohospodárstva
ako strategického odvetvia v kontexte potravinovej bezpečnosti je veľmi potrebný a dobre
načasovaný dokument, keďže sa objavil práve vtedy, keď pozorujeme čoraz rýchlejšie
zvyšovanie cien veľkého počtu potravinových výrobkov. Odporúčania obsiahnuté v tejto
správe sú realistické a relevantné, venujú sa skutočným problémom v tejto oblasti. Chcela
by som spomenúť, aké dôležité je pripravovať a podporovať nové generácie
poľnohospodárov v EÚ, čo je v súvislosti so starnúcim obyvateľstvom kľúčové. Chcem
tiež spomenúť dôraz na zachovanie rozmanitosti poľnohospodárstva v Únii, ktorý dáva
ďalšiu šancu aj tradičnému poľnohospodárstvu.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Vzhľadom na to, že právo na
potravinovú bezpečnosť je základné ľudské právo, si myslím, že Európska únia musí
vytvoriť lepšie podmienky na vykonávanie stravovacích programov v členských štátoch,
ako aj programov Ovocie v škole a Mlieko v škole.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Táto iniciatívna správa, ktorú predložil Výbor pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, zahŕňa nápady a návrhy všetkých politických skupín.
V snahe dosiahnuť realizovateľné kompromisy sme teda vytvorili veľmi obsiahly text,
ktorý má spoločného menovateľa a s ktorým v zásade súhlasím. Okrem toho, že som
presvedčený o tom, že potravinová bezpečnosť je základným ľudským právom,
poľnohospodárstvo tiež považujem za strategické odvetvie, ktoré je absolútne nevyhnutné
pre budúcnosť nášho kontinentu. Inými slovami, vnímam ho ako neoddeliteľnú súčasť
našej zvrchovanosti ako únie národov a krajín. Tým chcem povedať, že právo na
potravinovú bezpečnosť, okrem toho, že je základným ľudským právom, by malo byť
zaručené našou vnútornou produkciou. Na zaistenie tohto cieľa je preto nevyhnutná
spoločná poľnohospodárska politika (SPP). Chcel by som preto zopakovať, že základným
cieľom SPP by malo byť zachovanie konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva
a podpora poľnohospodárstva v EÚ, čím by sa zabezpečila výroba potravín najmä na
miestnej úrovni a vyvážený územný rozvoj. Som tiež presvedčený, že v odvetví
poľnohospodárstva by mali byť zaručené spravodlivé zisky, pretože podpora udržateľných
a etických systémov výroby je možná len vtedy, ak sa poľnohospodárom poskytnú riadne
kompenzácie za investície a záväzky, ktoré prijali.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    písomne. – (IT) Poľnohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu
v rozvoji spoločenstiev. Z hospodárskeho hľadiska sa definícia jeho výstupov ako
primárneho odvetvia netýka len historického trendu jeho vývoja, ale aj a predovšetkým
jeho úlohy pri stabilizovaní spoločností a ich hospodárstiev. Vyvážená poľnohospodárska
produkcia sa musí zameriavať nielen na vyprodukovanú kvantitu, ale aj a predovšetkým
na kvalitu výroby, aby tým pomáhala zdravému vývoju populácie. Z tohto hľadiska teda
potravinová bezpečnosť zohráva kľúčovú úlohu a jej ochrana – najmä pokiaľ ide o tradičnú
a miestnu výrobu – zvyšuje možnosti rozvoja celého územia. Pozitívny vzájomný vzťah
medzi potravinovou bezpečnosťou a kvalitou a zdravotnou bezchybnosťou
poľnohospodárskych produktov zahŕňa tiež zvýšenie ich ekologickosti, pričom mimoriadnu
pozornosť treba venovať dominovému efektu spôsobenému nekontrolovaným zavádzaním
geneticky modifikovaných organizmov s cieľom poskytnúť najskôr potrebné záruky,
pokiaľ ide o strednodobé a dlhodobé účinky, ktoré by tieto produkty mohli mať na zdravie
a miestne hospodárstva.
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Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Pri definovaní budúcej reformy spoločnej
poľnohospodárskej politiky sa nachádzame na križovatke. Ide o tému, ktorá, prirodzene,
zaujíma Európanov, ale aj občanov na celom svete. Táto nová politika by preto mala byť
súčasťou globálnej vízie. Jej hlavnou výzvou bude schopnosť reagovať na zdvojnásobenie
dopytu po produkcii a dodávkach potravín, ku ktorému dôjde do roku 2050, v kontexte,
pre ktorý budú typické nedostatok vody, obmedzenie obrábateľnej pôdy a nová situácia
v oblasti energetiky vyvolaná bojom proti zmene klímy. Premyslieť treba aj globálnu
organizáciu poľnohospodárskych trhov, kde treba zohľadniť dve hlavné inšpirácie spoločnej
poľnohospodárskej politiky, a to zaručenie potravinovej bezpečnosti a zachovanie živobytia
malých poľnohospodárov a ich rodín, doma aj v najchudobnejších krajinách sveta. Závisí
to aj od vytvorenia cieleného svetového systému zásob potravín, ktorý bude zahŕňať
núdzové zásoby na odstránenie hladu a zásoby na reguláciu cien komodít. Tento systém
by mala riadiť Organizácia Spojených národov prostredníctvom svojej Organizácie pre
výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Anne Delvaux (PPE),    písomne. – (FR) Na svete trpí 900 miliónov ľudí chronickým
hladom z dôvodu extrémnej chudoby. Napriek zdanlivo dostatočným zásobám si značná
časť svetovej populácie nemôže dovoliť základné potraviny, ktoré potrebuje. Dostupnosť
potravín preto ostáva naďalej kľúčovou otázkou, ktorú treba riešiť.

Potravinová bezpečnosť je cieľom, ktorý nemožno dosiahnuť bez toho, aby sme neriešili
dve najdôležitejšie otázky súčasnosti: kolísavosť trhov a cien a stenčovanie zásob potravín.
V tejto súvislosti by sme mali podporiť revíziu existujúcich právnych predpisov o finančných
nástrojoch, ktorá by mala zaviesť do obchodovania viac transparentnosti a minimálne
prahové hodnoty pre subjekty, ktoré na týchto trhoch môžu obchodovať.

Navyše svetové zásoby základných potravín sú oveľa obmedzenejšie ako v minulosti,
pričom klesli na rekordne nízku úroveň. Napokon SPP musí jasne a jednoznačne reagovať
na problém potravinovej bezpečnosti a ďalšie výzvy, najmä na zmenu klímy a hospodársku
krízu v rámci EÚ.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o uznaní
poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou,
pretože predkladá dôležité návrhy o tom, ako má spoločná poľnohospodárska politika,
ktorá sa bude uplatňovať od roku 2013, reagovať na výzvy týkajúce sa okrem iného
potravinovej bezpečnosti, zmeny klímy, hospodárskej krízy a zachovania územnej
rovnováhy v rámci EÚ.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo
(FAO) nedávno upozornila na možný nárast cien potravín v roku 2011 po tom, čo v roku
2010 dosiahli nové historické maximá v dôsledku potravinovej krízy z júna 2008. Index
cien potravín FAO, ktorý zahŕňa 55 základných potravín, sa počas šiestich po sebe idúcich
mesiacov zvýšil na 214,7 bodu, čo je viac ako predchádzajúce historické maximum 213,5
bodu z júna 2008.

Ceny cukru a mäsa dosahujú nové historické rekordy a pokiaľ sa aspoň o 2 % nezvýši
produkcia obilnín, ceny týchto komodít budú naďalej rásť. Túto iniciatívu by sme preto
mali uvítať a ako som zdôraznil v otázke predloženej minulý týždeň Európskej komisii,
vzhľadom na to, že kolísavosť cien ovplyvňuje všetkých hráčov na trhu, som presvedčený,
že by sa v súvislosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou mali prijať konkrétne
opatrenia na zvýšenie produkcie, zlepšenie zásobovania trhov a zaistenie väčšej stability
cien, ako aj zaručenie toho, že produkcia bude zodpovedať výrobným potrebám Európy.
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Poľnohospodárstvo by podľa môjho názoru malo byť považované za strategické odvetvie,
najmä v časoch krízy.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Keďže potravinová bezpečnosť je ľudským
právom, inštitúcie Európskej únie jej musia venovať mimoriadnu pozornosť. Okrem toho,
že odvetvie poľnohospodárstva musí poskytovať bezpečné dodávky potravín, je tiež
nevyhnutné, aby tieto dodávky boli postačujúce. Z tohto dôvodu nesmieme zabúdať na
odporúčania Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo o naliehavej potrebe zvýšiť
produkciu potravín aspoň o 70 %, aby sme zabezpečili potraviny pre svetovú populáciu,
ktorá má do roku 2050 dosiahnuť 9 miliárd. Som rád, že toto uznesenie bolo prijaté,
pretože uznáva úlohu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín ako orgánu
zodpovedného za monitorovanie a podávanie správ o rizikách prítomných v potravinovom
reťazci a nabáda členské štáty, aby zriadili orgány, ktoré s ním budú spolupracovať. Chcel
by som tiež zdôrazniť, že sa v ňom uznávajú tradičné formy poľnohospodárstva, najmä
organické a drobné poľnohospodárstvo, ktoré sa využívajú najmä v znevýhodnených
regiónoch a ktoré predstavujú nielen hospodársky prínos, ale predovšetkým prínos pre
životné prostredie, pretože sú nevyhnutné pre zachovanie biodiverzity. Dúfam, že nová
spoločná poľnohospodárska politika bude účinne reagovať na problémy, ktorým čelí toto
odvetvie, ako sú zmena klímy, udržanie stálych spotrebiteľských cien a zaručenie príjmov
pre poľnohospodárov.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Pani spravodajkyňa sa zaoberá naliehavými
otázkami a poukazuje na závažné problémy, ktoré ohrozujú potravinovú bezpečnosť, ako
sú kolísavosť cien v dôsledku finančných špekulácií, zaberanie pôdy v rozvojových krajinách
alebo nedostatočné strategické zásoby. Prístup k týmto problémom, ako aj k všetkým
ostatným problémom týkajúcim sa potravinovej bezpečnosti je však veľmi nedôsledný,
niekedy protirečivý a v niektorých prípadoch úplne nesprávny. Nehovorí sa o dôsledkoch
súčasných poľnohospodárskych politík – konkrétne spoločnej poľnohospodárskej politiky
a jej následných reforiem –, ako ani o liberalizácii trhov a zrušení regulačných nástrojov
a následnom krachu tisícov malých a stredných výrobcov, ktorí za svoje výrobky dostávajú
ceny, ktoré často nepokrývajú ani výrobné náklady.

Stále viac sa diskutuje o tom, že „na nasýtenie Európy a tretích krajín budeme potrebovať
všetky formy poľnohospodárstva“. To je skrytá podpora pre neudržateľné výrobné modely,
ktoré vyrábajú intenzívne a na vývoz, ako aj pre geneticky modifikované plodiny. Správa
tiež vyzýva na to, aby sa zjednodušil a urýchlil proces schvaľovania dovozu týchto geneticky
modifikovaných plodín. Spravodajkyňa napokon „víta návrh nariadenia o [mimoburzových]
derivátoch, ktorý predložila Komisia“, pričom osobitný spravodajca Organizácie Spojených
národov pre právo na potravu odsudzuje tento návrh, pretože nedokáže zabrániť
špekuláciám.

Carlo Fidanza (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pani Sârbovej. V tomto
čase, keď pripravujeme reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013,
dnešné hlasovanie ukazuje smer, ktorým sa Parlament mieni uberať. Ak chce EÚ zaistiť
bezpečné dodávky cenovo dostupných potravín, musí si vytvoriť silnú spoločnú
poľnohospodársku politiku (SPP), ktorá odradí špekulantov s potravinovými komoditami
a pomôže mladým ľuďom vstúpiť do poľnohospodárskeho odvetvia. Považujem za dôležité
zdôrazniť, že budúca SPP musí tiež zabezpečiť obyvateľom prístup k primeranej ponuke
potravín, umožniť šírenie informácií o výžive a vytvoriť lepšie podmienky pre zavádzanie
programov, ako sú školské mliečne a ovocné programy. Navyše dnešné hlasovanie poveruje
Komisiu, aby preskúmala možnosti zavedenia „cieleného svetového systému zásob potravín“
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s núdzovými zásobami na odstránenie hladu a ďalšími zásobami na použitie pri regulácii
cien komodít. Osobitnú pozornosť tiež treba venovať otázke geneticky modifikovaných
organizmov. Keďže ide o takú citlivú otázku, bude potrebné postupovať opatrne, aby sme
sa vyhli ich nekritickému a neobmedzenému zavádzaniu.

Lorenzo Fontana (EFD),    písomne. – (IT) Dosiahnutie potravinovej bezpečnosti
a nezávislosti v Európe je absolútne nevyhnutné, a preto som hlasoval za. Vítam skutočnosť,
že sa spomenula ambiciózna vízia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Nesmieme
zabúdať, že SPP je nevyhnutná na podporu poľnohospodárov, ktorí okrem výroby komodít
a verejných statkov tiež udržiavajú našu pôdu a starajú sa o ňu. Ak sa chceme vyrovnať
s novými potravinovými výzvami, ktorým máme v budúcnosti čeliť, musíme zaistiť, aby
sme sa stali sebestačnými výrobcami a aby sme dovážali stále menej poľnohospodárskych
výrobkov z tretích krajín, pretože sa v nich nedodržiavajú právne predpisy v oblasti
životného prostredia a zdravia ani práva pracujúcich.

Elisabetta Gardini (PPE),    písomne. – (IT) Zlepšenie potravinovej bezpečnosti je jednou
z výziev, ktoré sa budú musieť riešiť v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky
(SPP) po roku 2013.

Schopnosť zaručiť dostatočné zásoby potravín pre občanov EÚ musí odrážať predpokladaný
prudký nárast celosvetového dopytu po potravinách do roku 2050. Vzhľadom na to je
prioritou Európskej únie, aby naďalej zaručovala toto základné ľudské právo v rámci
svojich hraníc aj mimo nich a snažila sa zvýšiť poľnohospodársku produktivitu a zároveň
zaistila bezpečné dodávky cenovo dostupných potravín. Okrem toho je teraz nevyhnutné
chrániť európske vidiecke prostredie.

Nemôžeme dovoliť, aby finančné špekulácie ďalej spôsobovali nekontrolovaný nárast cien
a kolísavosť cien na svetových trhoch s potravinami. Na ochranu európskej produkcie
musíme obnoviť rovnováhu v zmluvných vzťahoch medzi výrobcami a moderným
distribučným systémom.

Nesmieme podceniť skutočnosť, že nerovnaká vyjednávacia sila, praktiky narúšajúce
hospodársku súťaž a nedostatok transparentnosti sú často príčinou deformácií trhu, čo
má vážne dôsledky pre konkurencieschopnosť celého potravinového dodávateľského
reťazca.

Bruno Gollnisch (NI),    písomne. – (FR) Áno, odvetvie poľnohospodárstva je strategickým
odvetvím a potravinová bezpečnosť je nevyhnutná. Európe trvalo desiatky rokov, kým si
to uvedomila. Názov správy je však zavádzajúci. Nikde sa v nej nehovorí o odsúdení
ničivých dôsledkov globálneho voľného obchodu a trhovej logiky.

Naďalej budeme v zime jesť jahody, bez ohľadu na to, či pochádzajú z južnej pologule
alebo zo skleníkov pohlcujúcich energiu a vodu. Naďalej budeme podporovať dovoz
africkej fazule na úkor domácich plodín, ktorý konkuruje našim vlastným výrobcom.

Naďalej budeme vyzývať na reguláciu trhov s poľnohospodárskymi produktmi a z nich
vyrobenými produktmi, hoci táto predstava je absurdná a my by sme mali podporovať
kvalitné poľnohospodárstvo a krátky dodávateľský reťazec potravín a zároveň by sme
mali stíhať zneužívanie sprostredkovateľov a veľkých maloobchodných predajcov.

Budeme sa bezmocne prizerať, ako cudzie krajiny, ktoré premrhali svoj potenciál, preberajú
kontrolu nad ornou pôdou tých najzraniteľnejších krajín, a budeme sa stále viac
znepokojovať, ale nebudeme konať v situácii, ktorá je potenciálne výbušná.
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Dosiahli ste určitý pokrok, ale stále je tu ešte čo robiť. Ak sa odmietnete popasovať so
systémom, ktorý nám tieto problémy spôsobil, povedie to k vášmu zlyhaniu.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Potravinová bezpečnosť je kľúčovou otázkou,
na ktorú musí Európska únia účinne zareagovať. Preto som hlasovala za správu svojej
kolegyne zo Skupiny socialistov, ktorá podporuje silnú, zodpovednú spoločnú
poľnohospodársku politiku, ktorá bude zameraná na mladých poľnohospodárov, ktorá
navrhuje boj proti špekuláciám na poľnohospodárskych trhoch a kolísaniu cien, ktoré to
spôsobuje, a ktorá potvrdzuje, že boj proti chudobe v rámci EÚ a na svete sa musí stať
prioritou, pretože potravinová bezpečnosť a dostupnosť potravín sa považuje za základné
ľudské právo. EÚ musí riešiť súčasné problémy týkajúce sa potravín a predvídať, aké
problémy sa v tejto oblasti v budúcnosti vyskytnú. Preto je myšlienka vytvorenia cieleného
globálneho systému zásob potravín podľa môjho názoru celkom relevantná, hoci jej
realizácia nebude jednoduchá.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písomne. – Hlasoval som proti správe pani Sârbovej napriek
jej mnohým dobrým bodom. Potraviny sú otázkou zásadného významu, ktorej dôležitosť
sa bude stále zvyšovať. Je nevyhnutné, aby EÚ zaujala koordinovaný postoj vo vzťahu
k odvetviu poľnohospodárstva s cieľom čeliť výzvam, ktoré nás čakajú. Nemyslím si však,
že geneticky modifikované organizmy môžu zohrávať legitímnu úlohu pri dosahovaní
bezpečnosti dodávok potravín, a nemohol som podporiť správu, ktorá navrhuje dať zelenú
genetickej modifikácii.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Súhlasil som s touto správou, pretože potravinová
bezpečnosť je ľudským právom a zaručuje aktívny a zdravý život. Veľké množstvo ľudí
na svete trpí chronickým hladom alebo nedostatkom skutočnej dlhodobej potravinovej
bezpečnosti. Napriek zdanlivo dostatočným zásobám si značná časť svetovej populácie
nemôže dovoliť základné potraviny, ktoré potrebuje. Dostupnosť potravín preto ostáva
naďalej kľúčovou otázkou, ktorú treba naliehavo riešiť. Je dôležité zabezpečiť, aby všetky
sociálne skupiny ľudí mali prístup k potrave. Potravinová bezpečnosť je cieľom, ktorý
nemožno dosiahnuť bez toho, aby sme neriešili dve najdôležitejšie otázky súčasnosti:
kolísavosť trhov a cien (na ktorú majú výrazný vplyv špekulácie na trhu s komoditami)
a stenčovanie zásob potravín. Za žiadnych okolností nesmieme dovoliť špekulácie s cenami
potravín. Musíme podporovať nielen konkurencieschopnosť, ale aj tradičné
poľnohospodárstvo, drobné poľnohospodárstvo, organické poľnohospodárstvo a miestnu
distribúciu a zabezpečiť tak rozmanitosť poľnohospodárstva v celej Európe. Navyše som
presvedčený, že v súvislosti so starnúcim vidieckym obyvateľstvom je veľmi dôležité zaručiť
mladým poľnohospodárom prístup k pôde a úverom. Naším cieľom je udržať rozumné
ceny potravín a slušný príjem pre poľnohospodárov. Za žiadnych okolností však
nepodporím používanie geneticky modifikovaných materiálov, ich dovoz pre spotrebiteľov
a ďalšie aktivity, ako ani povoľovanie výrobných postupov uplatňovaných v tretích
krajinách, pretože neexistujú žiadne údaje, ktoré by nás oprávňovali veriť, že nepoškodzujú
zdravie ľudí alebo životné prostredie.

Karin Kadenbach (S&D),    písomne. – (DE) Žiaľ, v dôsledku hlasovania konzervatívnych
poslancov bola do tohto textu zahrnutá klauzula s návrhom na zrýchlený schvaľovací
proces v rámci EÚ na dovoz nových odrôd geneticky modifikovaných krmív, pokiaľ sa
preukáže ich bezpečnosť. Dopyt po potravinách sa však v žiadnom prípade nesmie
zabezpečovať pomocou metód genetického inžinierstva. Naďalej kategoricky odmietam
geneticky modifikované potraviny a chcela by som Európskej komisii pripomenúť zásadu
prevencie: ak aj existujú vedecké štúdie, ktoré považujú geneticky modifikované potraviny
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za neškodné pre zdravie, je možné, že zatiaľ nemáme správne testovacie metódy, ktoré by
to potvrdili. Napokon, musíme rešpektovať želania spotrebiteľov, ktorí takýto druh potravín
odmietajú.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) Poľnohospodárstvo je pre globálnu
potravinovú bezpečnosť nesmierne dôležité, a preto musíme urobiť potrebné opatrenia.
Hlavnými cieľmi spoločnej poľnohospodárskej politiky musia byť preto zabezpečenie
príjmov poľnohospodárov a dostatočné dodávky kvalitných potravín. Kolísanie trhových
cien v odvetví poľnohospodárstva predstavuje tiež prvok neistoty a musíme sa ním zaoberať.
Podporujem túto správu, ktorá jasne dokazuje, že potravinová bezpečnosť je aj v Európskej
únii hlavným záujmom a vyžaduje si koordináciu jednotlivých oblastí politiky. Len ak
budú oblasti poľnohospodárskej politiky, rozvojovej politiky, obchodnej politiky, finančnej
politiky a energetickej politiky a aj výskum pracovať spoločne, je možné dosiahnuť
zlepšenia.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pani Sârbovej, pretože
zabezpečenie nepretržitých, ale aj bezpečných zásob potravín je hlavnou úlohou, ktorú
spoločnosť pripisuje poľnohospodárstvu. Potravinová bezpečnosť je základným ľudským
právom, čo znamená, že všetci ľudia by mali mať neustále fyzický, sociálny a hospodársky
prístup k dostačujúcej, zdravotne neškodnej a výživnej strave, aby mohli viesť aktívny
život. V niektorých častiach sveta je toto právo často považované za samozrejmosť, zatiaľ
čo v iných je sotva zaručené z rôznych príčin a na základe rôznych faktorov, ktorých
kombinácia spôsobuje vážne ohrozenie zdravia spotrebiteľov. V súčasnom období, ktoré
charakterizuje rozprava o spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2013, nám táto
správa umožňuje navrhnúť určité usmernenia týkajúce sa etickej, sociálnej a hospodárskej
úlohy, ktorú poľnohospodárstvo musí zohrávať, a to aj v krátkodobom horizonte, pričom
môžeme identifikovať rizikové faktory, ktoré ho ohrozujú, a chopiť sa príležitosti a spraviť
z neho baštu globálneho boja proti hladu.

Bogusław Liberadzki (S&D),    písomne. – (PL) Hlasoval som za správu pani Sârbovej
o uznaní poľnohospodárstva ako strategicky dôležitého odvetvia v kontexte potravinovej
bezpečnosti. Historicky patrila potravinová bezpečnosť celé stáročia medzi najvyššie
priority každej vlády. Finančné a hospodárske kritériá preto nemôžu byť rozhodujúcimi
faktormi.

Výroba lacných, ale kvalitných potravín je veľmi dôležitá z hľadiska trhu a kúpnej sily ľudí,
najmä tých s nízkym príjmom. Ešte dôležitejšia je však schopnosť vyrábať potraviny.
Nemôžeme dovoliť, aby nastala situácia, že budeme dovážať potraviny len preto, že nám
ich niekto dokáže v danom čase predať lacnejšie. Môžeme dovážať, ale musíme si zachovať
schopnosť vyprodukovať také množstvo potravín, aké potrebujeme.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) V súčasnej kritickej situácii, keď ceny
potravín neustále stúpajú a stále viac sa hovorí o ďalšej potravinovej kríze, veľká časť
populácie Európskej únie žije pod hranicou chudoby a my musíme nevyhnutne zabezpečiť,
aby boli potraviny dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti. Hlasoval som za túto správu,
pretože si myslím, že Európske únia potrebuje silnú poľnohospodársku politiku, ktorá
bude založená na inovácii a zameraná predovšetkým na dosiahnutie stability na trhoch
a motiváciu a podporu poľnohospodárov. Zároveň majú európski spotrebitelia nárok na
zdravé, vysoko kvalitné potraviny za rozumné ceny, čo sú hlavné ciele spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP) a kľúčové ciele Európskej únie.
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David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, ale zdržal som sa hlasovania
pri troch častiach pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 14, ktoré sa týkali geneticky
modifikovaných organizmov. V zásade nie som proti geneticky modifikovaným
potravinám, ale tento pokus o urýchlenie dovozu geneticky modifikovaného materiálu
a používanie výrobných postupov z tretích krajín ma znervóznil. Vedecké dôkazy o tom,
že geneticky modifikované organizmy sú bezpečné, musia byť presvedčivé a verejnosť
musí mať plnú dôveru v to, že príslušné orgány podnikli všetky potrebné bezpečnostné
opatrenia a vykonali prísne testy. V tomto sa nemôžeme ponáhľať.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Táto správa potvrdzuje, že potravinová
bezpečnosť je základným ľudským právom. V tomto kontexte sú dve hlavné otázky, ktoré
by toto právo malo riešiť, identifikované ako kolísavosť cien na trhoch, na ktorú majú
výrazný vplyv špekulácie, a pokles zásob potravín. Správa uvádza, že špekulácie sú
zodpovedné za 50 % nedávnych nárastov cien, a preto podporuje revíziu existujúcich
právnych predpisov o finančných nástrojoch v záujme transparentnosti tak, aby slúžili
záujmom hospodárstva a poľnohospodárskej výroby a aby sa zabránilo tomu, že špekulácie
budú ohrozovať výkonné poľnohospodárske podniky. V situácii, keď cenu potravín vo
veľkej miere ovplyvňujú špekulanti, ktorí nemajú absolútne žiadny záujem
o poľnohospodárstvo, táto správa podporuje obmedzenie prístupu na poľnohospodárske
trhy.

Zo štrukturálneho hľadiska sa však nárast vplyvu finančnej sféry na poľnohospodárske
trhy nespochybňuje. Správa tiež navrhuje vytvorenie globálneho systému zásob potravín
spravovaného Organizáciou Spojených národov. Okrem toho vyzýva Komisiu, aby urýchlila
schválenie dovozu geneticky modifikovaných potravín, s čím zásadne nesúhlasím.
Vzhľadom na to, ale s cieľom podporiť dobré zámery a návrhy, ktoré sú obsiahnuté v správe,
som sa zdržala hlasovania.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Zmienka o tom, že potravinová
bezpečnosť je základným ľudským právom, ktoré musí byť zaručené, výzva na zaplatenie
poľnohospodárom za ich úsilie a navrhnutie systému zásob potravín spravovaného
Organizáciou Spojených národov, to všetko sú ústupky našim tézam. Túto skutočnosť
vítam. Zmenu postojov naznačuje aj akceptácia odlišnosti komoditných derivátov spomedzi
finančných produktov a obmedzenie prístupu k poľnohospodárskym finančným trhom
na subjekty spojené s poľnohospodárskou výrobou.

Presun a ukončenie produktivizmu, ktoré sú potrebné pre potravinovú sebestačnosť
a zachovanie biodiverzity, sú však stále veľmi vzdialené. Nárast vplyvu finančnej sféry na
poľnohospodárske trhy sa v zásade nespochybňuje. A čo je horšie, objavujú sa povolenia
na geneticky modifikované odrody. S cieľom podporiť dobré záujmy som sa preto zdržal
hlasovania.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Koncepcia potravinovej bezpečnosti je veľmi jasná.
Dosiahne sa vtedy, keď všetci ľudia za každých okolností budú mať fyzický, sociálny
a hospodársky prístup k postačujúcej, bezpečnej a výživnej potrave, ktorá bude spĺňať ich
výživové potreby a potravinové preferencie z hľadiska aktívneho a zdravého života. Niet
teda pochýb o tom, že neustále zvyšovanie cien potravín v dôsledku zvýšených cien surovín
je stále viac dôvodom na znepokojenie v EÚ. Na druhej strane odvetvie poľnohospodárstva
musí uspokojiť potrebu potravín pre narastajúci počet ľudí napriek tomu, že sa musí
vyrovnať so stenčujúcimi sa prírodnými zdrojmi a vysokými výrobnými nákladmi.
Vzhľadom na budúce potreby niet pochýb o tom, že poľnohospodárstvo sa musí stať
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strategickým odvetvím alebo dokonca kľúčovým odvetvím pre hospodársky rozvoj EÚ
a celého sveta.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Pokiaľ ide konkrétne o potravinovú bezpečnosť,
problém spočíva v tom, že členské štáty EÚ stále väčšmi strácajú svoju sebestačnosť. Zatiaľ
sa neukázalo, že je možné zastaviť znepokojujúci trend prechodu poľnohospodárov od
vykonávania činnosti na plný úväzok k práci popri hlavnom zamestnaní a ďalších, ktorí
úplne odchádzajú z odvetvia poľnohospodárstva. Ak hovoríme o potravinovej bezpečnosti,
musíme navrhnúť plán, ako zastaviť tento znepokojujúci trend a tiež ako zvýšiť
informovanosť spotrebiteľov o regionálnych výrobkoch. V tejto súvislosti je najmä potrebné
preskúmať dotácie EÚ s ohľadom na možnosť zníženia prepravy potravín krížom-krážom
po Únii. Nie je to len v prospech životného prostredia, v súvislosti s ktorým je potrebné
uplatňovať ciele Kjótskeho protokolu o znižovaní emisií, ale zníži to aj úroveň škodlivého
hluku, najmä pre ľudí, ktorí žijú alebo pracujú v blízkosti tranzitných ciest.

V neposlednom rade by sme mali uvažovať o tom, ako by sme mohli lepšie podporovať
alternatívne pohonné systémy, pretože výroba biopalív začína ohrozovať konvenčné
poľnohospodárstvo, pričom zapríčiňuje nedostatok potravín a zvyšovanie cien. Tieto
aspekty v správe nie sú zahrnuté, a preto som sa rozhodol zdržať hlasovania.

Claudio Morganti (EFD),    písomne. – (IT) Spravodajkyňa zdôrazňuje význam
poľnohospodárstva v súvislosti s novými potravinovými výzvami.

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásila, že produkcia potravín
sa musí zvýšiť aspoň o 70 %, pretože svetová populácia podľa odhadov do roku 2050
presiahne 9 miliárd. Potravinová bezpečnosť si preto naďalej vyžaduje silnú spoločnú
poľnohospodársku politiku (SPP).

Hlavné ciele SPP sú: zvýšiť poľnohospodársku produktivitu, pomôcť poľnohospodárom
dosiahnuť primeranú životnú úroveň, stabilizovať trhy a zaistiť bezpečnú dodávku cenovo
dostupných potravín. Jej úspech však spôsobil neúmyselnú nadprodukciu a prebytok,
ktorý narušil trh a vyvolal environmentálne obavy. Nová SPP by preto mala zlepšiť
potravinovú bezpečnosť zvýšením produktivity, pričom by mala zároveň podporiť
environmentálne udržateľnú produkciu potravín. Správa zdôrazňuje, že je nevyhnutné,
aby financovanie SPP odrážalo jej ambicióznu víziu a ciele politiky.

Na udržanie rozumných cien potravín a predovšetkým slušného príjmu pre
poľnohospodárov a tiež na zaistenie potravinovej bezpečnosti by sa mala SPP zachovať
na súčasnej úrovni. Zlepšenie a posilnenie kontrol potravinovej bezpečnosti v Únii
a v tretích krajinách je nevyhnutné, a preto som hlasoval za uznesenie.

Cristiana Muscardini (PPE),    písomne. – (IT) Potravinová bezpečnosť je ľudským právom
a jedným z cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky musí byť zaistenie jednoduchého
prístupu k potravinám pre všetkých, pričom treba zohľadniť nárast populácie, zmenu
klímy, vysoké náklady na energiu a prekážky v podobe obmedzených prírodných zdrojov.

Súhlasím s pani spravodajkyňou Sârbovou a podporujem ju v jej pláne zaistiť, aby nová
SPP po roku 2013 dokázala reagovať na požiadavky a výzvy v oblasti potravinovej
bezpečnosti. Je preto dôležité podporiť rozmanitosť poľnohospodárskej produkcie, čo
zahŕňa veľké obchodné reťazce, tradičné poľnohospodárstvo a drobné poľnohospodárstvo,
zabezpečiť prístup mladých poľnohospodárov k úverom a podporiť rozvoj programov
na riadenie zásob potravín, aby sme zjednodušili svetový obchod a dosiahli zníženie
celosvetových trhových cien.
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Nesúhlasím však s vývojom geneticky modifikovaných organizmov a ich používaním ako
krmív až dovtedy, kým sa nebudú považovať na bezpečné pre dobytok a európskych
spotrebiteľov.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu. Ľutujem
však, že počas hlasovania bolo odstránených niekoľko dôležitých ustanovení, ako napríklad
ustanovenie o preskúmaní možnosti povolenia zavádzania výrobných metód používaných
v tretích krajinách v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami. Niektoré štáty
urobili v tejto oblasti obrovské kroky, zatiaľ čo Európska únia zaostala a nevyužíva všetky
dostupné možnosti. Ľutujem tiež odstránenie bodu, v ktorom sa hovorilo o probléme
obrovských oblastí neobrábanej poľnohospodárskej pôdy v niektorých členských štátoch.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Správa obsahuje niekoľko veľmi dobrých iniciatív,
ako sú stimuly pre tradičné a organické poľnohospodárstvo, podpora najmä drobných
poľnohospodárov a ochrana domácich poľnohospodárov pred konkurenčným tlakom
z tretích krajín so značne nižšími normami kvality. Na druhej strane spravodajkyňa
presadzuje používanie geneticky modifikovaných organizmov. Preto som sa zdržal
hlasovania.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) Potravinová bezpečnosť je kľúčovou
výzvou poľnohospodárstva nielen v Európskej únii, ale aj v celosvetovom meradle, najmä
v rozvojových krajinách. Podľa organizácie FAO sa celosvetový dopyt po potravinách do
roku 2050 zdvojnásobí a počet ľudí na svete stúpne z dnešných 7 miliárd na 9 miliárd.
Svetová výroba potravín sa preto bude musieť úmerne tomu zvýšiť na pozadí tlaku na
prírodné zdroje. Svetová výroba potravín sa bude musieť zvýšiť a zároveň sa bude musieť
znížiť spotreba vody, energie, hnojív, pesticídov a využívanie pôdy. Informácie o tom, že
celkovo na svete hladuje viac ako 1 miliarda ľudí, zatiaľ čo v Európskej únii je vyše
40 miliónov ľudí žijúcich v chudobe hladných, sú alarmujúce. Aj z tohto dôvodu som
presvedčený, že by sa mal využívať vedecký pokrok, ak môže priniesť vhodné riešenia
s cieľom zmierniť hlad na celom svete, najmä vďaka efektívnejšiemu využívaniu zdrojov.
EÚ musí naďalej zaisťovať potravinovú bezpečnosť pre svojich občanov a podieľať sa na
dodávkach potravín do celého sveta, pričom musí užšie a súdržnejšie spolupracovať so
zvyškom sveta, najmä s rozvojovými krajinami, aby im pomohla s dlhodobo udržateľným
rozvojom odvetvia poľnohospodárstva. To bol jeden z dôvodov, prečo som hlasoval za
prijatie správy o uznaní poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v kontexte
potravinovej bezpečnosti.

Rolandas Paksas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia
Európskeho parlamentu o uznaní poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v kontexte
potravinovej bezpečnosti, pretože pre narastajúci počet spotrebiteľov, veľké množstvo
ľudí trpiacich hladom, situáciu, v ktorej sa nachádzajú poľnohospodári, kolísanie cien
potravín a špekulácie s kapitálovými fondmi je mimoriadne dôležité použiť určité opatrenia
na reguláciu odvetvia poľnohospodárstva. Predovšetkým je potrebné vyvinúť
prostredníctvom finančných stimulov maximálne úsilie na podporu tradičného, drobného
alebo organického poľnohospodárstva s cieľom zaistiť trvalú potravinovú bezpečnosť.
Vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú geneticky modifikované materiály pre verejné
zdravie, nesúhlasím s návrhom umožniť dovoz geneticky nemodifikovaných výrobkov,
v ktorých je prítomné malé množstvo geneticky modifikovaného materiálu.

Musíme podniknúť všetky potrebné kroky na zaistenie toho, aby nebol schválený dovoz
nových odrôd geneticky modifikovaných krmív do EÚ a možnosť používať výrobné
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postupy uplatňované v tretích krajinách. Nemôžeme riešiť problémy týkajúce sa dostupnosti
potravín tým, že porušíme požiadavky na bezpečnosť potravín a budeme vystavovať riziku
zdravie ľudí. Vzhľadom na narastajúcu veľkosť starnúceho vidieckeho obyvateľstva
a s cieľom pritiahnuť a podporiť mladých ľudí, aby začali pracovať v poľnohospodárstve,
je potrebné mladým poľnohospodárom poskytnúť prednostné podmienky na získanie
úveru.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Potravinová bezpečnosť je základným ľudským
právom, ktoré sa dosiahne vtedy, keď všetci ľudia budú mať fyzický, sociálny a hospodársky
prístup k dostačujúcej potrave. Napriek zdanlivo dostatočným zásobám si značná časť
svetovej populácie nemôže dovoliť základné potraviny, ktoré potrebuje, a približne
900 miliónov ľudí na svete trpí hladom v dôsledku extrémnej chudoby. Dostupnosť
potravín ostáva naďalej kľúčovou otázkou, ktorú treba riešiť. Potravinová bezpečnosť si
naďalej vyžaduje silnú spoločnú poľnohospodársku politiku schopnú zvyšovať
poľnohospodársku produktivitu, stabilizovať trhy a predovšetkým zaistiť bezpečnú dodávku
cenovo dostupných potravín. Tento cieľ však nie je možné dosiahnuť bez toho, aby sme
riešili kolísanie trhov a cien. Keďže táto otázka je veľmi dôležitá, hlasoval som za správu
pani Sârbovej, ktorá takisto schvaľuje rýchlejší postup v rámci EÚ pre dovoz nových
geneticky modifikovaných odrôd krmív a zároveň skúma možnosť povoliť používanie
výrobných postupov uplatňovaných v tretích krajinách. Svojím hlasovaním som tiež chcel
podporiť prítomnosť malého množstva geneticky modifikovaných organizmov vo
výrobkoch vstupujúcich na trh EÚ.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Sârbovej,
pretože poľnohospodárstvo je dôležitým a rastúcim odvetvím, ktoré by malo byť
v politickom programe prioritou z dôvodu jeho strategickej úlohy v kontexte potravinovej
bezpečnosti. Revízia spoločnej poľnohospodárskej politiky na rok 2013 by mala predložiť
návrhy týkajúce sa tejto otázky. Nedávne kolísanie cien potravín a základných výrobkov
vyvolalo v Európe a na celom svete veľké znepokojenie. Finančná kríza a stále závažnejšie
poveternostné javy, ako napríklad dlhodobé sucho a požiare v Rusku a veľké záplavy
v Pakistane, ku ktorým došlo v roku 2010, prispeli k obrovskej nestabilite. EÚ nesmie
zostať závislá od protekcionistických rozhodnutí krajín ako Rusko a Ukrajina, ktorých
svetový vývoz pšenice predstavuje asi 30 %, alebo Argentíny, veľkého svetového výrobcu
mäsa. Som presvedčená, že EÚ je povinná nasýtiť európskych občanov a svetovú populáciu,
ktorá sa podľa odhadov zvýši o 2 miliardy, a preto bude potrebné 70 % zvýšenie objemu
potravín do roku 2050. Zvýšená produkcia by mala spĺňať kritériá týkajúce sa životného
prostredia, potravinovej bezpečnosti, dobrých životných podmienok zvierat a pracovných
podmienok. Distribúcia sa presunula do najmenej rozvinutých krajín, ale zdá sa, že tieto
krajiny nie sú schopné tieto kritériá splniť.

Aldo Patriciello (PPE),    písomne. – (IT) Potravinová bezpečnosť je základným právom,
ktorého uplatňovanie brzdia obmedzené prírodné zdroje, vysoké ceny energie a zmena
klímy.

Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo sa bude musieť produkcia do roku
2050 zvýšiť o 70 %, keďže približne 900 miliónov ľudí na svete trpí hladom a len v Európe
žije 16 % obyvateľov pod hranicou chudoby. Silná spoločná poľnohospodárska politika
(SPP) je nevyhnutná a skutočne aj nasleduje túto líniu, ale potrebuje reformu, ktorá umožní
jej udržateľnosť a zlepší potravinovú bezpečnosť. Tento cieľ je možné dosiahnuť len vtedy,
keď sa vyrieši otázka kolísania cien (spôsobeného špekuláciami) a stenčujúcich sa zásob
potravín.
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V tomto kontexte správa podporuje potrebu revízie existujúcich právnych predpisov
o finančných nástrojoch a vytvorenie globálneho systému zásob potravín s cieľom uľahčiť
svetový obchod, keď dôjde k nárastom cien a protekcionistickým zásahom. Nová SPP po
roku 2013 musí byť na toto všetko pripravená, a preto hlasujem za túto správu, ktorá
podporuje konkurencieschopnosť, tradičné poľnohospodárstvo, prístup k pôde a úverom
pre mladých poľnohospodárov a lepšiu integráciu potravín a energetiky.

Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE),    písomne. – (SV) Na planéte,
ktorej počet obyvateľov čoskoro dosiahne 9 miliárd, je dodávka potravín v budúcnosti
kľúčovou otázkou. Táto správa sa zameriava na túto obrovskú výzvu a kladie niekoľko
dôležitých otázok, napríklad v súvislosti s problémom zaberania pôdy, a to, samozrejme,
podporujeme. Zároveň však táto správa, nanešťastie, obsahuje požiadavky na niekoľko
spoločných opatrení – ako sú európske programy výživy, mliečne a ovocné programy
na školách, ako aj zvýšený rozpočet pre tieto programy –, ktoré považujeme za niečo,
o čom by mali rozhodovať samotné členské štáty. Preto sme sa rozhodli zdržať sa
konečného hlasovania.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Podľa Organizácie pre výživu
a poľnohospodárstvo sa musí zvýšiť produkcia potravín aspoň o 70 %, aby sa pokryli
potreby neustále rastúcej svetovej populácie, ktorá do roku 2050 podľa odhadov presiahne
9 miliárd. Navyše asi 900 miliónov ľudí trpí chronickým hladom v dôsledku extrémnej
chudoby, zatiaľ čo až 2 miliardám ľudí chýba skutočná dlhodobá potravinová bezpečnosť
v dôsledku rôznych stupňov chudoby. Vzhľadom na to, že dopyt po potravinách neustále
rastie a 16 % občanov EÚ žije pod hranicou chudoby, právo na potraviny a na prístup
k potravinách sa stáva prioritou. Na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti preto stále
potrebujeme silnú, trhovo orientovanú, oddelenú a environmentálne uvedomelú spoločnú
poľnohospodársku politiku (SPP), ktorá bude obsahovať aj významný prvok vidieckeho
rozvoja a bude riešiť ďalšie problémy, najmä zmenu klímy, hospodársku krízu a udržanie
územnej rovnováhy v rámci EÚ. Potravinová bezpečnosť je cieľom, ktorý nemožno
dosiahnuť bez toho, aby sme neriešili dve najdôležitejšie otázky súčasnosti: kolísavosť
trhov a cien a stenčovanie zásob potravín.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Základnú povahu tohto problému potravinovej
bezpečnosti som zdôrazňoval pri niekoľkých príležitostiach. V súčasnej situácii by členské
štáty nemali chápať poľnohospodárstvo ako jednoduchú otázku hospodárstva, ale skôr
ako otázku strategickej obrany. Preto je nesmierne dôležité, ako zdôrazňuje pani
spravodajkyňa, zabezpečiť, aby nová spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013
adekvátne reagovala na náročné úlohy, ktorým dnes toto odvetvie čelí, najmä pokiaľ ide
o stabilitu cien, a aby dokázala ochrániť záujmy poľnohospodárov a posilniť zásoby
potravín.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Blahoželám pani Sârbovej. Ak chce EÚ zaistiť
bezpečné dodávky cenovo dostupných potravín, musí si vytvoriť silnú spoločnú
poľnohospodársku politiku (SPP), ktorá odradí špekulantov s potravinovými komoditami
a pomôže mladým ľuďom vstúpiť do poľnohospodárskeho odvetvia.

Budúca SPP musí skutočne urobiť oveľa viac pre mladých poľnohospodárov. Len 7 %
poľnohospodárov v EÚ je vo veku do 35 rokov, pričom EÚ bude v nasledujúcich 10 rokoch
potrebovať 4,5 milióna poľnohospodárov. Vyzývam preto na posilnenie existujúcich
opatrení určených na pritiahnutie mladých ľudí do poľnohospodárstva, ako sú príspevky
na začatie činnosti a dotované úrokové sadzby na pôžičky.
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Navyše na zaistenie toho, aby existujúce finančné nástroje pomáhali poľnohospodárom
prekonať krízu a nie špekulantom spôsobovať extrémne kolísanie cien, žiadam revíziu
európskych právnych predpisov o finančných produktoch s cieľom umožniť väčšiu
transparentnosť rokovaní. Takisto vyzývam Európsku komisiu, aby neodkladne podnikla
rázne a trvalé kroky na zavedenie jasných obmedzení špekulácií a na riešenie nestability
na komoditných trhoch s potravinami.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Správa bola prijatá bez podpory Skupiny
zelených/Európskej slobodnej aliancie, ktorá hlasovala proti. Dôvodom negatívneho
hlasovania bolo to, že odsek 14 bol ponechaný v texte. Tento odsek „vyzýva Komisiu, aby
navrhla technické riešenie problému nízkeho zastúpenia geneticky modifikovaného
materiálu v rámci dovozu geneticky nemodifikovaných plodín a aby v rámci EÚ navrhla
rýchlejší proces schvaľovania dovozu nového geneticky modifikovaného potravinového
variantu po dokázaní jeho bezpečnosti“.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Potravinová bezpečnosť je základným ľudským
právom a dosiahne sa len vtedy, keď sú splnené výživové potreby a potravinové preferencie
danej osoby z hľadiska aktívneho a zdravého života.

Najmä s výhľadom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky plánovanej na rok
2013 musí podpora poskytovaná európskym poľnohospodárom vždy umožňovať, aby
plne spĺňali normy v oblasti bezpečnosti potravín a životného prostredia. Napriek
výkonnosti európskej výroby tu v súčasnosti žije stále približne 80 miliónov ľudí pod
hranicou chudoby a mnohým z nich pomáhajú programy potravinovej pomoci. Silná
spoločná poľnohospodárska politika zachová hospodársku úlohu poľnohospodárov ako
výrobcov potravín, ale tiež zaručí živobytie a pracovné miesta pre viac ako 28 miliónov
občanov zamestnaných vo vidieckych oblastiach Európy.

Ak vezmeme do úvahy aj hospodársku krízu, priame platby poľnohospodárom bude treba
zachovať aj po roku 2013, ak chceme stabilizovať ich príjmy a pomôcť im prekonať
kolísanie trhu. Napokon budú prijaté osobitné iniciatívy na podporu vstupu mladých ľudí
do odvetvia poľnohospodárstva, ako je napríklad poskytovanie zjednodušeného prístupu
k pôžičkám a podpora odbornej prípravy a špecifického technického vzdelávania, pričom
sa budú po celej Európe šíriť „osvedčené postupy v oblasti poľnohospodárstva“.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Ponechám bokom pochybné zmienky o údajoch
o raste svetovej populácie, ktoré neodrážajú zníženie pôrodnosti v poslednom čase
v rôznych neeurópskych krajinách. Potravinová bezpečnosť je jednoznačne spojená
s dobrým využívaním poľnohospodárstva.

Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá je zameraná na zvýšenie vysoko kvalitného
a ekologického poľnohospodárstva a na pomoc poľnohospodárom pri dosahovaní slušnej
životnej úrovne, je teda jednoznačne žiaduca. Ak do toho zahrnieme aj energetickú politiku,
ktorá je do odvetvia poľnohospodárstva zahrnutá prostredníctvom používania biopalív,
mali by sme tento argument ďalej preskúmať, pretože výroba biopalív konkuruje výrobe
potravín. Záver správy je takisto rozumný: nemôžeme uvažovať o znížení rozpočtu SPP.

Bart Staes (Verts/ALE),    písomne. – (NL) Celkove je táto správa dosť užitočným
príspevkom do rozpravy o úlohe poľnohospodárstva v dodávkach potravín. Parlament
správne identifikoval problémy, s ktorými poľnohospodári musia bojovať v čase extrémnej
kolísavosti trhu a cien, a upozornil na ťažkosti, ktorými poľnohospodári v tomto ohľade
v súčasnosti prechádzajú. Komisia musí prísť s prísnymi a trvalými opatreniami na riešenie
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kolísavosti na poľnohospodárskych trhoch. To je nevyhnutné na udržanie výroby v EÚ.
Obrovské nárasty cien poľnohospodárskych komodít na finančných trhoch boli vo veľkej
miere zapríčinené špekuláciami. Špekulatívne správanie sa podpísalo pod takmer 50 %
nedávnych nárastov cien.

Je dobré, že Európsky parlament podporil závery osobitného spravodajcu OSN pre právo
na potravu, pokiaľ ide o katastrofálnu úlohu veľkých inštitucionálnych investorov, ako sú
hedžové fondy, penzijné fondy a investičné banky, pretože prostredníctvom svojich aktivít
na trhoch s derivátmi ovplyvňujú cenové indexy surovín. Parlament predložil všeobecne
rozumnú analýzu tejto situácie, ale potom úplne minul cieľ, pretože v správe nesformuloval
relevantné postrehy o úlohe geneticky modifikovaných organizmov v poľnohospodárstve.
Táto diskusia prebieha inde a sem nepatrí, a preto som nakoniec hlasoval proti tejto správe.

Csanád Szegedi (NI),    písomne. – (HU) Nemôžem podporiť iniciatívu, ktorá zjednodušuje
alebo urýchľuje dovoz akýchkoľvek geneticky modifikovaných rastlín. Vynikajúce vlastnosti
poľnohospodárskej pôdy v Európskej únii umožňujú mnohým krajinám vrátane Maďarska,
Poľska, Talianska a Francúzska produkovať krmivá vysokej kvality. Nepotrebujeme
geneticky modifikované varianty krmív. Takisto nepodporujem dovoz geneticky
modifikovaných výrobkov do Európskej únie z dôvodu ich dlhodobého škodlivého účinku
na zdravie.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Termín potravinová bezpečnosť zdôrazňuje potrebu
urobiť konkrétne opatrenia na zvýšenie svetových zásob potravín. Je to ľudské právo, ktoré
zahŕňa fyzický a hospodársky prístup k zdravým, dostatočným a výživným potravinám.
Považujem prijatie tejto správy zdôrazňujúcej odvetvie poľnohospodárstva za nesmierne
dôležité. Predpokladaný nárast populácie a pretrvávajúca chudoba znamenajú, že na
uspokojenie potrieb populácie je potrebné zvýšiť produkciu potravín najmenej o 70 %.
Klimatické javy, špekulácie a kolísanie cien mali negatívny vplyv na kapacitu
poľnohospodárov.

Po roku 2013 potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá dokáže zaručiť
právo na potravinovú bezpečnosť tým, že bude výrazne podporovať konkurencieschopnosť
a inovácie a tiež zvyšovanie počtu mladých poľnohospodárov, ktorí dokážu reagovať na
nové globálne výzvy. Poľnohospodárska politika musí byť prispôsobená a podporovať
tradičné a miestne poľnohospodárstvo, v neposlednom rade organické potraviny a tie
z miestnych zdrojov.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Európsky parlament prijal správu
o uznaní poľnohospodárstva, v hlasovaní o ktorej som sa musela zdržať. Táto správa
zahŕňa veľa otázok, ktoré sú pre poľnohospodárov nesmierne dôležité, ako je pomoc pre
malovýrobu, mladých poľnohospodárov a boj proti cenovým špekuláciám. Táto správa
tiež zdôrazňuje potrebu značného financovania budúcej spoločnej poľnohospodárskej
politiky.

Hoci je správa celkovo pozitívna, zahŕňa neprijateľné opatrenie: aby Komisia urýchlila
autorizačný postup pre geneticky modifikované organizmy.

Toto opatrenie neberie do úvahy riadne ohodnotenie produktov predtým, ako sa umiestnia
na trh, a vôbec nespomína riziká predaja geneticky modifikovaných organizmov, ktoré
boli mnohokrát odsúdené.
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Toto opatrenie neberie vôbec do úvahy potravinovú bezpečnosť a zásady prevencie. Je to
nebezpečné opatrenie a je škandalózne, že bolo zahrnuté do správy, ktorej cieľom je
zohľadniť strategický význam poľnohospodárstva.

Otázka geneticky modifikovaných organizmov by mala byť predmetom samostatnej
rozpravy, ktorú európske orgány odmietajú uskutočniť.

Dominique Vlasto (PPE),    písomne. – (FR) Hlasovala som za toto uznesenie, ktoré
zdôrazňuje potrebu dať v európskej politike prioritu poľnohospodárstvu. Európski občania
majú stále viac požiadaviek v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou, ktorá musí byť
zaručená v celej výrobnej, spracovateľskej a distribučnej sieti. Problémov, ktoré sa musia
riešiť s cieľom zaistiť udržateľné, bezpečné a spravodlivé poľnohospodárstvo, je veľa:
prispôsobenie sa zmene klímy, kontrola vplyvu globalizácie, zachovanie biodiverzity,
udržanie životnej úrovne poľnohospodárov a zaručenie potravinovej sebestačnosti na
svetovom trhu, ktorý podlieha silnému tlaku. Poľnohospodárstvo je neodlučiteľnou
súčasťou nášho dedičstva a vždy formovalo našu identitu, spôsob života a terén krajín.
Vítam úsilie EÚ vo vzťahu k poľnohospodárstvu, ale stále je potrebné vykonať dôležitú
prácu v súvislosti s reformou SPP. Preto vyzývam EÚ, aby nasmerovala svoje úsilie na
malých poľnohospodárov, ktorí tvoria najväčšiu, ale predovšetkým najzraniteľnejšiu
skupinu. Uznanie toho, že poľnohospodárstvo je strategickým odvetvím, by malo byť
príležitosťou na posilnenie jeho sociálneho rozmeru, ktorému sa doteraz nedostávalo veľa
pozornosti. Aj poľnohospodári potrebujú istotu.

Artur Zasada (PPE),    písomne. – (PL) Som si celkom istý, že uznanie poľnohospodárstva
ako strategického odvetvia umožní vytvoriť lepšie podmienky na zavádzanie programov
pomoci a informačných programov. Niet pochýb o tom, že programy potravinovej pomoci
by sa mali realizovať pre najchudobnejších členov spoločnosti. Často zabúdame na to, že
takmer 80 miliónov ľudí v Európskej únii žije pod hranicou chudoby.

Okrem programov pomoci by sme mali vytvoriť aj programy na podporu zdravej výživy,
predovšetkým pre deti a študentov stredných škôl. Dôsledky zanedbávania týchto záležitostí
môžeme veľmi jasne vidieť v USA, kde sa počet obéznych tínedžerov za posledné roky
strojnásobil. Je veľmi dôležité, aby sa programy na podporu konzumácie ovocia a mlieka
zavádzali vo vzdelávacích inštitúciách, pretože správne stravovacie návyky budú mať
pozitívny vplyv na zdravie mladých Európanov, čím sa v budúcnosti znížia výdavky na
zdravotníctvo a sociálnu oblasť. Do realizácie programov tohto druhu by sa malo zapájať
čo najviac miestnych výrobcov a distribútorov potravín, keďže sa tým posilní pozícia
malých a stredných poľnohospodárskych podnikov.

9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 hod. a pokračovalo o 15.05 hod.)

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

11. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
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12. Hodina otázok pre predsedu Komisie

Predseda.   – Ďalším bodom programu je hodina otázok pre predsedu Komisie. Uplatníme
zvyčajný postup, takže otázky môžu trvať jednu minútu a odpovede tiež môžu trvať jednu
minútu. Ak bude doplňujúca otázka, máte na ňu tridsať sekúnd a takisto bude tridsať
sekúnd vyhradených na odpoveď. Prvé otázky pre predsedu Komisie budú klásť lídri alebo
zástupcovia politických skupín.

Corien Wortmann-Kool,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (NL) Vážený pán predseda
Barroso, chcela by som vám tu v Parlamente položiť otázku o európskom núdzovom
fonde. Chcela by som pritom zdôrazniť skutočnosť, že vy ste sa zapojili do rozpravy
o núdzovom fonde, pretože sa to týka európskeho núdzového fondu. Moja otázka pre vás
znie: čo si myslíte o rozšírení tohto fondu? Už ste síce hovorili o tejto otázke, ale týkalo sa
to hlavne toho, ako by sa malo zabezpečiť financovanie tohto fondu a na aké dlhé obdobie.
V súčasnosti je situácia na trhu so štátnymi dlhopismi vcelku pokojná, ale môže sa to
kedykoľvek zmeniť. Moja otázka teda znie: aký je váš názor na rozšírenie núdzového
fondu?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Predovšetkým by som sa chcel poďakovať pani
Wortmannovej-Koolovej.

Toto nie je napokon len moje stanovisko, ale jednotné stanovisko celej Komisie. V tomto
dokumente o ročnom prieskume rastu sa hovorí, že Komisia považuje za potrebné posilniť
účinnú kapacitu financovania Európskeho nástroja finančnej stability (EFSF) a rozšíriť
rozsah jeho pôsobnosti. Považujeme to za súčasť komplexnej reakcie a nie, samozrejme,
za celú reakciu. V tomto dokumente je len jedna veta o EFSF. Hovorí sa v ňom tiež
o štrukturálnej reforme, fiškálnej konsolidácii a opatreniach na podporu rastu.

Pre stabilitu eurozóny je však dôležité zvýšiť kapacitu poskytovania pôžičiek, pretože, ako
viete, v súčasnosti má EFSF k dispozícii 440 miliárd EUR. Nežiadam teraz o zvýšenie tohto
stropu, ale vieme, že EFSF nemôže v prípade potreby reálne požičať týchto 440 miliárd EUR,
keďže je potrebné zabezpečiť, aby EFSF dostal rating AAA. Takže minimum, ktoré môžeme
a mali by sme urobiť, je zvýšiť kapacitu fondu. Myslím si, že je to veľmi konštruktívny
návrh, ktorý by sme mali prijať radšej skôr ako neskôr.

Corien Wortmann-Kool,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (NL) Pán predseda, mám
doplňujúcu otázku: hovoríte, že „radšej skôr ako neskôr“. Čo presne tým máte na mysli?
Pretože podľa môjho názoru je zabezpečenie stability na finančných trhoch
v nadchádzajúcich mesiacoch naliehavou otázkou. Rozhodnosť v tejto záležitosti by bola
prospešná. Momentálne vidíme najmä diskusie medzi vedúcimi predstaviteľmi vlád
a ministrami financií, takže asi aký časový rámec máte na mysli, keď hovoríte „radšej skôr
ako neskôr“? Môžete byť, prosím, v tejto otázke konkrétnejší?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – „Radšej skôr ako neskôr“ znamená práve to,
že nesmieme otáľať. V minulosti sme videli, že mnohí analytici na trhu sa domnievajú, že
Európska únia a eurozóna iba reagujú namiesto toho, aby konali. Nesmieme zaostávať,
ale byť stále o krok vpred, takže malo by to byť čo najskôr.

Napokon, zdá sa, že na včerajšom stretnutí zástupcov eurozóny a na dnešnom zasadnutí
Rady ECOFIN sa dosiahol určitý pokrok. Sme v kontakte s členskými štátmi. Domnievam
sa, že je to dôležité. A myslím si, že bude rozumné zaoberať sa týmito otázkami na zasadnutí
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Európskej rady, ktoré sa bude konať 4. februára. Sme na to pripravení. Komisia je pripravená
zaoberať sa týmito otázkami 4. februára.

Stephen Hughes,    v mene skupiny S&D. – Vážený pán predseda Barroso, viem, že Európska
konfederácia odborových zväzov už veľmi dôrazne namietala proti podrobnému zásahu
Komisie do gréckeho a írskeho pracovného trhu, ktorým bezohľadne narušila kolektívne
vyjednávanie a sociálny dialóg. Váš nový ročný prieskum rastu sľubuje, že v tom budete
pokračovať. Vaši úradníci požadujú revíziu ustanovení o indexácii a dohôd o platových
podmienkach, podporu flexibilnej práce, revíziu podpôr v nezamestnanosti a zníženie
nadmernej ochrany pracovníkov.

Nemyslíte si, že Komisia by sa mala snažiť podporovať sociálny dialóg a kolektívne
vyjednávanie, a nie ich narúšať? A vzhľadom na to, že platové otázky sú výslovne vylúčené
zo sociálnej kapitoly zmluvy, aký právny základ Komisia využíva, keď zasahuje do
vnútroštátnych systémov o kolektívnom vyjednávaní? Takisto výzva na zdvojnásobenie
úsilia v oblasti fiškálnej konsolidácie uvedená v prieskume zabrzdí akúkoľvek možnosť,
aby sa dosiahli ciele stratégie do roku 2020. Čo na to poviete?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Dovoľte mi povedať, že bez najmenších
pochybností plne podporujeme sociálny dialóg. Robíme to na európskej úrovni, ale potom
to musíme takisto robiť aj na vnútroštátnej úrovni. To je zodpovednosť členských štátov.
Aktívne a plne podporujem tento sociálny dialóg s Európskou konfederáciou odborových
zväzov, organizáciou Business Europe a s ďalšími relevantnými partnermi. Sme však
v skutočnosti toho názoru, že teraz by sme mali vytvoriť viac stimulov pre prácu. Musíme
riešiť situáciu na svojich pracovných trhoch. Myslím si, že je to súčasťou štrukturálnych
reforiem, ktoré sú potrebné na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy.

Stephen Hughes,    v mene skupiny S&D. – Pán predseda Barroso, prečo to vyzerá tak, že
všetka pozornosť sa sústredí na pracovné trhy? Čo ostatné trhy, ktorými sa tiež musíme
zaoberať, ako sú finančný trh, vnútorný trh, komoditné trhy? Zdá sa, že všetka pozornosť
sa sústredí na pracovné trhy. Prečo by tí najchudobnejší, pracovníci, mali zaplatiť cenu za
túto recesiu a za potrebu naprávať jej dôsledky?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Pozornosť sa nezameriava len na pracovný
trh. Reformujeme finančné trhy s aktívnou podporou a účasťou tohto Parlamentu. V ročnom
prieskume rastu sme takisto podrobne diskutovali o potrebe prehĺbenia reformy vnútorného
trhu. Teraz diskutujeme konkrétne o trhoch s energiou, ale pracovný trh je tiež súčasťou
štrukturálnych reforiem, ktoré sú potrebné na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy,
najmä v tých krajinách, ktoré sú teraz najzraniteľnejšie. Ako viete, niektoré z nich už teraz
uskutočňujú dôležité reformy pracovného trhu.

Guy Verhofstadt,    v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predseda, viem, že ste
v súkromnom rozhovore s prezidentom Medvedevom vyjadrili znepokojenie nad prípadom
pána Chodorkovského. Ak by prípad pána Chodorkovského bol testovacím prípadom
právneho štátu v Rusku, tak potom musíme, prirodzene, povedať, že Rusko v tomto teste
zlyhalo. Navyše bol 31. decembra zatknutý Boris Nemcov. Článok 31 ruskej ústavy však
zaručuje slobodu zhromažďovania.

Ako iste viete, opozícia organizuje vždy 31. v mesiaci protestné zhromaždenie. Pokiaľ
viem, tak v roku 2011 je sedem mesiacov takých, ktoré majú 31 dní. To znamená, že ak
to bude pokračovať, je pravdepodobné, že by v roku 2011 mohlo dôjsť k podobným
udalostiam, ako bolo zatknutie pána Nemcova. Aké spoločné kroky teda môžu podniknúť
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inštitúcie EÚ v tejto záležitosti? Rusko je členom Rady Európy, Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD), skupiny G8 a potenciálne aj členom Svetovej obchodnej
organizácie (WTO). Domnievam sa, že je potrebné vykonať bezodkladné opatrenia zo
strany európskych inštitúcií.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Ako ste povedali, pán Verhofstadt, upozorňovali
sme na tento problém svojich ruských partnerov a Európska únia už v skutočnosti verejne
reagovala na konanie proti Michailovi Chodorkovskému a Platonovi Lebedevovi
prostredníctvom vyhlásenia vysokej predstaviteľky pani Catherine Ashtonovej.

Sme presvedčení, že nezávislosť súdnictva a právo každého jedného občana na spravodlivý
proces – tak ako je to zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach, ktorého
zmluvnou stranou je aj Rusko – majú kľúčový význam pre strategické partnerstvo medzi
Európskou úniou a Ruskou federáciou. Právny štát je tiež základným prvkom programu
Partnerstvo pre modernizáciu, ktorý práve pripravujeme s Ruskom.

Naďalej to budeme pozorne sledovať a upozorňovať na tento problém pri rôznych
príležitostiach a na stretnutiach s Ruskom, ako bolo zdôraznené na poslednom samite
Európska únia – Rusko 7. decembra v Bruseli. Európska únia očakáva, že Rusko bude
dodržiavať medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv aj zásady právneho štátu.

Guy Verhofstadt,    v mene skupiny ALDE. – Nechcem položiť otázku, mám len jednu
poznámku. Myslím si, že tento Parlament sa musí týmto problémom tiež bezodkladne
zaoberať. Situácia, aká je dnes v Ruskej federácii, nemôže takto pokračovať. Nemyslím si,
že len preto, že máme veľa dôležitých obchodných prepojení, musíme v tejto otázke zostať
ticho – práve naopak.

Rebecca Harms,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Sloboda tlače a médií je v Rusku
skutočne vážnym problémom. Ak chcete v tejto diskusii obstáť, pán Barroso, nemôžete
tolerovať to, čo sa momentálne deje v Maďarsku. Chcela by som sa opýtať, prečo má
Komisia taký nedbanlivý postoj k maďarskému mediálnemu zákonu. V každom ohľade
porušuje zásady, ktoré sa uplatňujú v Európe aj mimo nej.

Požiadali sme o právne poradenstvo. Súhrnne sa odborníci vyjadrili, že tento zákon porušuje
kodanské kritériá, Helsinský záverečný akt, smernicu o audiovizuálnych mediálnych
službách, Európsky dohovor o ľudských právach, dohovor UNESCO, ktorý zahŕňa aj
médiá, Lisabonskú zmluvu a Chartu základných práv Európskej únie. Mohla by som
pokračovať, ale tu sa zastavím. Chcela by som sa vás preto opýtať, kedy náležitým spôsobom
zasiahnete v Maďarsku? Aký je časový plán? Prečo sa ešte nezačalo konanie o porušení
práva? Moja kritika je podložená aj existujúcou jurisprudenciou v tejto oblasti.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Voči Maďarsku, tak ako voči ktorémukoľvek
inému členskému štátu, musíme uplatňovať európske právne predpisy objektívnym,
nestranným spôsobom. Musíme sa na to pozerať veľmi opatrne z právneho hľadiska, takže
sa musíme riadiť jednoznačnou metodikou.

To aj prostredníctvom pani podpredsedníčky Kroesovej robíme. Včera predložila rozsiahle
správy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre kultúru
a vzdelávanie. Maďarský mediálny zákon nás znepokojuje. Do konca tohto týždňa máme
v úmysle poslať maďarskej vláde prvý list, na ktorý by mali maďarské orgány reagovať.
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Opakujem, musíme dodržiavať jasné, objektívne, nestranné, právne podložené postupy,
pretože Maďarsko, tak ako každý iný členský štát EÚ, má právo na nezaujatosť zo strany
Komisie. Môžem vás však uistiť, že túto záležitosť veľmi pozorne sledujeme.

Rebecca Harms,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Chcela by som požiadať, aby všetky
dokumenty, ktoré Maďarsko predložilo Komisii, boli sprístupnené na nahliadnutie. Boli
by sme veľmi radi, keby sme mali možnosť sami to posúdiť, a myslíme si, že je načase, aby
sa v tejto veci prijalo rozhodnutie. Máme však podozrenie, že Maďarsko možno neposkytlo
úplný text zákona a že hrá o čas. Poskytnite nám, prosím, tieto dokumenty.

Okrem toho som presvedčená, že je veľmi ťažké uplatňovať politiku, napríklad v prípade
prístupových rokovaní s Tureckom, a opakovane rozprávať o kodanských kritériách, keď
na ne zabúdame, len čo sa daná krajina stane členským štátom Európskej únie.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Samozrejme, že Parlament neustále o všetkom
informujeme. Ako som už povedal, podpredsedníčka Komisie pani Kroesová sa včera
stretla s príslušnými výbormi Parlamentu.

Zároveň iste chápete, že tieto otázky majú právny aspekt a že musíme uplatňovať veľmi
jednoznačnú, objektívnu metodiku. Komisia má veľmi dobrú povesť a mieru
dôveryhodnosti vo všetkých týchto otázkach a to určite nechceme riskovať. Môžem vás
uistiť, že tejto otázke venujeme veľkú pozornosť a už sme nad tým vyjadrili znepokojenie.
Ja osobne som o tejto záležitosti hovoril s premiérom Orbánom. Zajtra má prísť sem do
Parlamentu. Môžeme o tom diskutovať na politickej úrovni, ale tiež musíme v tejto veci
dodržiavať jasne určené postupy.

Michał Tomasz Kamiński,    v mene skupiny ECR. – (PL) Vážený pán predseda, pred pár
dňami Medzinárodný letecký výbor, ktorý vedie vyšetrovanie v Moskve, zverejnil správu
týkajúcu sa príčin nešťastia, ku ktorému došlo 10. apríla minulého roku v Smolensku.
Poľská verejnosť je prekvapená zisteniami uvedenými v tejto správe a považuje ju za
dokument, ktorý je čokoľvek iné, len nie objektívny. V priebehu posledných pár dní sa už
preukázalo, že skutočnosti, ktoré by mohli byť pre Rusko nepríjemné, boli utajené, a celá
správa je zameraná na to, že všetka zodpovednosť za túto tragickú nehodu v Smolensku
sa pripisuje Poľsku. V Poľsku žiadny rozumný človek nespochybňuje skutočnosť, že
v priebehu celého procesu prípravy a uskutočnenia návštevy zosnulého prezidenta sme
urobili chyby. Ruská správa však javí všetky známky politickej hry, ktorej cieľom je zbaviť
Rusko akejkoľvek viny.

V tejto súvislosti by som chcel položiť nasledujúcu otázku: čo si Komisia myslí o tejto
správe a má Európska komisia v úmysle urobiť niečo pre to, aby sa objasnili príčiny tragédie
v Smolensku, pri ktorej zahynul vedúci predstaviteľ členského štátu, ako aj mnohí
zástupcovia politickej elity našej krajiny?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Chcel by som pánovi Kamińskému povedať,
že na túto hroznú tragédiu nikdy nikto nezabudne, či už v Poľsku, alebo kdekoľvek inde.
Hlboko sa nás dotkla smrť prezidenta Kaczynského a všetkých tých, čo boli v tento tragický
deň s ním. Viem, samozrejme, o správe, ktorú Rusko zverejnilo minulý týždeň, a viem aj
o reakcii Poľska, pre ktorú mám veľké pochopenie vzhľadom na rozsah tejto tragédie.

Napriek tomu Komisia môže v takýchto situáciách konať iba vtedy, keď máme potrebný
právny základ, ktorý nás k tomu oprávňuje. Mimochodom, poľské orgány nás nikdy
nepožiadali, aby sme v tejto veci zasiahli, hoci, samozrejme, sme pripravení urobiť všetko,
čo je v našej právomoci, ak by sme takúto žiadosť dostali.
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Michał Tomasz Kamiński,    v mene skupiny ECR. – (PL) Pán predseda, chcel by som sa
uistiť, že som vás správne pochopil. Poľská vláda zatiaľ nepožiadala Komisiu, aby vyšetrila
príčiny nešťastia v Smolensku. Ak by však poľská vláda požiadala Európsku komisiu
o pomoc, bola by takáto pomoc poskytnutá?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Ako som už povedal, musíme mať na to právny
základ. Podľa mojich informácií to bol vojenský let a štátna návšteva a nariadenie nadobudlo
platnosť až po tejto hroznej nehode. Z právneho hľadiska sa teda zdá, že nemáme veľa
argumentov, na základe ktorých by Komisia mohla zasiahnuť. Môžeme však, samozrejme,
kedykoľvek o tejto záležitosti neformálne diskutovať s poľskými orgánmi alebo s inými
orgánmi, ktoré by nás o to požiadali.

Lothar Bisky,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážený pán Barroso, všetci vieme, aká
dôležitá je stabilita eura. V súvislosti s tým došlo k jednej udalosti, ktorej celkom dobre
nerozumiem. Išlo o diskusiu o zvýšení objemu záchranného balíka, pričom vy ste mu dali
zelenú, ale pani kancelárka Merkelová to odmietla. Moja otázka preto znie, či navzájom
vôbec nekoordinujete svoje kroky. Uznávam, že takéto veci sa niekedy stávajú, ale toto
nie je prvýkrát, čo som sa stretol s niečím takýmto alebo o niečom takom počul. Médiá sa
medzitým začali o to veľmi zaujímať. Pritom tu nejde len o nejakú domácu hádku medzi
vami a kancelárkou Merkelovou. Je to dôležitá politická otázka. Viem to pochopiť – verte
mi, ja tiež s pani kancelárkou nie vždy súhlasím –, ale ide o to, či takto verejne prezentované
rozdielne názory nepomáhajú finančným špekulantom.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – V Európskej únii má každá inštitúcia a každá
vláda vlastné povinnosti. Komisia má povinnosť prezentovať to, čo považuje za správny
krok vpred pre eurozónu a pre Úniu, a preto sme vo veľmi komplexnom dokumente, ktorý
sa týka ročného prieskumu rastu, vyjadrili svoj názor. Myslím si, že sme mali nielen právo,
ale aj povinnosť to urobiť.

Urobili sme to teda a myslím si, že trhy to prijali mimoriadne dobre, ako sme to mohli
v posledných dňoch vidieť, pretože pochopili, že teraz je tu skutočná vôľa urobiť rozhodné
kroky vo všetkých oblastiach komplexnej reakcie vrátane Európskeho nástroja finančnej
stability (EFSF).

Analýza trhu jednoznačne hovorí o potrebe urobiť viac v tejto oblasti. Nie je to len názor
Komisie. Je to aj názor Európskej centrálnej banky, ktorá sa k tomu vyjadrila úplne
jednoznačne. Dúfam, že členské štáty dospejú k dohode založenej na stanovisku Komisie.

Lothar Bisky,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Pán Barroso, plne chápem to, že ste
vyjadrili svoj názor, aj správu. Moja otázka však zostáva: ako je možné, že keď ide o taký
dôležitý problém, keď sa s eurom špekuluje, a v takom zložitom období ako je toto, tak
to vyzerá, že ste svoj názor prezentovali bez toho, aby ste sa skoordinovali s kancelárkou
Merkelovou alebo s prezidentom Sarkozym, či s ostatnými vedúcimi predstaviteľmi štátov
alebo vlád? V každom prípade takto to vníma verejnosť.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Komisia nepotrebuje povolenie od členským
štátov, aby mohla vyjadriť svoj názor. Náš návrh bol úplne v súlade so závermi posledného
zasadnutia Európskej rady, kde sa členské štáty vyjadrili, že sú pripravené urobiť všetko
potrebné na ochranu finančnej stability eurozóny. Hovorili konkrétne o Európskom nástroji
finančnej stability a povedali, že sú pripravené ho posilniť. Takže skutočne tu nedošlo
k žiadnemu rozporu.
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Nemôžem sa vyjadrovať k názorom ostatných, ale môžem vám povedať, aké je stanovisko
Komisie: je to jednoznačné stanovisko, s ktorým súhlasí aj prezident Európskej centrálnej
banky; je to stanovisko ďalších príslušných inštitúcií, ktoré veľmi pozorne dohliadajú na
finančnú stabilitu eurozóny. Myslím, že by sme sa mali sústrediť na to, čo nás spája, a nie
na niektoré špecifické otázky o tom, ako navzájom komunikujeme.

Marta Andreasen,    v mene skupiny EFD. – Minulý týždeň člen Európskeho dvora audítorov,
ktorý nedávno odišiel do dôchodku po 15 rokoch v úrade, vyjadril v médiách vážne
obvinenia. Tieto obvinenia, ktoré ma vôbec neprekvapujú, poukázali najmä na nedostatok
nezávislosti audítorov EÚ, čo má vplyv na úroveň transparentnosti pri nahlasovaní
nezrovnalostí.

List, ktorý pán Engwirda zverejnil včera na objasnenie, len potvrdzuje, akú moc má Komisia
nad audítormi, a spochybňuje to, na základe čoho tento Parlament udeľoval za posledných
15 rokov absolutórium.

Je načase, aby tento Parlament požadoval, aby audit rozpočtu a účtov EÚ vykonával
skutočne nezávislý orgán, ktorý nebude začlenený do systému inštitúcií EÚ. Bez takéhoto
nezávislého auditu Rada a Parlament nemôžu ďalej udeľovať Komisii absolutórium a zbaviť
ju tak finančnej zodpovednosti.

Pán Barroso, dovolíte, aby externý audítor skontroloval účty a povedal nám pravdu o tom,
ako sa používajú peniaze európskych daňových poplatníkov?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Chcem poukázať na to, že Európsky dvoj
audítorov je úplne nezávislý orgán. Komisia nemá absolútne žiadny vplyv na jeho metódy
alebo priority pri audite a ani nemáme záujem o to, aby sme mali takýto druh vplyvu. Je
v záujme samotnej Komisie a v záujme Európy, aby sme rešpektovali nezávislosť svojho
externého audítora.

Nikdy som nevyjadroval kritický postoj k rozhodnutiam súdov, či už išlo o ústavné súdy,
Európsky súdny dvor alebo Dvor audítorov. To je hlavná zásada demokracie: dodržiavanie
zásad právneho štátu a rešpektovanie nezávislých inštitúcií.

Samozrejme, v rámci procesu auditu existuje pravidelný dialóg medzi Komisiou ako
subjektom, ktorý podlieha auditu, a Dvorom audítorov, teda subjektom, ktorý audit
vykonáva. To je normálne a potrebné na zabezpečenie toho, aby proces auditu dobre
fungoval a aby všetky zistenia v procese auditu mali pevný základ. Takýto dialóg je plne
v súlade so všetkými medzinárodnými normami. Asi by som mal tiež poukázať na to, že
v predchádzajúcich rokoch bola Komisia vystavená mimoriadne kritickým správam z Dvora
audítorov. Myslím si, že by sme mali rešpektovať naše inštitúcie, najmä nezávislé inštitúcie.

Marta Andreasen,    v mene skupiny EFD. – Pán Barroso, nesúhlasím s vašou odpoveďou.
V reakcii na kritiku Európskeho dvora audítorov za posledných desať rokov sa Komisia
obrátila na audítorov – a je to zaznamenané v médiách – a požiadala ich, aby zmenili
metodiku práce tak, aby v správe o výdavkoch EÚ vyšli lepšie čísla.

Za svojich 30 rokov profesionálnych skúseností v oblasti účtovníctva a auditu som nikdy
nevidela, aby subjekt, ktorý podlieha auditu, dával inštrukcie audítorovi o tom, ako má
robiť svoju prácu. Ako môžeme teraz vedieť, či zníženie miery chýb je v dôsledku zmeny
metodiky, ktorú požadovala Komisia, alebo v dôsledku zlepšenia kontrol?
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José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Komisia, tak ako Európsky parlament, má
právo vyjadrovať svoje názory na proces auditu. Vy teraz tiež vyjadrujete svoj názor naň
a máte na to plné právo. Komisia je tiež politickým orgánom. Boli sme zvolení týmto
Parlamentom, máme preto právo vyjadriť svoj názor. V žiadnom prípade sa to nedá
považovať za formu nátlaku, tak ako ani my nemôžeme považovať vaše komentáre za
neznesiteľný nátlak.

V skutočnosti je to prejav transparentnosti. Takže, aby som to zhrnul, plne rešpektujeme
Dvor audítorov, nevyvíjame na Dvor audítorov nátlak a snažíme sa čo najlepšie vykonávať
odporúčania nezávislej audítorskej inštitúcie, ktorou je Dvor audítorov.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Jeruzalem je jediným, večným a nedeliteľným hlavným
mestom židovského Izraelského štátu. Jeruzalem od jeho najvýchodnejšieho bodu až po
ten najzápadnejší je a vždy zostane izraelským územím.

Európska únia môže byť na Izrael právom hrdá. Je to jediná demokracia na Blízkom
východe, ktorá je obklopená morom diktátorských režimov.

Svojím bojom proti islamskému džihádu Izrael bráni nielen seba, ale aj všetko to, čo
predstavuje Európa so svojimi židovsko-kresťanskými hodnotami. Komisia bude v tomto
so mnou súhlasiť.

Podpora Európskej únie pre židovský Izraelský štát by preto mala byť samozrejmá. Európska
únia musí vyslať medzinárodnému spoločenstvu jasný signál o tom, že diplomatické
zastúpenie EÚ patrí jednoducho a jedine do Jeruzalema. Preto by som sa veľmi rád opýtal
pána Barrosa, či so mnou súhlasí v tom, že EÚ by mala okamžite presunúť svoje
diplomatické zastúpenie v Izraeli z Ramat Ganu do hlavného mesta Izraela Jeruzalema.
Ak nie, prečo?

To isté by malo, samozrejme, platiť pre umiestnenie budúceho veľvyslanectva EÚ
v Jeruzaleme. Sme výslovne proti vytvoreniu takéhoto veľvyslanectva, ale ak už musia
existovať, tak potom nech je to izraelské zriadené v Jeruzaleme.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Predovšetkým, poznáte stanovisko Európskej
komisie, pokiaľ ide o Izrael. Plne podporujeme existenciu Izraela. Ako ste povedali, je to
demokratický štát vo veľmi problematickom prostredí, a my plne uznávame právo Izraela
na existenciu. Zároveň by sme boli radi, keby Izrael rešpektoval právo palestínskeho národa
na sebaurčenie, a sme presvedčení, že najlepším riešením je, ak budú existovať dva štáty –
Izrael a Palestínsky štát –, ktoré sa budú navzájom rešpektovať a dodržiavať medzinárodné
právo.

Pokiaľ ide o otázku zmeny hlavného mesta alebo nášho zastúpenia v Izraeli, nevidíme
žiadny dôvod na zmenu.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Pán predseda, vaša odpoveď ma, samozrejme, sklamala,
ale v skutočnosti hovoríte o východnom Jeruzaleme a o tom, že tento týždeň Komisia
odsúdila Izrael za to, že začal výstavbu 1 400 domov v Gile. Som však zvedavý, ako by
vlastne mali miestne orgány v Jeruzaleme reagovať na toto odsúdenie, keď dostávajú
žiadosti o povolenie na výstavbu vo východnom aj v západnom Jeruzaleme.

Napokon vydávajú povolenia Arabom, ako aj Izraelčanom v oboch častiach mesta, Komisia
však teraz hovorí a povedala aj minulý týždeň, že musíte diskriminovať Izraelčanov vo
východnom Jeruzaleme, pretože mesto je aj tak jedným celkom a to sa nedá zmeniť; mesto
spravuje jedna miestna samospráva. Čo teda odkazujete správnej rade miestnej samosprávy
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Jeruzalema? Aká by mala byť ich reakcia voči Izraelčanom, ktorí úplne oprávnene žiadajú
o povolenia na výstavbu v oblasti, kde majú plné právo žiť?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Myslím si, že stanovisko Európskej únie, čo sa
týka osád, je plne v súlade so stanoviskom medzinárodného spoločenstva vrátane najbližších
spojencov Izraela. Domnievame sa, že spôsob, akým otázku osád riešila súčasná vláda,
nebol vždy nápomocný, pokiaľ ide o súčasné úsilie o dosiahnutie mieru v tomto regióne.

Poznámky, ktoré ste uviedli, poukazujú práve na to, prečo by sme nemali mať zastúpenie
v Jeruzaleme v dôsledku zložitej situácie v tomto meste, ktoré je nesmierne dôležité pre
Izrael aj pre nás všetkých.

Naďalej sa teda angažujme za mier. Podporujme Izrael. Zároveň však nezabúdajme na
práva palestínskeho národa. Myslím si, že aj oni si zaslúžia našu pozornosť a podporu.

Predseda.   – Prejdime teraz k druhej časti hodiny otázok so špecifickou a konkrétnou
témou inovácií a energetiky.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Pán Barroso, Komisia podporuje inovácie v rôznych
oblastiach nášho energetického systému. Sú medzi nimi biopalivá druhej generácie, jadrová
syntéza, jadrové štiepenie štvrtej generácie, inteligentné siete, obnoviteľné zdroje energie
všeobecne, energetická účinnosť všeobecne, využívanie vodíka v palivových článkoch,
zachytávanie, preprava a uskladnenie CO2, elektrické automobily; zoznam by mohol
pokračovať.

Zdroje sú obmedzené, pán predseda, a nie je možné urobiť všetko. Mnohí Európania sú
zvedaví, na ktoré z týchto vecí sa bude Komisia zameriavať v súčasných zložitých
podmienkach, a ja vám dnes tlmočím tento ich záujem. Ktoré alebo ktorá z týchto priorít
je alebo sú prioritou pre Komisiu?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – To je veľmi ťažká otázka, pretože všetky priority
sú prepojené, preto musíme dokončiť trh s energiou – potrebujeme integrovaný trh
s energiou. Je to zároveň spôsob, ako získať obnoviteľnú energiu a dosiahnuť energetickú
účinnosť. Energetická účinnosť je určite prioritou, ale musíme investovať aj do
nízkouhlíkových technológií, pretože je tu aj vonkajší rozmer a my sa musíme snažiť
dosiahnuť svoje vonkajšie ambície – hovoriť, pokiaľ je to možné, v zhode so svojimi
partnermi v oblasti energetiky.

Sú štyri priority a bol by som rád, keby sa nimi zaoberala Európska rada 4. februára. Ide
o dokončenie trhu s energiou a zavedenie všetkých pravidiel vnútorného trhu; energetickú
účinnosť; nízkouhlíkové technológie a prijatie spoločného úsilia, pokiaľ ide o vonkajší
rozmer.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Vážený pán predseda, veci sa majú v súčasnosti tak,
že Európska únia musí znížiť svoje emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20 %. Na
politickej úrovni sa však diskutuje aj o ambicióznejšom cieli a vieme, že v tomto ohľade
by odvetvia zapojené do systému obchodovania s emisiami (ETS), a najmä oblasť energetiky,
museli znášať najväčšie bremeno.

Chcela by som preto počuť váš osobný názor na to, kedy budeme mať tie správne
podmienky na to, aby sme si stanovili ešte ambicióznejší cieľ.
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Aké dodatočné opatrenia by musela Európska únia zaviesť v odvetví energetiky alebo
zahŕňajú tieto opatrenia aj podmienky, ktoré ste spomenuli, keď ste odpovedali na otázku
môjho kolegu?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Je to celosvetový proces, nielen európsky
proces. Cancún bol významným krokom v rokovaniach o klíme. Podarilo sa tam aspoň
udržať pri živote viacstranný proces a to bolo dobré, ale v skutočnosti to z nášho hľadiska
nebolo dostatočné.

Ak sa chceme pohnúť dopredu a prijať záväzné ciele, myslím si, že by sme mali požadovať
od ostatných, konkrétne od najväčších znečisťovateľov, rozvojových a rýchlo sa
rozvíjajúcich hospodárstiev, aby vynaložili porovnateľné úsilie. Zatiaľ sa k tomu nezaviazali.

Preto musíme nájsť vhodný spôsob, ako ich donútiť urobiť potrebné kroky. Zároveň tie
krajiny, ktoré sú pripravené konať a prijať ďalšie záväzky, to môžu a mali by tak urobiť
a ja sa 1. februára chystám Európskej rade navrhnúť konkrétny spôsob, ako dosiahnuť viac
v oblasti energetickej účinnosti, v oblasti, v ktorej nedosahujeme také výsledky, ako by
sme mali.

Čo sa týka obnoviteľnej energie, myslím si, že sme na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa do
roku 2020, ale nie v oblasti energetickej účinnosti, takže to je konkrétna oblasť, kde by
sme mohli dosiahnuť väčší pokrok.

Derek Vaughan (S&D).   – Na zaistenie energetickej bezpečnosti a nízkych nákladov pre
spotrebiteľov v budúcnosti musí Európa využiť všetky druhy nízkouhlíkovej energie. To
zahŕňa technológiu čistého uhlia – oblasť, v ktorej bol až doteraz vývoj veľmi pomalý.
Môže nás teda predseda Komisie uistiť, že podpora výskumu zachytávania a uskladnenia
uhlíka bude pokračovať aj v budúcnosti?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Môžem vás uistiť, že sa budeme o to snažiť.
V konečnom dôsledku však viete, že o financovaní výskumu rozhodujú členské štáty.
O tejto otázke budeme diskutovať, keď predstavíme viacročné finančné výhľady.

Určite však dúfam, že členské štáty uprednostnia investície do obnoviteľných zdrojov
energie a nízkouhlíkových technológií a že sa zamerajú na priority v oblasti technológií,
ktoré boli stanovené v európskom strategickom pláne pre energetické technológie.

To napokon navrhneme aj na najbližšom zasadnutí Európskej rady.

Fiona Hall (ALDE).   – Vážený pán predseda Barroso, práve ste povedali, že členské štáty
dosahujú menej ako polovicu toho, čo sa rozhodli dosiahnuť v cieli týkajúcom sa úspor
energie do roku 2020 o 20 %, tak prečo Komisia netrvá na tom, aby bol tento cieľ pre
členské štáty záväzný?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Snažíme sa o to. Snažíme sa dosiahnuť, aby sa
o tejto otázke diskutovalo na najbližšom zasadnutí Európskej rady. Ako ste povedali,
v otázke energetickej účinnosti stále zaostávame. Nie som s touto situáciou spokojný
a Komisia má v úmysle to zmeniť.

Energetická účinnosť je teraz neoddeliteľnou súčasťou hlavného cieľa stratégie EÚ 2020.
V súčasnosti prebiehajú rokovania s členskými štátmi, aby sa zaviedli ciele na vnútroštátnej
úrovni, ktoré by podporili tento plán. Už teraz odhadujeme, že za pomoci existujúcich
politík a opatrení úspory do roku 2020 nebudú väčšie ako 10 %.
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Kombinované vnútroštátne orientačné ciele, ku ktorým sme dospeli pri diskusiách o stratégii
Európa 2020, jednoznačne prispievajú k ambicióznejšiemu výsledku, ale je to stále oveľa
menej ako 20 %. Preto máme v úmysle postupovať v dvoch krokoch, a to tak, že budeme
pozorne sledovať pokrok dosiahnutý pri realizácii vnútroštátnych cieľov definovaných
v stratégii Európa 2020 a následne v roku 2013 tento pokrok vyhodnotíme. Ak tieto
hodnotenia ukážu, že dosiahnutie nášho cieľa 20 % je nepravdepodobné, Komisia zváži
navrhnutie právne záväzných vnútroštátnych cieľov do roku 2020.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Pán predseda Barroso, chcel by som vám položiť
otázku o harmonizácii výkupných cien v rámci Únie. Pán komisár Oettinger, komisár pre
energetiku, navrhuje v tejto oblasti stratégiu, ktorá podľa nášho názoru aj podľa názoru
nemeckého ministra životného prostredia zničí najúspešnejší program pre inovácie, ktorý
Nemecko má v oblasti obnoviteľnej energie.

Čo urobíte pre to, aby ste zabránili zničeniu nemeckých výkupných cien v mene
harmonizácie, čo by zároveň bránilo inováciám v oblasti obnoviteľnej energie? Čo urobíte
tiež pre to, aby ste zaistili, že komisár Oettinger nebude takýmto spôsobom získavať čas,
pokiaľ ide o energetickú účinnosť? On do roku 2012 nechce robiť nič, hoci vy sám ste
práve povedali, že už teraz je jasné, že nezáväzné ciele nie sú postačujúce. Ako chcete tieto
veci urýchliť?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Predovšetkým mi dovoľte povedať, že je to
práve pán komisár, kto navrhuje tieto dodatočné opatrenia v oblasti energetickej účinnosti,
a ja plne dôverujem tomu, že robí všetko, čo môže, aby dosiahol tento cieľ. Snažíme sa
tiež spojiť túto otázku energetiky s inými politickými cieľmi, ako je boj proti zmene klímy.

Sme však presvedčení, že to nie je len otázka stanovenia cieľov, ale súvisí to aj s prácou
členských štátov, preto sme presvedčení, že je lepšie, ak si členské štáty stanovia vlastné
vnútroštátne ciele a potom uvidíme. Ak začnú napredovať, v poriadku. Ak nie, navrhneme
aspoň záväzné právne predpisy.

Ak však chceme dosiahnuť úspech, niekedy je lepšie začať s nejakým dobrovoľným cieľom.
Tak sme prinajmenšom postupovali v minulosti a ukázalo sa, že to bol správny prístup.
Nevylučujeme, že možno budeme musieť stanoviť záväzné ciele pre každú krajinu, skôr
naopak, dajme však členským štátom možnosť, aby si sami vytvorili politiku v tejto oblasti,
a uvidíme, akú stratégiu navrhnú.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Vážený pán predseda, 4. februára sa bude konať samit
o energetike. V súčasnosti sa má diskutovať o dvoch smerniciach: jednou je rámcová
smernica o vode a druhou je smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
V oboch prípadoch musíme uvažovať o tom, ako dosiahnuť, aby tieto dva varianty boli
navzájom z dlhodobého hľadiska kompatibilné. Ide tu o otázky životného prostredia
a výroby energie. Som presvedčený, že schvaľovacie postupy v tejto oblasti by nemali trvať
dlhšie ako rok. Komisia práve navrhla obdobie piatich rokov. V súčasnej situácii si nemyslím,
že si môžeme dovoliť čakať päť rokov, čo je napokon jedno celé legislatívne obdobie.

Je Komisia pripravená primerane skrátiť tento čas? Je možné upraviť rámcovú smernicu
o vode tak, aby v budúcnosti dostali príležitosť aj elektrárne využívajúce skladovanie uhlíka
a aby sa zaistilo, že bude vyváženosť medzi slnečnou energiou na jednej strane a veternou
energiou na strane druhej?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Vo všeobecnosti chce Komisia čo najviac skrátiť
čas potrebný na prijatie a vykonávanie týchto právnych predpisov. Problém je v tom, že
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členské štáty nás väčšinou žiadajú, aby sme im ponechali dostatočný čas na to, aby
vykonávanie týchto právnych predpisov prebiehalo, pokiaľ možno, čo najkoherentnejším
spôsobom a aby sa predišlo deformáciám vnútorného trhu alebo prinajmenšom toho,
o čom sme presvedčení, že by mal byť vnútorný trh. Jedným z dôvodov na znepokojenie
v oblasti energetiky je práve tá skutočnosť, že stále máme veľmi rôznorodé právne predpisy.

Nejaký pokrok sa už dosiahol a teraz nezačíname od nuly. Na samite 4. februára sa bude
diskutovať o otázkach, ktoré sme prezentovali nedávno, a je tu, samozrejme, tiež historický
(myslím, že ho teraz môžeme nazvať historickým) klimatický a energetický balík, ktorý
sme predstavili pred niekoľkými rokmi za mojej bývalej Komisie.

Sme otvorení možnosti skrátenia časového intervalu, ale je dôležité dohodnúť sa s členskými
štátmi, aby mohli konať viac-menej v rovnakom čase a zabrániť tak vzniku problémov
s deformáciou hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Vicky Ford (ECR).   – Výskum a inovácie sú nevyhnutné na podporu
konkurencieschopnosti našich hospodárstiev. Minulý rok sa európska univerzita po
prvýkrát dostala na vrchol svetového rebríčka pre vedecký výskum. Bola to Univerzita
v Cambridgei, ktorá má sídlo v regióne, ktorý zastupujem.

Videla som, že na tejto univerzite, ale aj v mnohých menej známych inštitúciách a veľkých
a malých podnikoch sa vykonáva špičkový výskum, ktorý je financovaný Európskou úniou
prostredníctvom rámcového programu s rozpočtom 50 miliárd EUR. Žiaľ, je známe aj to,
že tento rámcový program má povesť najkomplikovanejšieho a najbyrokratickejšieho
programu na svete. Minulý rok na jeseň tento Parlament jednomyseľne odhlasoval súbor
odporúčaní, ktoré majú túto byrokraciu zjednodušiť. Čo robí Komisia pre to, aby sa tieto
reformy uskutočnili?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – V prvom rade by som chcel zablahoželať
Univerzite v Cambridgei a vášmu regiónu.

Po druhé, dúfam, že budeme mať podporu vašej skupiny v rokovaniach o viacročnom
rámci pre viazané rozpočtové prostriedky na podporu výskumu, technológií a inovácií na
európskej úrovni. Cambridge je jednou z najrozvinutejších univerzít na svete, ale v Európe
sú aj iné univerzity v najchudobnejších regiónoch, ktoré, žiaľ, nemajú rovnaké možnosti.

Po tretie, zjednodušenie je skutočne jednou z našich priorít pre energetiku a inovácie
a v tomto prípade pre výskum. V druhej časti zasadnutia Európskej rady budeme tiež
diskutovať o inováciách. Inovácie určite patria medzi naše priority a sme veľmi radi, že
máme v tomto podporu Európskeho parlamentu. Dúfame tiež, že budeme mať aj podporu
Dvora audítorov a iných. Je potrebné pochopiť, aké dôležité je, aby vedci nemuseli strácať
tak veľa času papierovaním a aby mohli viac času venovať tomu, čo robia najlepšie, teda
výskumu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Vážený pán Barroso, takzvané úsporné programy
v mene finančnej konsolidácie prehlbujú rozdiely v Európskej únii, podporujú antisociálnu
politiku, ohrozujú práva pracovníkov a znižujú verejné investície, najmä v oblasti inovácií
a energetiky.

To znamená, že ak sa budú voči Portugalsku a ďalším krajinám so slabším hospodárstvom
naďalej uplatňovať rovnaké usmernenia, politiky a nátlak, rozdiely sa budú prehlbovať
a budeme sa nachádzať v čoraz vážnejšej situácii z dôvodu nedostatočnej solidarity
Európskej únie.
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Moja otázka preto znie: aké opatrenia sa prijmú, aby sa situácia zmenila; aby sa účinne
zaručila podpora pre inovácie v krajinách ako Portugalsko a ďalších, v ktorých sa
neposkytuje dostatok prostriedkov z verejných investícií v týchto oblastiach; a vzhľadom
na vysoké ceny, ktoré sa účtujú, a ťažkosti, ku ktorým dochádza na mnohých miestach,
aby sa zaručil ľuďom a priemyslu prístup k energii?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – (PT) Vážená pani Figueiredová, viete, aké je
naše stanovisko v otázke konsolidácie rozpočtu. Je to zvlášť nevyhnutné pre krajinu, ako
je Portugalsko, ktoré čelí určitým problémom v oblasti vládneho dlhu, ale konsolidovať
rozpočet musí aj celá Európska únia. V odporúčaniach v dokumente, ktorý sme práve
zverejnili, sme vyzvali členské štáty, aby, pokiaľ je to možné, neznižovali investície do
vzdelávania a výskumu, a najmä nie v odvetví energetiky. Navyše sú tu niektoré členské
štáty, ktoré to robia veľmi úspešne: členské štáty, ktoré robia nevyhnutné opatrenia v oblasti
konsolidácie rozpočtu, ale pritom dokonca zvyšujú objem financií pre výskum
a vzdelávanie.

Čo sa týka krajín s väčšími finančnými ťažkosťami, musíme do riešenia ich situácie zahrnúť
solidaritu a súdržnosť. Preto budem neustále nabádať k hospodárskej, sociálnej a územnej
súdržnosti na európskej úrovni. Solidarita je dôležitá. Solidarita nesmie byť len prázdnym
slovom. Musíme solidaritu, prepáčte mi za výraz, sprevádzkovať.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Vážený pán predseda, inovácie zmenia naše
hospodárstvo a spoločnosť a mali by takisto vytvoriť pracovné miesta; inovácie preto patria
medzi najdôležitejšie iniciatívy Európskej únie. Chcem preto požiadať, aby všetky generálne
riaditeľstvá vašej Komisie spoločne prijali holistickejší prístup. Napríklad v súčasnosti sa
pripravujú partnerstvá v oblasti inovácií, ktoré patria hlavne do právomoci jediného
generálneho riaditeľstva. Tento prístup však musí byť holistickejší. Takisto si myslím, že
fondy by sa mali vo väčšej miere zlučovať a že by sme mali zabrániť rozdrobeniu.
V ideálnom prípade by sme mali mať jediný fond, ktorý by mal zahŕňať aj štrukturálne
fondy. Žiadam vás, aby ste to naozaj preskúmali a v spolupráci s členskými štátmi vytvorili
jedinú, účinnú hybnú silu pre inovácie.

Ešte jednu poznámku o energetike. Vždy sa mimoriadne snažíme vidieť veci zo širšieho
hľadiska. V oblasti inovácií je tiež potrebné vidieť veci zo širšieho hľadiska, ale niekedy
môžeme riešenie nájsť v maličkostiach. Zdá sa mi, že sa veľmi málo pozornosti venuje
miestne vyrábanej energii, a pritom to je kľúčom k posilneniu postavenia našich občanov.
Chcem vás preto spolu so svojimi kolegami požiadať, aby ste stanovili záväzné ciele.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Celkom oprávnene vás znepokojuje problém
v súvislosti s nedostatkom synergie na európskej úrovni. Práve preto očakávam od Európskej
rady, že sa touto otázkou bude zaoberať komplexným spôsobom.

Európske partnerstvá v oblasti inovácií sú skutočne nástrojom na vytvorenie synergií medzi
už existujúcimi programami na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Som
presvedčený, že tým, že ich zoskupíme v rámci spoločného systému, môžeme využiť ich
prirodzený inovačný potenciál na vytvorenie celoeurópskych riešení, ktoré budú reagovať
na zmeny v spoločnosti.

Takže jedným z cieľom je práve urýchlenie krokov od výskumu k trhu, od trhovo
orientovaných inovácií k trhovo orientovaným produktom a službám.
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To vytvorí potrebný impulz pre spoluúčasť. Preto sa snažíme – v Komisii a teraz s členskými
štátmi – o takýto komplexný prístup k inováciám, aby sme uvažovali bez ohľadu na
portfóliá generálnych riaditeľstiev a dokonca bez ohľadu na národnosť.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Vážený pán predseda, podľa vedeckého výskumu
publikovaného v medzinárodnej tlači a v poslednej dobe častejšie v gréckej, izraelskej
a cyperskej tlači existujú v Egejskom mori na juh od ostrova Kréta veľké zásoby zemného
plynu a ropy. Máme teda zdroje energie v rámci územia, v rámci teritoriálnych hraníc
Európskej únie.

Vzhľadom na to, ako chce Európska komisia podporiť výskum a pomôcť mu nájsť a využiť
tieto zdroje energie, ktoré môžu byť v každom prípade ľahšie prepravované do Európskej
únie a lepšie než ktorýkoľvek plánovaný ropovod či plynovod?

Pán predseda a pán predseda Komisie, chcel by som využiť túto príležitosť a povedať, že
vás považujem za ľudí, ktorí majú veľké šťastie vzhľadom na to, čo pre vás osud pripravil.
Vy, pán predseda, po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy predsedáte Parlamentu
so širšími právomocami a vy, pán predseda Komisie, riešite veľkú hospodársku krízu
v Európe. Schvaľujem všetky kroky, ktoré pán Barroso urobil v tomto smere, ale chcel by
som niečo dodať: existuje aj americká metóda, metóda kvantitatívnej pomoci. Preskúmajte,
prosím,...

(Predseda prerušil rečníka.)

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Vážený pán predseda, prerušili ste váženého
pána poslanca práve vtedy, keď hovoril o mne niečo pekné, za čo mu ďakujem.

Čo sa týka prvej časti jeho vystúpenia, nemáme prostriedky – a teraz to nie je ani našou
prioritou – na prieskum alebo na podporu prieskumu iných zdrojov energie v Európe.
Našou prioritou, pokiaľ ide o infraštruktúru, je vytvoriť prepojenia, pretože to má kľúčový
európsky rozmer.

V tejto záležitosti predložíme návrhy Európskej rade. Niečo sa už dosiahlo – napríklad
Plán prepojenia energetických trhov baltského regiónu (BEMIP) pre pobaltské krajiny.
Teraz spolupracujeme aj s krajinami strednej a východnej Európy s cieľom vytvoriť
prepojenia sever – juh, ak to bude možné, a veci napredujú správnym smerom. Práve som
bol v Azerbajdžane a Turkménsku v súvislosti s prácou na výstavbe južného koridoru na
prepravu zemného plynu, ktorý je novým potenciálnym spôsobom prepravy energie –
v tomto prípade plynu – do Európy. Som presvedčený, že práve v tejto oblasti môže
Európska únia investovať do energetickej infraštruktúry.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Vážený pán Barroso, Komisia predložila, podľa
môjho názoru, veľmi vítanú iniciatívu na zlepšenie energetickej infraštruktúry v rámci
Európskej únie, a to pokiaľ ide o elektrické siete, ako aj prepojenia plynovodných sietí.
Vaša správa odhaduje, že náklady budú približne 200 miliárd EUR. Zlepšovanie týchto
sietí sa bude vykonávať do roku 2020. V správe sa tiež uvádza, že asi polovica tejto sumy,
teda 100 miliárd EUR, bude pochádzať zo súkromného sektora. Moja otázka pre vás znie:
odkiaľ budú pochádzať zdroje na zostávajúcich 100 miliárd EUR potrebných na vykonanie
zlepšení energetických sietí do roku 2020? budú to zdroje Únie, budú to dlhopisy vydané
špeciálne pre tento projekt alebo nejaké iné zdroje financovania? Ďakujem.

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Ako ste uviedli, je pravda, že do roku 2020
budeme na investície do plynárenských infraštruktúr a energetických sietí potrebovať
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200 miliárd EUR. Odhaduje sa, že 100 miliárd EUR z tejto celkovej investičnej potreby
dostaneme včas prostredníctvom trhu, zatiaľ čo zvyšných 100 miliárd EUR si bude
vyžadovať podporu verejnosti na umožnenie investovania potrebného súkromného
kapitálu.

Preto teraz navrhujeme napríklad oddelenie vlastníctva. Navrhujeme mnohé opatrenia,
ktoré umožnia racionálnejšie a užitočnejšie využitie týchto súkromných investícií. Pozorne
preskúmame aj postupy pri určovaní cien s cieľom uvoľniť primerané zásady rozdelenia
nákladov.

Na doplnenie chýbajúceho zvyšku Komisia navrhuje pre nové finančné výhľady po roku
2013 nový finančný nástroj na podporu projektov európskeho záujmu. Okrem grantov
môžu byť navrhnuté inovatívne trhovo orientované riešenia, ako napríklad účasť
kapitálových fondov, záruky a pôžičky verejno-súkromných partnerstiev. Ako viete, už
som hovoril o európskych finančných prostriedkoch získaných prostredníctvom
projektových dlhopisov špeciálne určených na tento druh projektu.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Vážený pán Barroso, smernica 2001/77/ES stanovuje
definíciu zdrojov obnoviteľnej energie s cieľom identifikovať tie zdroje, pre ktoré môžu
byť poskytnuté verejné stimuly.

Zdroje obnoviteľnej energie nezahŕňajú spaľovanie biologicky neodbúrateľnej zložky
odpadu. Od roku 1992 Taliansko poskytovalo stimuly tým, že sa zvyšovali platby občanov
za energie a budovali sa spaľovne, o ktorých bolo vedecky dokázané, že poškodzujú zdravie
ľudí a životné prostredie, a ktoré preto Európska únia klasifikovala ako možnosť
reziduálneho integrovaného odpadového hospodárstva. Boli začaté dve konania vo veci
porušenia právnych predpisov v súvislosti s týmito stimulmi a napriek formálnemu
legislatívnemu zásahu sa v Taliansku stále podporuje spaľovanie odpadu ako obnoviteľného
zdroja energie, pričom prípad Acerra je len jedným z príkladov takéhoto postupu.

Uvedomujem si, že si pravdepodobne nebudete pamätať podrobnosti situácie týkajúcej
sa šiesteho programu pre inovácie a konkurencieschopnosť, preto som predložila otázku
v písomnej forme. Chcela by som vás však požiadať, aby ste potvrdili, že sa nesmú
poskytovať stimuly pre spaľovanie biologicky neodbúrateľného odpadu ako obnoviteľného
zdroja energie a že v tejto oblasti sa neuplatňujú žiadne výnimky.

Chcela by som tiež vedieť, či sa nepovažuje za nedôslednosť to, že smernica o odpadoch
zaviedla spaľovanie ako možnosť likvidácie reziduálneho odpadu, pričom smernica
2001/77/ES ho podporuje ako druh obnoviteľnej energie. Má Komisia v úmysle prehodnotiť
túto záležitosť?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Ako pani Alfanová správne uviedla, ide
o podrobnú otázku. Nemôžem vedieť podrobnosti o všetkých konaniach vo veci porušenia
predpisov. Môžem vám povedať – myslím si, že je to dôležitá vec –, že len v oblasti
energetiky a vnútorného trhu s energiou prebieha v súčasnosti 77 konaní vo veci porušenia
predpisov s jednotlivými členskými štátmi a 55 konaní v oblasti vnútorného trhu. Ak mi
teda poskytnete túto otázku v písomnej forme, veľmi rád vám pošlem na ňu písomnú
odpoveď.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Vážený pán predseda, inovácie, ochrana klímy, obnoviteľná
energia – keď človek číta stratégiu EÚ 2020, môže si myslieť, že EÚ berie vážne opatrenia
v oblasti environmentálnej a energetickej politiky. Ak však nahliadnete pod povrch ochrany
životného prostredia, veľmi rýchlo sa pred vami ukáže iná energetická stratégia: atómová
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energia ako takzvaný menej znečisťujúci zdroj energie. V odpovedi na moju otázku sa pán
komisár Oettinger vyjadril celkom jasne, keď povedal, že jadrová energia v súčasnosti
výrazne prispieva k nízkouhlíkovej výrobe elektriny v EÚ a to bude pokračovať aj v blízkej
budúcnosti. Európska komisia nemá vôbec v úmysle navrhnúť smernicu o maximálnej
dĺžke životnosti jadrových elektrární. A to všetko 25 rokov po Černobyle – pretože
26. apríla si práve budeme pripomínať toto smutné výročie.

Pán predseda Barroso, moja otázka znie: naozaj si aj vy myslíte, že môžeme skutočne –
a s čistým svedomím – predávať občanom Európy atómovú energiu ako čistú formu energie,
ktorá menej poškodzuje klímu?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Viete, aký je postoj Komisie, pokiaľ ide o jadrovú
energiu. Plne rešpektujúc subsidiaritu v tejto otázke, niektoré členské štáty ju majú a niektoré
nie. Nikto nie je nútený vyrábať jadrovú energiu, ale skutočne je pravda, že jadrová energia
je, čo sa týka zmeny klímy, menej znečisťujúca ako iné zdroje energie.

Okrem toho má Komisia určité záväzky vyplývajúce zo zmluvy o Euratome. V počiatkoch
vytvárania Európskej únie sme mali spoločenstvo Euratomu a Komisia má nielen právo,
ale aj povinnosť poskytovať pomoc členským štátom, ktoré ju potrebujú v oblastiach
jadrovej bezpečnosti alebo výskumu jadrovej energie. Presne to chceme robiť.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Vážený pán predseda, z Azerbajdžanu a Turkménska
ste priniesli optimistický odkaz. Jediným nedostatkom sú čísla. Chápem, že v tomto štádiu
sa nemôžete s Azerbajdžanom a Turkménskom dohodnúť na číslach týkajúcich sa miliónov
kubických metrov zemného plynu, ale má Komisia nejaký vlastný odhad alebo očakávanie,
samozrejme, nezáväzné, ktoré naznačia, či bude možné naplniť celý južný koridor alebo
konkrétne plynovod Nabucco, ktorým sa má prepravovať 31 miliónov kubických metrov?

José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Počas tejto návštevy Azerbajdžanu
a Turkménska som získal jednoznačný záväzok oboch krajín, že budú plne podporovať
Európsku úniu, pokiaľ ide o južný koridor. V skutočnosti som podpísal spoločné vyhlásenie
s prezidentom Azerbajdžanu pánom Alijevom a prezident Turkménska pán
Berdimuhamedov verejne povedal, že je pripravený dodávať do Európy dostatok zemného
plynu – dokonca viac, ako v súčasnosti potrebujeme.

Napriek tomu je ešte potrebné vyriešiť niekoľko problémov. Niektoré z týchto problémov
musia byť obchodné rozhodnutia, ktoré prijmú zúčastnené spoločnosti. Týkajú sa tiež
spôsobu, akým sa môžu budovať a vyvíjať rôzne potrubia. Z tejto oblasti však môže
prichádzať do Európskej únie dostatok zemného plynu, ak budú členské štáty Európskej
únie pripravené spolupracovať s týmito a ďalšími krajinami, aby sa tento projekt zrealizoval
– buď plynovod Nabucco alebo iné projekty v južnom koridore.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Vzhľadom na stále sa zvyšujúci počet rodín v Európe,
najmä v súvislosti s hospodárskou krízou a rastúcou mierou nezamestnanosti, ktoré míňajú
na platby za energie mesačne viac ako 10 % svojho príjmu, chcela by som sa vás opýtať,
aké konkrétne opatrenia má Európska komisia v úmysle prijať na zníženie energetickej
chudoby.

Chcem sa vás tiež opýtať, či zamýšľate výrazne zvýšiť percentuálny podiel prostriedkov
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré môžu členské štáty využívať na zlepšovanie
energetickej účinnosti bytov, čo by platilo od budúcich finančných výhľadov.
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José Manuel Barroso,    predseda Komisie. – Právne predpisy týkajúce sa vnútorného trhu
s energiou stanovujú prísne normy ochrany spotrebiteľov v súvislosti s poskytovaním
minimálnych služieb, transparentnosťou vyúčtovania, účinného riešenia sťažností a tak
ďalej a to dáva spotrebiteľom možnosť výberu. Mohol by som vymenovať mnohé ďalšie
oblasti, pre ktoré navrhujeme opatrenia, ktoré priamo riešia záujmy spotrebiteľov.

Čo sa týka nižších účtov za energie, myslíme si, že prinajmenšom v strednodobom horizonte
môže skutočná hospodárska súťaž na reálne integrovanom trhu s energiou dosiahnuť viac
ako v súčasnej situácii, keď existuje veľa nefunkčností a príkladov dominantnej pozície na
trhu.

Čo sa týka financovania projektov v oblasti energetickej bezpečnosti, ako som už predtým
povedal, určite to chceme navrhnúť v budúcich finančných výhľadoch. Takže časť
finančných prostriedkov sa musí získať z trhových riešení, ale časť musí prísť z verejných
investícií. Európska komisia pripravuje niektoré návrhy, ktoré sa v budúcich finančných
výhľadoch budú uberať týmto smerom.

Predseda.   – Dámy a páni, ďakujem vám za diskusiu na tému inovácií a energetiky, ktorá,
ako veľmi dobre vieme, je veľmi dôležitá. Ďakujem aj vám, pán predseda Komisie. Dnes
ste tu v Európskom parlamente už druhýkrát na zložitom rokovaní.

PREDSEDÁ: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

13. Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je odporúčanie do druhého čítania Výboru
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín k pozícii Rady v prvom čítaní
na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov
pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (11038/2010 – C7-0266/2010 –
2008/0142(COD))

(Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A7-0307/2010).

Françoise Grossetête,    spravodajkyňa. – (FR) Budem hovoriť štyri minúty a zvyšné dve
minúty si nechám na koniec rozpravy.

Vážený pán predsedajúci, pani Győriová, pán komisár, konečne vidíme svetlo na konci
tunela v súvislosti s touto témou, ktorá je mimoriadne dôležitá pre pacientov.

Už nebolo možné dlhšie zotrvávať v nejednoznačnej situácii, keď o tomto zákone
rozhodoval Súdny dvor Európskej únie. Smernica v súčasnosti stanovuje jasné pravidlá
mobility pacientov v rámci Európy. Aký druh ošetrenia je možné pacientovi poskytnúť
v zahraničí? Ako a na základe akých kritérií je možné ošetrenie zaplatiť? Akým spôsobom
sa delí zodpovednosť medzi členský štát, v ktorom je pacient poistený, a členský štát, ktorý
poskytuje ošetrenie? Všetky odpovede na tieto otázky sú v súčasnosti uvedené v návrhu
smernice.

Predovšetkým mi dovoľte poďakovať sa belgickému predsedníctvu za vynikajúcu prácu,
ktorú vykonalo počas rokovaní. Jeho schopnosť presvedčiť zohrala rozhodujúcu úlohu,
pretože je potrebné zdôrazniť, že niektoré členské štáty túto smernicu odmietali. Myslím
si, že to bol nezodpovedný prístup.
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Rovnako by som rada ocenila prácu svojho priateľa a bývalého poslanca pána Bowisa,
ktorý sedí na galérii. Ako spravodajca v prvom čítaní sa tiež podieľal na vytváraní tejto
smernice a vždy bojoval za práva pacientov. Chcela by som, samozrejme, poďakovať aj
pánovi komisárovi Dallimu a svojim kolegom tieňovým spravodajcom, ktorí všetci veľmi
aktívne prispeli k ukončeniu rokovaní a bez ktorých by sa nepodarilo nič dosiahnuť.

O čo tu ide v prípade pacientov? Lekársky pokrok znamená, že už nie je možné poskytovať
zdravotnú starostlivosť na miestnej úrovni pri všetkých ochoreniach a v niektorých
prípadoch je potrebné cestovať za hranice. Môže ísť napríklad o pacientov, ktorí žijú
v pohraničných regiónoch. V ich prípade je zdravotná starostlivosť poskytovaná v zahraničí
niekedy bližšou alternatívou než zdravotná starostlivosť poskytovaná v ich vlastnej krajine.
Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že v inom členskom štáte je k dispozícii viac zdrojov
alebo odborných znalostí, ako napríklad v prípade určitých vysokošpecializovaných
ošetrení.

Nakoniec, pre niektorých Európanov môže byť využívanie zdravotnej starostlivosti mimo
krajiny, v ktorej sú poistení, jednoducho praktickejšie, pretože ich rodina žije v inom
členskom štáte. Spotrebitelia, zamestnanci, študenti a teraz aj pacienti budú môcť vďaka
jasným právnym predpisom využívať práva na mobilitu v rámci Únie.

Cieľom, samozrejme, nie je podporovať žiadny druh zdravotnej turistiky, pretože systémy
sociálneho zabezpečenia, ich organizácia a riadenie zostávajú plne v zodpovednosti
členských štátov. Pacientom bude v súčasnosti možné vo všeobecnosti poskytovať všetku
zdravotnú starostlivosť, na ktorú majú nárok doma, v inom členskom štáte a uhrádzať ju
do výšky nákladov predpokladaných ich vlastným systémom.

V prípade nemocničného ošetrenia, ktorého súčasťou je hospitalizácia počas jednej noci
alebo využitie špecializovanej alebo nákladnej technológie, môže členský štát zaviesť
systém predchádzajúceho povolenia. Bude to znamenať možnosť zohľadniť potreby
plánovania a investovania členských štátov do štruktúry ich zdravotnej starostlivosti.
Parlamentu sa podarilo zaručiť, aby sa obmedzili podmienky na zamietnutie
predchádzajúceho povolenia a aby boli stanovené v podrobnom zozname s cieľom
poskytnúť pacientom právnu istotu.

Parlament dosiahol pokrok aj v ďalších bodoch: každý členský štát bude musieť určiť
národné kontaktné miesta s cieľom poskytovať pacientom čo najlepšie informácie
a usmernenia na základe ich potrieb. Každé národné kontaktné miesto bude fungovať ako
jednotné kontaktné miesto a bude musieť spolupracovať s ostatnými národnými
kontaktnými miestami. Bude to znamenať, že pacienti dostanú jasné a presné informácie.

Otázka úhrady, ktorá v skutočnosti predstavuje zásadnú prekážku, sa výrazne zlepšila.
Možno využiť buď mechanizmus finančných kompenzácií, ktorý je v súčasnosti ustanovený
v nariadení (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, alebo
pacient bude musieť zaplatiť vopred a náklady sa mu čo najskôr preplatia.

Rovnako sa nám nakoniec podarilo zabezpečiť, aby pacienti postihnutí zriedkavými
ochoreniami neboli ponechaní sami na seba v takom veľkom rozsahu a aby mali prístup
k odborným poznatkom v zahraničí pri diagnostike ochorenia a pri pomoci v súvislosti
so zabezpečením udelenia predchádzajúceho povolenia na zdravotnú starostlivosť.

Na záver svojho vystúpenia uvediem, že vďaka európskej spolupráci v oblastiach, ako sú
európske referenčné siete, budú mať pacienti prístup k vysokošpecializovanej starostlivosti.
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Jej cieľom je podporiť výmenu skúseností a zlepšiť tak výkonnosť, diagnostiku a liečbu
v záujme pacientov.

Z uvedeného dôvodu si dnes môžeme povedať, že sme dosiahli svoj cieľ. Ešte raz by som
sa chcela poďakovať všetkým svojim kolegom poslancom. Možno povedať, že
prostredníctvom tejto smernice budujeme zdravú Európu.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – Budem pokračovať vo svojom rodnom jazyku
maďarčine.

– (HU) Som veľmi rada, že mám príležitosť zúčastniť sa na rozprave o smernici
o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Je to veľmi dôležitá
chvíľa, pretože v súčasnosti sa po dva a pol roku rokovaní o tomto legislatívnom akte
blížime k záveru. V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí nám umožnili
dosiahnuť túto veľmi dôležitú dohodu. Po prvé, predošlým členom predsedníckej trojky
– Belgicku a jeho predchodcovi Španielsku – za vynikajúcu prácu, ktorou prispeli
k dosiahnutiu tohto kompromisu v rámci Rady. Ďalej by som sa chcela v mene Rady
poďakovať Európskemu parlamentu za vynikajúcu spoluprácu a za ochotu dosiahnuť
kompromis, výsledkom ktorého je táto dohoda. Som presvedčená, že spomínaná dohoda
bude veľmi prínosná pre pacientov v Európskej únii a že predstavuje ďalší dôležitý krok
smerom k zaručeniu práv európskych pacientov.

Ako si všetci pamätáme, rokovania medzi troma inštitúciami neboli jednoduché, až do
úplného konca však zostali konštruktívne, orientované na výsledok a plné kompromisného
ducha. Uznávam, že ani rozpravy v rámci Európskeho parlamentu neboli jednoduché a že
aj správa, o ktorej budete zajtra hlasovať, je odrazom kompromisu medzi politickými
skupinami v Parlamente. Preto by som tiež rada vyjadrila svoje uznanie všetkým, ktorých
práca prispela k dosiahnutiu jednotného stanoviska tu v Parlamente, a predovšetkým pani
Françoise Grossetêtovej, s ktorou sme v tomto Parlamente rok sedeli takmer vedľa seba,
a všetkým pomocným spravodajcom, bez spolupráce ktorých by tento legislatívny proces
nemohol byť úspešný.

Som presvedčená, že prijatý text vytvorí primeranú rovnováhu medzi právami pacientov
v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou a povinnosťou členských štátov
organizovať a poskytovať služby zdravotnej a lekárskej starostlivosti. Počas konzultácií
medzi troma inštitúciami bolo možné nájsť v rámci niekoľkých politických otázok riešenia,
ktoré boli prijateľné pre všetkých. Zhodli sme sa predovšetkým v otázkach, ktoré sa týkajú
kvality a bezpečnosti služieb zdravotnej starostlivosti. Stanovili sme kritériá pre
predchádzajúce povolenie a vymedzili sme všeobecné podmienky platné pre vyplácanie
nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

Okrem toho sme sa zhodli v otázkach týkajúcich sa liečby pacientov postihnutých
zriedkavými ochoreniami, ako aj v otázkach ďalšej spolupráce medzi členskými štátmi
v súvislosti so systémami elektronického zdravotníctva. Rada je presvedčená, že sme
dosiahli najdôležitejší cieľ, ktorým je konsolidácia judikatúry Európskeho súdneho dvora
v súvislosti s voľným pohybom tovaru a služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Existujú
však ďalšie dôležité faktory, ktoré by mohli prispieť k tomu, aby mali pacienti v budúcnosti
jednoduchší prístup k službám v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
K najvýznamnejším z nich patria národné kontaktné miesta, ktoré majú vytvoriť členské
štáty a ktoré budú slúžiť na poskytovanie informácií pacientom.
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K významným krokom patrí aj vzájomné uznávanie lekárskych predpisov medzi členskými
štátmi, ako aj vzájomná pomoc a spolupráca. Smernica v neposlednom rade objasní vzťah
k nariadeniu (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, čím sa
zaručí vyššia právna bezpečnosť pacientov. Členské štáty sa budú počas vykonávania
smernice riadiť zásadami, ktoré už pri viacerých príležitostiach uznali Európsky parlament,
Rada a Komisia. Ide o zásady univerzálnosti, práva na kvalitnú starostlivosť, rovnosť
a solidaritu. Chcela by som tiež dodať, že tentoraz budeme môcť rozhodnúť aj o opatreniach,
ktoré sú účinné a ktoré zároveň zvyšujú konkurencieschopnosť.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, maďarské predsedníctvo sa angažuje, aby Rada
prijala tento zákon čo najskôr. Rada v súlade so zákonným postupom prijme text po
zvyčajnej finalizácii z právneho a jazykového hľadiska a následne bude možné v čo
najkratšom čase zverejniť smernicu v Úradnom vestníku Európskej únie. Veľmi pekne
ďakujem a dovoľte mi ešte raz zablahoželať všetkým tým, ktorí svojou prácou prispeli
k vytvoreniu tejto smernice.

John Dalli,    člen Komisie. – Dovoľte mi zablahoželať Parlamentu k významnému úspechu,
k dosiahnutiu dohody v súvislosti s touto smernicou. Som mimoriadne vďačný
spravodajkyni pani Grossetêtovej a tieňovým spravodajcom za usilovnú prácu
a angažovanosť v oblasti práv pacientov. Rád by som poďakoval aj predchádzajúcim dvom
predsedníctvam – Španielsku a Belgicku – za intenzívnu prácu, ktorú vykonali na uzatvorení
tohto dokumentu.

Som presvedčený, že nová smernica poskytne súvislý a jednotný súbor pravidiel pre
pacientov z celej Európy. Vytvorí aj novú fázu spolupráce medzi 27 národnými systémami
zdravotníctva.

Cesta k dnešnému úspešnému záveru nebola vôbec jednoduchá. Pamätám sa, že keď som
minulý rok nastúpil do funkcie, hovorili mi, že rokovania o smernici uviazli na mŕtvom
bode. Táto smernica je dobrým príkladom potreby politického vedenia: je dôkazom toho,
že rozhodnutia, ktoré sú pre našich občanov dôležité, možno prijímať s odvahou
a odhodlaním. Som presvedčený, že zákonodarcovia nesmú nechať Európsky súdny dvor
rozhodovať namiesto seba, rovnako ako nemôžu dopustiť to, aby bolo možné práva
občanov uznávať len súdnou cestou.

Súd uznával právo pacientov na mobilitu na základe zmluvy. Rozhodnutie o tom, ako
tieto práva uplatňovať, je úlohou zákonodarcu.

Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko názorov na túto smernicu. Po prvé,
v smernici sa jasne uvádza, že všetky členské štáty sú povinné investovať vo vlastnej krajine
s cieľom poskytovať svojim občanom zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú, bez
zbytočných prieťahov.

Smernica tak prostredníctvom pomoci pri minimalizácii prieťahov v celej EÚ prispeje
k obmedzovaniu nerovností, pokiaľ ide o prístup k starostlivosti. Pacienti sa budú môcť
uchádzať o primárnu starostlivosť u poskytovateľa podľa vlastného výberu v celej Európe.
Pokiaľ ide o nemocničnú starostlivosť, smernica stanovuje, že keď je prieťah – mám na
mysli obdobie čakania na poskytnutie ošetrenia – príliš dlhý, pacient si bude môcť vybrať
poskytovateľa v inom členskom štáte a budú mu preplatené náklady. Presné stanovenie
prijateľného obdobia čakania však bude potrebné dôkladne zvážiť a vymedziť.

Najdôležitejší pokrok, ktorý sa dosiahol prostredníctvom tejto smernice v porovnaní so
súčasnou legislatívou, je, že pacienti si budú môcť vybrať poskytovateľa zdravotnej
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starostlivosti a budú mať prístup k informáciám o kvalite a bezpečnosti starostlivosti, ktorá
sa im poskytne. Môžem vás ubezpečiť, že Komisia bude v tejto súvislosti dôkladne
monitorovať spôsob vykonávania smernice zo strany členských štátov.

Po druhé, smernica poskytne pacientom prístup k informáciám o ich právach a cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti. Uvedené informácie budú potvrdené národnými kontaktnými
miestami a nebudú len výsledkom súkromných iniciatív na internete alebo v iných médiách.

Po tretie, pokiaľ ide o kvalitu starostlivosti, smernica ponúka transparentnosť
a zodpovednosť v súvislosti s vnútroštátnymi normami. Postupne by to malo v súvislosti
s kvalitou a bezpečnosťou starostlivosti viesť k určitej konvergencii v celej Európe.

Na záver, smernica vytvára základ pre európsku spoluprácu v oblasti zdravia. Kým siete
spolupráce, ktoré stanovuje smernica, sú dobrovoľné, som presvedčený, že všetky členské
štáty zistia, že spoluprácou môžu veľa získať. Je to vec solidarity v Európe. Preto sa
spolieham, že členské štáty začnú iniciatívy na spoluprácu v kľúčových oblastiach, ako sú
elektronická zdravotná starostlivosť a posudzovanie zdravotníckej technológie.

Smernica ustanovuje aj európske referenčné strediská, ktoré uľahčia zhromažďovanie
odborných poznatkov a ich šírenie v Európe. Som presvedčený, že tieto strediská môžu
viesť k lepšej zdravotnej starostlivosti pre našich občanov.

Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, vážené poslankyne, vážení poslanci, konečný
kompromis, ktorý máme dnes pred sebou, je odrazom zásadnej myšlienky a základného
účelu tejto smernice: skvalitňovať práva pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť
a zároveň zohľadňovať udržateľnosť systémov zdravotníctva. Dnešok je tým správnym
dňom na budovanie „Európy pre zdravie“.

Na záver svojho vystúpenia by som rád urobil nasledujúce vyhlásenie v súvislosti
s inštitucionálnym hľadiskom textu:

„Komisia má určité pochybnosti v súvislosti s tým, že určité budúce akty, ktoré má Komisia
právomoc schváliť prostredníctvom legislatívneho aktu, by boli vykonávacími aktmi. Pri
uplatňovaní svojich vykonávacích právomocí Komisia na základe udelených právomocí
neprijme také akty, ktoré považuje za delegované v zmysle článku 290 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie.“

Peter Liese,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Dnešný deň je pre pacientov v celej
Európe skutočne dôležitý. Bolo absolútne neprijateľné, že Súdny dvor Európskej únie
(ESD) udeľoval pacientom právo na vycestovanie do iného členského štátu a že mnoho
členských štátov tento rozsudok v praxi neuplatňovalo.

Jediná možnosť, ktorú mal každý pacient, bolo podniknúť právne kroky a zájsť dokonca
až tak ďaleko, že by svoj prípad predložil ESD. Myslím si, že ide o cynický prístup, pretože
títo ľudia nie sú silní. Sú chorí, pretože v opačnom prípade by nepotrebovali ošetrenie,
a v najhoršom prípade by sa rozsudku ESD ani nemuseli dožiť. Preto je najvyšší čas, aby
sme túto právnu situáciu objasnili.

Pani Grossetêtová a všetci zainteresovaní dosiahli veľmi veľa aj v prípade pacientov
v krajinách, v ktorých sa rozsudok vo väčšej či menšej miere uplatňoval, vrátane určenia
národných kontaktných miest a zriadenia európskych referenčných sietí. Výsledkom je
zlepšenie situácie v tých krajinách, v ktorých sa rozsudok ESD v zásade uplatňoval. Ako
spomenul pán Dalli, uvedené zlepšenie má podobu posunu smerom k Európe pre pacientov
a k zdravej Európe.
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Nemám veľa času, preto by som rád svojich posledných 15 sekúnd využil na to, aby som
poďakoval spravodajkyni, tieňovým spravodajcom, pánovi komisárovi Dallimu, ktorý sa
v tejto záležitosti skutočne angažoval, a predovšetkým pánovi Bowisovi, ktorý sedí na
galérii a ktorý je otcom tejto smernice. Úprimne ďakujem a blahoželám všetkým
zainteresovaným.

Dagmar Roth-Behrendt,    v mene skupiny S&D. – (DE) Tento právny predpis je skutočne
zbytočný. Dúfam, že bude zbytočný aj naďalej, pretože pacienti ho nebudú musieť využívať.
V ideálnom svete by sa pacientom najrýchlejšie poskytla najlepšia zdravotná starostlivosť
v krajine narodenia alebo v krajine, v ktorej žijú.

Skutočnosť, že dnes o tomto právnom predpise rokujeme a že zajtra ho máme prijať,
svedčí, ako správne poznamenal pán Liese, o cynickom prístupe členských štátov. Znamená
to, že členské štáty neuznávajú to, čo svojim občanom dlžia, inými slovami, rýchlu, účinnú
a vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť. Je to aj dôkazom toho, že by radšej investovali
do iných vecí, ako sú oblasti, v rámci ktorých poskytujú služby svojim občanom, a to je
hanba. Navyše nemôžeme byť hrdí ani na rokovania o tejto otázke v Rade. Ak sa však tento
právny predpis bude raz skutočne uplatňovať, pretože je pre pacientov potrebný, čo nie
je dobre, bude ma náš úspech veľmi tešiť. Spravodajkyni pani Grossetêtovej a svojim
kolegom poslancom som vďačná za spoluprácu.

Dosiahli sme veľa. Nakoniec sa nám podarilo zamerať sa na zriedkavé ochorenia. Ľudia
postihnutí týmito ochoreniami sa vždy odsúvali na vedľajšiu koľaj a bolo pre nich zložité
využívať akúkoľvek liečbu. Nakoniec sa nám podarilo určiť v členských štátoch informačné
miesta, ktoré budú ľuďom poskytovať informácie o ich právach. V minulosti nebolo
k dispozícii nič podobné. Ak sa v budúcnosti zriadia referenčné siete, bude nakoniec možné,
aby si členské štáty navzájom vymieňali osvedčené postupy, informácie o zlatých alebo
platinových štandardoch a o vedeckom pokroku. Uvedené činnosti sa doteraz
nekoordinovali. Existuje niekoľko jednotlivých centier excelentnosti, nie však koordinácia.

Všetky uvedené skutočnosti predstavujú výrazné úspechy, rovnako ako ambulantná
starostlivosť a ďalšie oblasti, o ktorých sa teraz nebudem podrobne vyjadrovať. Samozrejme,
sú tu aj záležitosti, ktoré vo mne vyvolávajú ľútosť. Bola by som radšej, keby nedošlo
k rozruchu a hádkam v súvislosti s predchádzajúcim povolením. Tie jednoducho dokazujú,
že členské štáty neuznávajú záležitosti, ktoré sú skutočne dôležité. Našťastie však máme
aj také členské štáty, s ktorými sa nám darí spolupracovať dobre. Túto skutočnosť sme
dnes preukázali. Naším cieľom musí byť zaručenie toho, aby bol systém zdravotnej
starostlivosti v každej krajine taký kvalitný, že nikto nebude chcieť cestovať do inej krajiny,
ktorej jazykom nehovorí. Ak naše súčasné a budúce opatrenia budú len malým krokom
smerom k dosiahnutiu tohto cieľa, dosiahneme veľa, pretože ozrejmia, ktoré krajiny majú
kvalitné a ktoré menej kvalitné služby, ktoré krajiny pre svojich občanov niečo robia a ktoré
nie.

Dúfam, že jedným z menej dôležitých vedľajších účinkov týchto opatrení bude
transparentnosť. Musíme vedieť, ktoré členské štáty majú prísne normy a ktoré ich majú
na nízkej úrovni. Pochádzam z krajiny, v ktorej sa môžem cítiť pomerne pokojne. Som si
však vedomá problémov ľudí v mnohých iných členských štátoch a hanbím sa za to,
pretože to nie je hodné Európskej únie.

Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za usilovnú prácu a predovšetkým pánovi
komisárovi Dallimu a jeho tímu. Európskemu parlamentu a otcovi tohto právneho predpisu
v predchádzajúcom volebnom období pánovi Bowisovi poskytli najväčšiu podporu, akú
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sme si mohli želať. Rovnako by som sa chcela poďakovať najmä belgickému predsedníctvu,
ktoré tu dnes nie je, ktoré však urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby zaručilo úspech
tohto procesu. Hoci belgické predsedníctvo urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, nepodarilo
sa mu vo všetkých prípadoch dosiahnuť maximum z dôvodu občasných tvrdohlavých
a predpotopných postojov ostatných členských štátov. Určitý cieľ sa však dosiahol a som
presvedčená, že zajtra sa nám podarí hlasovať za tento právny predpis s čistým svedomím.

(potlesk)

Antonyia Parvanova,    v mene skupiny ALDE. – Ak sa vrátim o štyri roky späť, do obdobia,
keď sme začínali kampaň skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE)
Európa pre pacientov, mám dobré dôvody na to, aby som privítala dohodu, ktorú sme
v decembri dosiahli s Radou. V prvom rade by som chcela zablahoželať našej spravodajkyni
pani Grossetêtovej, ako aj ďalším tieňovým spravodajcom k dobrej vzájomnej spolupráci
a k vynikajúcej práci, ktorú vykonali. Rovnako chcem zablahoželať aj otcovi tejto iniciatívy
nášmu kolegovi pánovi Johnovi Bowisovi.

Parlament zostal počas rokovaní s Radou jednotný a neústupný. Podporovali sme pacientov
a po prvý raz budeme mať v EÚ jasný legislatívny rámec pre pacientov, ktorí sa uchádzajú
o liečbu v inom členskom štáte. Dosiahnutú dohodu musíme považovať za malý krok,
avšak pre pacientov v Európe je to skutočný úspech, ktorý posilní ich práva a zároveň sa
sústredí na ich potreby, na informácie, ktoré budú mať k dispozícii, a na kvalitu a bezpečnosť
starostlivosti.

Som si však istá, že Parlament mal podporiť ambicióznejší výsledok. Hoci uznávam potrebu
členských štátov mať možnosť zriadiť predchádzajúce povolenie a zachovať tak udržateľnosť
vlastných systémov zdravotníctva, mrzí ma, že spolu s belgickým predsedníctvom
v niektorých prípadoch uprednostnili organizačné hľadiská pred záujmami a potrebami
pacientov. My sme však predstaviteľmi našich občanov a sme zodpovední za to, že ich
zastupujeme tu, v tomto Parlamente.

Dovoľte mi uviesť len jediný príklad: kvalitu a bezpečnosť. Kým boli členské štáty odhodlané
zaviesť bezpečnostné riziká a riziká straty kvality ako kritérium na zamietnutie
predchádzajúceho povolenia, neboli ochotné prijať a vyslovili sa proti akémukoľvek
systému výmeny informácií a zvyšovania požiadaviek v tejto oblasti na úrovni EÚ.

Skupina ALDE víta budúcu smernicu, pokiaľ však ide o jej vykonávanie, budeme prísni
a zabezpečíme, aby dochádzalo k náležitému podávaniu správ a monitorovaniu s cieľom
zaručiť správne vykonávanie smernice, a to, aby sa ustanovenia týkajúce sa
predchádzajúceho povolenia a úhrady nestali pre pacientov bezdôvodnou prekážkou.

Na záver mi dovoľte zdôrazniť jednu z vecí, ktoré ma mrzia: nedostatočnú ambicióznosť
ustanovení, na ktorých sme sa dohodli v súvislosti so spoluprácou v oblasti elektronickej
zdravotnej starostlivosti, a to opäť z dôvodu dôrazného nesúhlasu zo strany členských
štátov, ktoré sú v tejto oblasti najpokročilejšie. Pôvodný návrh Komisie bol výrazne
oslabený. Z uvedeného dôvodu by som chcela pánovi Dallimu položiť nasledujúcu otázku.
Zváži Komisia vypracovanie samostatného návrhu týkajúceho sa elektronickej zdravotnej
starostlivosti s cieľom upevniť spoluprácu a umožniť interoperabilitu údajov a bezpečnosť
pacientov, aby sa tak elektronická zdravotná starostlivosť stala v Európe skutočnosťou?

Jean Lambert,    v mene skupiny Verts/ALE. – Mnohí v tomto Parlamente si spomenú na to,
že táto téma bola v prvom čítaní mimoriadne pálčivá. Myslím si, že práve sa dozvedáme
len o niektorých rozdieloch, ktoré sú medzi nami. Odzneli obavy týkajúce sa toho, či trhové
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sily zvíťazia nad službami všeobecného záujmu, a toho, či boli ľudia, ktorých znepokojovali
práva pacientov na výber a cestovanie za službami, konfrontovaní s tými, ktorí sa pýtali,
ktorí pacienti v skutočnosti túto možnosť využijú.

Myslím si, že nakoniec sme dospeli k rozumnému kompromisu. Ako niektorí zdôraznili,
pre prípady, v ktorých to je z lekárskeho hľadiska potrebné, v ktorých je potrebné naliehavé
ošetrenie, už máme zavedený systém v rámci koordinácie sociálneho zabezpečenia. Táto
smernica sa podrobnejšie zaoberá trhovým systémom, výberom a možnosťou ľudí vybrať
si, kam pôjdu, a mať k dispozícii finančné prostriedky. V súčasnosti je teda zrejmé, že
členské štáty môžu zaviesť systémy, ktoré im umožnia zabezpečiť uspokojovanie potrieb.

Túto smernicu je potrebné privítať aj preto, lebo sa zaoberá otázkami súvisiacimi s právnym
rozmerom a právnou istotou: tým, v čom spočíva zodpovednosť za následné ošetrenie,
otázkou nápravy v prípade problémov a otázkami týkajúcimi sa zabezpečenia toho, aby
postupy vykonávali kvalifikovaní odborníci z oblasti medicíny.

Pokiaľ ide o otázku zriedkavých ochorení, tiež sme dosiahli kompromis, ktorý predstavuje
lepšie riešenie ako to, ktoré sme presadzovali prvýkrát.

Ako poslanci uviedli, táto smernica bude vhodná v prípade mnohých pacientov. Musíme
sa však starať aj o našich pacientov v našich vlastných členských štátoch.

Milan Cabrnoch,    v mene skupiny ECR. – (CS) Na úvod by som rád poďakoval obom
spravodajcom, pani Grossetêtovej a pánovi Bowisovi. Dnes uplynuli presne dva roky, šesť
mesiacov a 16 dní odvtedy, ako Európska komisia predložila dlho očakávanú smernicu
o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. História tejto smernice však
siaha ešte oveľa hlbšie do minulosti, keď bola táto otázka pôvodne súčasťou smernice
o službách. V súčasnosti je zrejmé, akou obrovskou chybou bolo vyčleniť služby zdravotnej
starostlivosti zo smernice o službách. Nesmieme zabúdať, že prerokúvaná smernica sa
zaoberá len právami pacientov a otázka voľného pohybu služieb zdravotnej starostlivosti
v EÚ zostáva nevyriešená. Systémy zdravotníctva v členských štátoch sú možno založené
na rovnakých všeobecných zásadách, avšak organizácia poskytovania zdravotnej
starostlivosti medzi jednotlivými členskými štátmi sa výrazne líši.

Text, o ktorom budeme zajtra hlasovať a ktorý podporujem, predstavuje výrazný
kompromis medzi právami občanov a pacientov a záujmami vlád členských štátov.
Predložený návrh predstavuje aj napriek mnohým ústupkom a nepriaznivým situáciám
malý, ale dôležitý pokrok. Návrh smernice objasňuje, aj keď nedokonale, práva pacientov,
zabezpečuje im prístup k informáciám, v súlade so zásadou subsidiarity v plnej miere
potvrdzuje výhradnú zodpovednosť vlád členských štátov za organizovanie a financovanie
zdravotnej starostlivosti a za kvalitu, bezpečnosť a dostupnosť starostlivosti v rámci ich
územia a poskytuje im možnosť špecifikovať pravidlá, podľa ktorých musí občan v prípade
potreby ešte pred poskytnutím starostlivosti v zahraničí žiadať o súhlas.

Dámy a páni, dúfam, že na smernici budeme v tomto Parlamente naďalej pracovať aj
v nasledujúcich rokoch a že zlepšíme práva pacientov v EÚ.

Kartika Tamara Liotard,    v mene skupiny GUE/NGL. – (NL) Zajtra je veľký deň, keď sa
zdravotná starostlivosť stane produktom vnútorného trhu. K zdravotnej starostlivosti sa
v novej smernici pristupuje ako k obchodovateľnému tovaru. Najsolventnejší budú mať
prístup k miestam s najrozsiahlejším a najlacnejším poskytovaním starostlivosti ako prví.
V tomto návrhu však bude zachovaný súčasný dvojúrovňový systém zdravotnej
starostlivosti. Zaujíma ma, koľko kolegov poslancov sa stotožňuje s tým, čo hovorím.
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Zdravotná starostlivosť predstavuje základnú potrebu, ku ktorej by mal mať každý rovnaký
prístup. Tí z vás, ktorí majú zajtra v úmysle hlasovať za návrh, si pravdepodobne myslia,
že pacientom pomôžu, s najväčšou určitosťou to však nebude tak. Súhlasím so všetkým,
čo posilní práva pacientov. Ak však prijmeme túto smernicu, môžeme skutočne očakávať
mnoho problémov v oblasti práv pacientov. Uvediem niekoľko príkladov.

Poisťovatelia budú len radi, ak budú mať možnosť poslať pacientov do iných štátov
v prípade, že tam existuje lacnejšia možnosť ošetrenia. V dôsledku toho klesne poskytovanie
starostlivosti v krajinách pôvodu pacientov. Akékoľvek ošetrenie, ktoré nebude ziskové,
sa v drahších regiónoch prestane ponúkať. Namiesto toho, aby mali pacienti viac práv,
nebudú mať možnosť výberu a budú musieť cestovať za hranice. Navyše pacienti z regiónov,
v ktorých je starostlivosť lacnejšia, nebudú môcť cestovať do iných regiónov, pretože sa
im automaticky nevyplatia dodatočné náklady, ktoré s tým budú spojené. Zdravotná
turistika, ktorá predstavuje plánovaný cieľ tejto smernice, sa tak obmedzí len na bohatých.

Teraz sa budem venovať regiónom s lacnou zdravotnou starostlivosťou a regiónom
s kratším obdobím čakania. Do týchto regiónov bude v konečnom dôsledku prichádzať
také množstvo zdravotných turistov, že ich vlastní miestni pacienti budú vytlačení.
V pondelkovom vydaní belgického denníka De Standaard sme si mohli prečítať konkrétny
príklad a môžem vás uistiť, že ho budú nasledovať viaceré podobné príklady. Som
presvedčená, že každý pacient má právo na kvalitnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v jeho
vlastnom jazyku, v blízkosti miesta jeho bydliska a v bezprostrednej blízkosti jeho rodiny.
Európa namiesto toho podporuje pacientov v tom, aby hľadali starostlivosť v zahraničí,
a potom necháva konať trh. Tí z vás, ktorí s tým súhlasia, budú zajtra hlasovať za smernicu,
tí, ktorí súhlasia so mnou, by mali určite hlasovať proti.

Oreste Rossi,    v mene skupiny EFD. – (IT) Smernica pôvodne obsahovala niektoré zložité
oblasti. Počas diskusií vo výbore a v rámci trojstranného rozhovoru sme dosiahli dohodu
o texte, ktorý je celkovo vyvážený a v ktorom sa zohľadňujú potreby kvality a bezpečnosti
zdravotnej starostlivosti, všeobecné zásady vyplácania, predchádzajúce povolenie,
cezhraničná spolupráca v oblasti liečby zriedkavých ochorení a služby elektronickej
zdravotnej starostlivosti.

Stanovili sme si splnenie cieľa uznať právo všetkých pacientov na cezhraničnú zdravotnú
starostlivosť a predchádzať tak zdravotnej turistike. Náklady, ktoré vyplývajú zo služby
zdravotnej starostlivosti poskytovanej občanovi iného členského štátu, by mal oprávnene
znášať štát pôvodu pacienta.

Rovnako sme mali v úmysle prinútiť členské štáty, aby zaručili základné úrovne zdravotnej
starostlivosti, nebolo to však možné. Vzhľadom na zlepšenia textu, ktoré sa dosiahli
prostredníctvom mediácie, budeme hlasovať za návrh. Týka sa to aj iného prerokúvaného
textu, ktorý sa zaoberá európskou iniciatívou o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách
a ktorý predstavuje predbežný krok smerom k predloženiu legislatívneho návrhu
zameraného na dosiahnutie integrácie medzi rozličnými existujúcimi politikami.

Spoločný cieľ oboch opatrení je zdôrazniť potrebu lepšej koordinácie medzi členskými
štátmi výlučne v záujme občanov.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Osobne podporujem správu o uplatňovaní práv pacientov
pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Mnohé príklady ukázali, že veľké množstvo
pacientov vyhľadáva primerané služby zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch.
Všetci poznáme prípad pána Kohlla v Luxembursku, ktorý predstavuje presvedčivý dôkaz
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tohto javu. Bohužiaľ, vonkajšie a vnútorné rozdiely v rámci EÚ, čím mám na mysli rozdiely
medzi regiónmi v západnej a východnej Európe, sa neobmedzujú len na hospodárske
rozdiely a rozdiely v oblasti sociálnych služieb. Existuje aj obrovský rozdiel z hľadiska
zdravotnej starostlivosti a je úlohou Európskeho parlamentu zmenšiť tieto rozdiely, to
znamená rozdiely medzi západnou a východnou Európou, pretože zdravotná starostlivosť
s rovnako prísnymi normami kvality môže poskytnúť spôsob na zníženie počtu ľudí
z jedného členského štátu, ktorí využívajú služby zdravotnej starostlivosti v inom štáte.
Okrem toho je nevyhnutné normalizovať úlohu zdravotných poisťovní. Mohli by sme tak
zaručiť, aby nevznikali predsudky v súvislosti so všeobecnou európskou zásadou slobody
pohybu.

Okrem toho som presvedčený, že je dôležité koordinovať odporúčania kolégia odborníkov
s cieľom zaručiť, aby jednotlivé členské štáty uplatňovali pri rovnakých kategóriách ochorení
rovnakú liečbu. Zdravie nesmie predstavovať privilégium a nie je možné, aby sa tie isté
ochorenia liečili v Maďarsku a vo Švédsku odlišným spôsobom len preto, že Maďarsko sa
nachádza vo východnej Európe a ľudia v ňom žijú v nepriaznivejších finančných
podmienkach, kým Švédsko patrí do západnej Európy a ľudia sa tam majú lepšie.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Som presvedčený, že zajtra pôjde o jedno
z najdôležitejších hlasovaní počas môjho šesťročného pôsobenia v Európskom parlamente.
Dôvodom nie je to, že sa dotýka mnohých ľudí. Je samozrejmé, že väčšina ľudí chce a má
právo dostávať kvalitnú a včasnú starostlivosť v mieste svojho bydliska. Dôvodom je to,
že pre ľudí, ktorých sa táto smernica skutočne týka, môže byť mimoriadne dôležitá. Môže
ísť dokonca aj o otázku života a smrti. Ide aj o základnú myšlienku európskej spolupráce,
o voľný pohyb. Je skutočne hanebné, že slobodu pohybu rozširujeme na tých, ktorí ju
potrebujú najviac, až teraz. Sú to chorí ľudia, pacienti.

Ide o kompromis a viem, že spolu so svojimi kolegami z Poslaneckého klubu Európskej
ľudovej strany (kresťanských demokratov) by sme v mnohých hľadiskách zašli ďalej.
Musíme však mať na pamäti ešte nedávnu situáciu – všetky rokovania týkajúce sa zdravotnej
turistiky, hroziaci kolaps vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, požiadavku
na predchádzajúce oznámenie alebo, poviem to priamo, ako pacienti sme mali byť nútení
žiadať o povolenie skôr, ako sme mohli uplatňovať práva, ktoré nám poskytol Európsky
súdny dvor. Takáto bola situácia v minulosti a skutočnosť, že sme vôbec dospeli
k rozhodnutiu, predstavuje vzhľadom na túto situáciu obrovský úspech.

Rozhodnutie, ktoré prijímame, nepovažujem za výsledok činnosti švédskej alebo európskej
ľavice. Skôr je to výsledok dosiahnutý aj napriek tejto činnosti. Spomínam si na
predchádzajúce znenie a na to, že napríklad švédski sociálni demokrati sa v prvom čítaní
zdržali hlasovania. Včera ktosi vyzval na zavedenie predchádzajúceho oznámenia vo
Švédsku. Dúfam, že ho Švédsko nezavedie. Roky sme situáciu zvládali aj bez
predchádzajúceho oznámenia a dúfam, že to tak bude aj v budúcnosti.

Zajtra však tu v Európskom parlamente prijmeme rozhodnutie a potom to už bude závisieť
od členských štátov a Komisie. Vykonávajte smernicu, aby sme práva pacientov posilnili,
nie obmedzili. Túto prosbu adresujem členským štátom. Komisii by som rád povedal, aby
pozorne sledovala členské štáty, pretože vieme, že sa budú chcieť vykonávaniu smernice
vyhýbať.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) V prvom rade mi dovoľte vyjadriť spokojnosť s pokrokom
dosiahnutým v súvislosti so smernicou, ktorú máme v úmysle zajtra prijať. Mnoho rokov
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riešil spory, ktoré sa týkali cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a práv pacientov, len
Súdny dvor Európskej únie.

V súčasnosti už nie je mobilita pacientov v Európe nezvyčajným javom, stala sa súčasťou
každodenného života. Cezhraničná liečba v súčasnosti predstavuje 1 % celkových výdavkov
na zdravotníctvo v Európe.

Mobilitu pacientov by sme si však nemali mýliť so zdravotnou turistikou, ktorá sa rozvinula
v posledných rokoch. Zo zdravotnej turistiky sa stáva organizovaná činnosť a, bohužiaľ,
ukazuje sa, že je čím ďalej, tým ziskovejšia. Zdravotníctvo sa postupne stáva
konkurencieschopným trhom.

Nemec cestuje na stomatologické vyšetrenie do Maďarska, britský občan, ak na to má,
cestuje do Francúzska, aby ho operovali skôr. Príkladov je veľa. Musíme však zaručiť, aby
sa k zdraviu nepristupovalo ako k tovaru, aby sme si boli všetci rovní. Práve z uvedeného
dôvodu sme počas posledných troch rokov v prípade nemocničnej a ambulantnej
starostlivosti obhajovali zásadu predchádzajúceho povolenia zo strany členského štátu,
v ktorom je pacient poistený.

Chcel by som oceniť prácu spravodajkýň – pani Grossetêtovej a našej spravodajkyne za
socialistov pani Rothovej-Behrendtovej, ktorej by som chcel zvlášť zablahoželať. Ich práca
nám umožnila dosiahnuť značný pokrok v otázkach, ako sú napríklad preplatenie nákladov
na zdravotnú starostlivosť, určenie národných kontaktných miest a zriaďovanie európskych
referenčných sietí, liečba zriedkavých ochorení a posilnenie spolupráce medzi členskými
štátmi.

Vážený pán predsedajúci, pán komisár, naša práca sa ešte neskončila. Musíme pokročiť
ešte ďalej, musíme presiahnuť rámec dosiahnutého pokroku a odstrániť tak rozdiely, ktoré
v Európe stále máme. Viem, že spoločne dokážeme zabezpečiť, aby sa s európskymi
pacientmi a občanmi zaobchádzalo rovnako.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Hlavné pozitívum tejto dohody spočíva v tom, že prináša
určitý stupeň právneho objasnenia, ako uviedli kolegovia poslanci. Doteraz bol za tieto
otázky zodpovedný Súdny dvor. Táto skutočnosť je dôvodom právnej neistoty, ktorú
v súčasnosti odstraňujeme. Myslím si, že by sme mali byť veľmi vďační spravodajkyni pani
Grossetêtovej, tieňovým spravodajcom a tiež pánovi Dallimu za ich prácu. Tento právny
predpis zlepšuje informovanosť pacienta, kvalitu starostlivosti, náklady a postupy súvisiace
s ich úhradou.

Som spokojná aj so systémom predchádzajúceho povolenia v prípade nákladnejšieho
ošetrenia vrátane nemocničného ošetrenia, špecializovaného ošetrenia alebo formy liečby,
ktorá predstavuje pre pacientov osobitné riziko. Cieľom zjavne nie je predchádzať tomu,
aby sa pacientom poskytovalo ošetrenie v zahraničí, ale zdravotnej turistike a tiež rizikám
pre systémy sociálneho zabezpečenia.

Mám však zmiešané pocity v súvislosti s podmienkami vykonávania tohto postupu, ktorý
môže predstavovať riziká nerovnakého zaobchádzania s pacientmi z členských štátov.

V prvom rade, čo znamená „primeraná lehota“? Musíme sa usilovať zabezpečiť, aby výraz
„primeraná“ neohrozoval potreby pacientov.

Musíme dohliadnuť aj na to, aby členské štáty zaviedli finančné postupy s cieľom zaručiť,
aby pacienti, najmä tí najmenej solventní, nemuseli vopred platiť príliš veľa peňazí. Bolo
by neprijateľné, keby administratívne ťažkosti obmedzovali práva pacientov.
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Na záver chcem uviesť, že rôzne rozhodnutia členských štátov týkajúce sa vyplácania
nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť by tiež mohli viesť k nerovnosti medzi
pacientmi v prípade, že by na jednej strane existovala minimálna náhrada a na druhej strane
niečo iné.

Vážený pán predsedajúci, pán komisár, toľko k bodom, o ktorých som sa chcela vyjadriť.

Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Táto smernica vytvára jasné a transparentné práva.
Ak chcem cestovať do zahraničia, situácia bude jasná a rozhodnutia už nebudú svojvoľné,
ako to bolo v prípade niektorých krajín. Okrem toho v prípade, ak sa rozhodnem cestovať
do inej krajiny, budem mať k dispozícii lepšie informácie. Smernicu však budú musieť
vykonávať národné vlády. Smernica zabránila tomu, o čom snívali niektorí členovia Komisie
a možno aj niektorí poslanci tohto Parlamentu. Ide o otvorenie hraníc s cieľom zlepšiť
vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti. Som hrdý na to, že spoločne s dvoma
spravodajcami vrátane pani Grossetêtovej sa nám podarilo dosiahnuť rovnováhu. Dali
sme najavo svoje stanovisko k zdravotnej turistike a svoju podporu zaručiť, že sa nebudú
oslabovať vnútroštátne systémy. Smernica nevyrieši problém rozdielov v kvalite lekárskej
starostlivosti. Riešenie možno dosiahnuť len prostredníctvom dostatočnej úrovne investícií
v každom členskom štáte.

Pán Dalli a Komisia, teraz, keď máme túto smernicu, by som bol rád, keby ste sa dôkladnejšie
zamerali na nariadenie o sociálnom zabezpečení. Predstavuje systém, na ktorom je všetko
založené a ktorý objasňuje, komu sa platí, a v rámci ktorého je všetko dobre zorganizované.
Namiesto predkladania nových nápadov o deregulácii a hospodárskej súťaži by ste mali
vyvíjať väčší tlak na členské štáty a tak zaručiť, aby sa toto nariadenie vykonávalo účinnejšie.

Kay Swinburne (ECR).   – Touto smernicou sa prijali konkrétne opatrenia na konsolidáciu
práv pacientov pri prístupe k službám zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. O túto smernicu
sa zaujímam, pretože jej vykonávanie bude mať osobitný vplyv v mojom volebnom obvode
vo Walese. Tam napriek tomu, že s EÚ o záležitostiach v oblasti zdravotníctva rokuje vláda
Spojeného kráľovstva, predstavuje následné riadenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti
prenesenú právomoc realizovanú prostredníctvom vedenia waleského parlamentu.

Moje prvotné obavy v súvislosti s možným vplyvom na waleský systém zdravotnej
starostlivosti, pokiaľ ide o otázky vyplácania a predchádzajúceho povolenia, sa vyriešili,
pretože sa súčasťou týchto návrhov stala určitá miera pružnosti. Možnosť členských štátov
a ich regionálnych partnerov mať právomoc rozhodovať o vhodnej liečbe na základe
prechádzajúceho povolenia a stanoviť hornú hranicu vyplácania nákladov určitým
spôsobom zmierni obavy, ktoré sa týkajú už preplnených a zaťažených systémov zdravotnej
starostlivosti.

V dôsledku minulej i súčasnej práce našich kolegov v tomto Parlamente, najmä pána
Bowisa, môžeme byť spokojní, že sme urobili krok vpred a zaručili sme tak pacientom
vysvetlenia, zlepšili výber zdravotnej starostlivosti a zintenzívnili sme spoluprácu medzi
jednotlivými systémami zdravotnej starostlivosti v EÚ. Tento krok by prostredníctvom
výberu pacientov mal viesť ku skvalitneniu noriem v celej EÚ.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Zámer tejto smernice je od začiatku zrejmý. Je ním
zahrnutie služieb zdravotnej starostlivosti do cieľa liberalizácie služieb a následného
uspokojenia záujmov hospodárskych a finančných skupín prostredníctvom rozšírenia
oblastí ich podnikania v sektore zdravotnej starostlivosti vo všetkých krajinách Európskej
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únie a prostredníctvom takéhoto prístupu k zdravotnej starostlivosti, ako keby bola len
komoditou, a k jej prijímateľom, ako keby boli len spotrebiteľmi.

Tento návrh prehĺbi nerovnosti medzi Európanmi. Bude škodlivý pre tých, ktorí nemajú
prostriedky na to, aby sa obrátili na súkromné služby zdravotnej starostlivosti alebo na
zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EÚ. Jeho prijatie a veľmi vysoké náklady,
ktoré by s ním mohli súvisieť, by mohli mať dokonca aj napriek pozmeňujúcim
a doplňujúcim návrhom, ktoré návrh obsahuje, vážne dôsledky pre niektoré krajiny,
v neposlednom rade pre Portugalsko a jeho národný zdravotný systém.

V praxi sa tá istá Európska únia, ktorá zavádza prísne obmedzenia pre vnútroštátne rozpočty
v prípade financovania verejných služieb, ako je zdravotná starostlivosť, nezaujíma
o preťaženie týchto rozpočtov, keď ide o prideľovanie verejných prostriedkov akýmkoľvek
súkromným hospodárskym a finančným skupinám, ktoré sú zapojené do podnikania
v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo do podporovania zdravotnej turistiky.

Tento návrh, ktorý horlivo podporuje obchod, v skutočnosti neposkytuje primerané
záruky, pokiaľ ide o bezpečnosť prijímateľov alebo o kvalitu zdravotnej starostlivosti, a to
najmä v prípade ambulantnej starostlivosti. Systém predchádzajúceho povolenia na rozdiel
od vyjadrení niektorých poslancov v týchto prípadoch nie je dostatočne uspokojivý. Preto
je nevyhnutné, aby sa zastavili aj tieto zámery, rovnako ako to bolo v roku 2007 v prípade
vylúčenia služieb zdravotnej starostlivosti z neslávne známej Bolkesteinovej smernice.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Úvodom chcem vyjadriť isté sklamanie z pozície Rady
k smernici o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, keď
Rada v prvom čítaní neprevzala mnohé z dobrých pozmeňujúcich návrhov Európskeho
parlamentu.

Európsky parlament totiž už v prvom čítaní postavil dobrý základ pre korektné upravenie
pravidiel cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti v členských štátoch tak,
aby sa pacienti mohli v odôvodnených prípadoch, pri dodržaní stanovených pravidiel
a bez zaťažovania súdov dostať k potrebnej ambulantnej či nemocničnej starostlivosti
v inom členskom štáte.

Preto je dobré, že sa pri príprave správy vo výboroch do druhého čítania podarilo udržať
kontinuitu pôvodnej filozofie vyjadrujúcej pozíciu Parlamentu z prvého čítania a posunúť
v súčasnosti neprehľadný stav v poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
k dôstojnému vyriešeniu tohto problému.

Kompromisný text opierajúci sa o judikatúru Súdneho dvora, predložený na dnešné
rokovanie, prináša našim občanom nové možnosti a novú kvalitu pri starostlivosti o ich
zdravie, a preto je – podľa môjho názoru – potrebné usilovať sa o čo najrýchlejšiu
implementáciu tejto smernice do každodenného života.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Po zákonnom procese, ktorý trval celé roky, budeme zajtra
konečne hlasovať o správe, ktorá poskytne európskym občanom núteným každoročne
cestovať do zahraničia možnosť primeranej lekárskej starostlivosti na pevnom právnom
základe.

Umožní všetkým pacientom, nielen najinformovanejším alebo najbohatším, využívať
práva, ktoré už roky vo svojich rozsudkoch uznáva Súdny dvor Európskej únie. Otvorením
národných kontaktných miest už cezhraničný prístup k zdravotnej starostlivosti nebude
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len záležitosťou slepej dôvery, pri ktorej doteraz museli pacienti oslabení chorobou,
bohužiaľ, až príliš často riešiť byrokratické, jazykové a finančné problémy.

Pokiaľ ide o nemocničnú starostlivosť, štát, v ktorom je pacient poistený, môže požiadať
pacientov, ktorí sa rozhodnú vyhľadať ošetrenie v zahraničí, o predchádzajúce povolenie.
Uvedený postup je zjavne potrebný na ochranu stability vlastného systému zdravotníctva.
Zrejme sa mohlo prijať viac opatrení v súvislosti s niektorými otázkami v oblasti ochrany
pacientov, napríklad v súvislosti so systémom predchádzajúceho oznámenia, ktoré umožní
členským štátom predvídať liečebné náklady, avšak len na základe dobrovoľnosti.

Na záver by som chcela zdôrazniť svoju veľkú radosť z toho, že sa zúčastňujem na rozprave,
ktorá sa uskutočnila na úplne všetkých úrovniach a mala jedného spoločného menovateľa,
ktorým je priorita spočívajúca v ukončení utrpenia tisícov pacientov v celej Európe. Zdá
sa, že táto chvíľa konečne nastala.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Prácu politikov vnímam ako pomoc pri zaručení
a zlepšení kvality života našich občanov. V súčasnosti to v oblasti zdravotnej starostlivosti
nie je jednoduchá úloha. Zaručenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a prístupu
k najkvalitnejšiemu ošetreniu bez ohľadu na príjmy pacientov a regióny, v ktorých žijú,
je v prvom rade zodpovednosťou národných štátov.

Avšak aj napriek najlepším možným vnútroštátnym systémom zdravotnej starostlivosti
sa vždy nájdu prípady, v ktorých budú pacienti potrebovať alebo chcieť pomoc, podporu
a ošetrenie z inej krajiny. Táto smernica ustanovuje právne základy a zaručuje, aby sa
pacientom umožnil prístup k týmto službám bez ďalšej byrokracie, bez právnej neistoty
a bez toho, aby museli vopred platiť vysoké zálohové platby.

Po dlhom procese rokovaní túto smernicu vnímam ako skutočný úspech, hoci jej
vykonávanie si bude vyžadovať obrovské úsilie zo strany systémov zdravotnej starostlivosti
v jednotlivých členských štátoch a zdravotných poisťovní. Pevne dúfam, že v tejto súvislosti
budete aj naďalej vyvíjať tlak, pretože aj tie najlepšie smernice môžu byť účinné len vtedy,
ak sa náležite vykonávajú. Vyzývam vás aj na to, aby ste pokračovali vo svojich pokusoch
s cieľom rozšíriť preventívne opatrenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Som
presvedčená, že chceme, aby boli občania Európy aj naďalej čo najdlhšie zdraví a aby mali
čo najlepší prístup k vysokokvalitnej lekárskej starostlivosti za čo najnižšiu možnú cenu.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Aj ja by som rada poďakovala a zablahoželala našej
spravodajkyni pani Grossetêtovej, ktorá prevzala štafetu od nášho bývalého kolegu poslanca
pána Bowisa a vykonala vynikajúcu prácu. Pán Bowis dnes prijíma také množstvo gratulácií,
že to vyzerá, akoby niečo oslavoval.

Myslím si, že je dôležité zdôrazniť významnú úlohu, ktorú zohralo belgické predsedníctvo,
ktoré prijalo opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto zložitého kompromisu s Parlamentom
a predovšetkým s určitými členskými štátmi, ktorých stanovisko bolo, ako by som to
povedala, v niektorých prípadoch neústupčivé.

Táto smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutná, aj keď sa týka len
1 % vnútroštátnych výdavkov na zdravotníctvo, pretože okrem údajov by sme sa mali
sústrediť aj na význam symbolu, ktorým je legitímne právo každého európskeho občana
byť liečený v zahraničí a mať zaplatenú liečbu poskytnutú so všetkými správnymi
informáciami.
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Dôležité bolo aj jasné stanovenie záruk s cieľom predchádzať akémukoľvek druhu
zdravotnej turistiky a to, aby sme v rámci textu zaviedli dostatočnú pružnosť s cieľom
podporiť diagnostiku a liečbu na oboch stranách hraníc. Mám na mysli určité ochorenia,
predovšetkým zriedkavé.

Vážený pán predsedajúci, na záver uvediem, že ide o nevyhnutný prvý krok. Budeme však
musieť pokračovať a bojovať ďalej, aby sme pokročili smerom k zdravej Európe, na ktorej
nám tak veľmi záleží.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Ideálne zákony neexistujú. Všetky majú svoje nevýhody
a výhody, avšak táto smernica určite vyvoláva skôr nádej ako obavy. Európa aj napriek
prudkým zmenám, ku ktorým dochádza, zostáva kontinentom obrovských rozdielov,
dokonca až protikladov. Ide o rozdiely v úrovni a rozsahu zdravotnej starostlivosti. Je
zjavné, že väčšie obavy vyjadrujú chudobnejšie krajiny, ktoré sa nachádzajú vo fáze
transformácie a pokúšajú sa dobehnúť bohatšie krajiny. Úroveň financovania
a uspokojovania potrieb v oblasti lekárskej starostlivosti je v krajinách, ktoré prechádzajú
transformáciou, oveľa, oveľa nižšia.

Smernica preto predstavuje obrovskú príležitosť a zdroj nádeje pre všetkých pacientov
v krajinách, o ktorých hovorím. Vlády stoja pred obrovskou úlohou, avšak táto smernica
paradoxne prinúti uskutočniť mnoho reforiem a upriami pozornosť na rozsah
nedostatočného financovania zdravotnej starostlivosti, pretože nedostatočné financovanie
nie je len výsledkom obmedzených finančných možností týchto krajín, ale aj dôsledkom
chýb v súčasnej politike a podceňovania obrovského významu zdravia pre európskych
občanov.

Ďakujem vám za pozornosť a zároveň vyzývam na podporu tejto smernice bez ohľadu na
konečnú podobu takzvanej ochrannej doložky. Ochranná doložka je vyjadrením
kompromisu a „kompromis“ je slovo, ktoré vítame.

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Návrh smernice o mobilite pacientov by mohol rýchlo
viesť k tomu, že zdravotná starostlivosť v EÚ by sa v dôsledku prístupu založeného na
poskytovaní služieb obmedzila na úroveň najnižšieho spoločného menovateľa. Naša
skupina je dôrazne proti tomu, aby sa schopnosť platiť stala kritériom poskytovania
zdravotnej starostlivosti a aby sa pacienti zmenili na spotrebiteľov.

Navrhovaná smernica umožní zdravotným poisťovniam posielať pacientov do zahraničia
na lacnejšie ošetrenie. Povedie to k vysokým úrovniam hospodárskej súťaže a tlaku na
ceny v sektore zdravotníctva. Ak bude možné poskytnúť konkrétne ošetrenie lacnejšie len
niekoľko sto kilometrov ďalej a ak budú zdravotné poisťovne pacientov na takého ošetrenie
posielať, výsledkom bude to, že toto konkrétne ošetrenie už nebude k dispozícii na miestnej
úrovni. Sektor zdravotníctva sa tak namiesto uprednostňovania blahobytu pacientov bude
jednoducho riadiť neoliberálnou logikou trhu.

Chcela by som vás opýtať, dámy a páni, či chcete, aby v tomto citlivom odvetví dochádzalo
k zdravotnej turistike. Som za to, aby sa pacientom poskytovala zdravotná starostlivosť
v blízkosti ich domovov. Ide o verejnú zodpovednosť ako súčasť poskytovania služieb vo
verejnom záujme, ktoré musia byť prístupné každému v oblasti, v ktorej žije.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Žiadny chorý človek nechce cestovať do inej krajiny, keď
je starostlivosť rovnako dobrá v krajine, v ktorej žije. Vzhľadom na to je tento návrh to
najlepšie, čo môžeme dosiahnuť. Zabezpečujeme zmenu modelu financovania a to, aby
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sa neoslabovali vnútroštátne systémy zdravotníctva, a zároveň zaručujeme, aby mali
pacienti lepšie príležitosti na poskytovanie ošetrenia v iných krajinách EÚ.

Pacienti môžu jednoduchšie vyhľadať ošetrenie v inej krajine, ak napríklad ponúkané
odborné znalosti alebo ošetrenie nie je možné poskytnúť v ich rodnej krajine. Uvedená
skutočnosť je veľmi dôležitá v prípade veľmi zriedkavých ochorení, ktoré si vyžadujú
vysokošpecializované znalosti. Ak sa nám podarí sústrediť liečbu týchto zriedkavých
ochorení na niekoľko miest v EÚ, šanca pacientov na vyliečenie bude oveľa vyššia, pretože
lekári, ktorí využívajú svoje odborné zručnosti častejšie, dosahujú väčšie množstvo dobrých
výsledkov. Nemalo by to však znamenať, ako sa uvádza aj v texte, že členské štáty oslabia
vlastné systémy zdravotníctva. Ďakujem vám, pán predsedajúci, a rada by som poďakovala
aj pánovi komisárovi Dallimu a pani spravodajkyni. Ďakujem vám za vynikajúcu prácu.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) V prvom rade by som chcela zablahoželať
spravodajkyni pani Grossetêtovej, ktorá odviedla veľmi náročnú prácu. Nemala to
jednoduché z dôvodu rozličných stanovísk členských štátov Európskej únie a rozličných
systémov zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách. Dosiahnutie kompromisu
medzi očakávaniami a možnosťami si vyžadovalo nielen schopnosti rokovať, ale
predovšetkým potrebné znalosti v danej oblasti. Všetci si uvedomujeme, že opatrenia,
ktoré sú súčasťou smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej starostlivosti,
predstavujú to, čo chcú obyvatelia Európskej únie, a to predovšetkým v tých krajinách,
v ktorých je obmedzený prístup k odborníkom a moderným postupom. Spravodajkyňa
o spomínaných opatreniach hovorila veľmi podrobne.

Je dôležité, že počas práce na texte smernice sa vďaka dosiahnutým kompromisom podarilo
zmeniť postoj členských štátov, ktoré spočiatku jej ustanovenia blokovali. Základné
vlastnosti smernice predstavujú dostupnosť, zjednodušenie a istotu v súvislosti so
zdravotnou starostlivosťou, ako aj právo pacientov využívať služby zdravotnej starostlivosti
iného členského štátu a možnosť zaplatenia konkrétnych nákladov. Smernica je založená
na potrebách pacientov, nie na finančných prostriedkoch.

Chcela by som zdôrazniť, že ustanovenia smernice nebudú znamenať len zlepšenie
zdravotného stavu pacientov. Som presvedčená, že sa stanú aj základom na zlepšenie
systémov zdravotnej starostlivosti v niektorých krajinách Európskej únie. Je potrebné
zdôrazniť, že smernica predstavuje prvý a zásadný krok smerom k mobilite pacientov,
posilneniu práv pacientov a odstráneniu rozdielov v úrovni služieb v jednotlivých členských
štátoch.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Myslím si, že je správne zablahoželať
spravodajcom, najmä pani Grossetêtovej a pani Rothovej-Behrendtovej z našej skupiny,
k práci, ktorú vykonali, aby sme prijali tento stagnujúci právny predpis a začali ho využívať.
Uvedený právny predpis totiž umožnil, aby sa právo na verejné zdravie stalo súčasťou
právneho základu, a ukázal nový smer, ktorý nám umožňuje položiť základy s cieľom
zaručiť občanom bezpečnosť a kvalitu, ktorú si vždy vyberajú. Dôležitejšie však je, že ich
práca znamená aj to, že bude možné jasne regulovať úlohu členských štátov pôvodu, ktoré
musia platiť, a štátov, v ktorých sa ošetrenie poskytuje.

Nie som však presvedčený, že by sme sa mali uspokojiť len so samotným predpisom. Malo
by skôr ísť o začiatok oveľa väčšieho pokroku, aby sa táto smernica, ako povedala pani
Rothová-Behrendtová, stala len formalitou, pretože rovnaká úroveň, ktorá sa dosiahne vo
všetkých členských štátoch, znamená, že nie je potrebné, aby bol každý občan vrátený do
svojej krajiny.

133Diskusie Európskeho parlamentuSK18-01-2011



V tomto zápase je potrebné vytvoriť právny predpis, ktorý skôr zaručí občanom práva
v súvislosti so starostlivosťou, ktorú by mali dostať, než právo na mobilitu medzi členskými
štátmi, ktoré už majú. Občanom by sa mali poskytovať najmä výhody a bezpečnosť.
Jednotnosť dosiahneme kvalitou, v opačnom prípade budeme postupovať len veľmi
pomalým tempom.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Tí z nás, ktorí sú v Európskom parlamente už dlhšie, si
určite spomenú, ako vznikla táto norma. Tento príbeh je takmer úsmevný. Zo začiatku to
bola správa pani Gebhardtovej, ktorá mala umožniť voľný pohyb služieb v EÚ. Časť správy
sme odčlenili a rozhodli sme, že služby zdravotnej starostlivosti si zaslúžia osobitnú normu.
Keď Komisia nakoniec smernicu predložila, voľný pohyb služieb zdravotnej starostlivosti
sa z nej postupne odstránil a zostala nám časť, v ktorej sa opisuje právo pacientov na voľný
pohyb po Európskej únii v prípade vyhľadávania služieb a poskytovania zdravotnej
starostlivosti.

Chcem tým zdôrazniť, že európskosť niekedy predstavujú viac tieto transparenty a symboly
než uplatňovanie skutočných slobôd, na ktorých by mala byť Európska únia založená.
Táto smernica vyvolala mnohé obavy medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré sa týkajú
nadmerného využívania a likvidácie vnútroštátnych rozpočtov.

Na záver by som rád uviedol, že to nie je presne to, čo sme chceli, ide však o správny krok
a určite aj o správne smerovanie. Rád by som zaželal spravodajcom všetko dobré
a poďakoval sa im za ich prácu.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Veľmi vítam skutočnosť, že táto smernica nakoniec
nadobúda platnosť. Chcel by som Parlamentu pripomenúť, že v určitej chvíli sa zdalo, že
celý tento legislatívny proces nebude úspešný. Som presvedčený, že výsledok, s ktorým
môžeme byť veľmi spokojní, sme dosiahli vďaka schopnostiam spravodajkyne
a rokovacieho tímu a, samozrejme, aj vďaka belgickému predsedníctvu. Teší ma najmä to,
že sa jasnejšie vymedzilo právo členských štátov obmedziť ošetrenie v inom štáte. Návrh,
ktorý predložili členské štáty, toto ustanovenie neobsahoval. Myslím si, že v súčasnosti
máme rozhodnutie, ktoré umožní sledovať a overiť proces zamietnutia žiadosti o ošetrenie.
To je dôležitý krok vpred.

Komu konkrétne pomáhame? Som presvedčený, že pomáhame 60 000 ľuďom, ktorí sú
v poradovníkoch na transplantáciu orgánov. Smernicu o transplantácii orgánov sme už,
samozrejme, prijali, toto je však ďalšie opatrenie, ktoré skráti obdobie čakania. Pomáhame
aj miliónom ľudí, ktorí sú postihnutí jedným z 30 000 zriedkavých ochorení. Ak vycestujú
do inej krajiny, bude im možné poskytnúť cielenejšiu a kvalitnejšiu liečbu.

Nemyslím si však, že táto smernica povedie k vzrastu zdravotnej turistiky v Európe. Myslím
si, že obavy, ktoré vyjadrili ľavicoví poslanci tohto Parlamentu, sú absolútne nepodložené.
Nejde o otázku, ktorou by sme sa mali zaoberať.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Tento text je výsledkom veľkého množstva práce a mnohých
rokovaní. Preto by som rada poďakovala pánovi Bowisovi, pani Grossetêtovej a pani
Rothovej-Behrendtovej. Dosiahnutý pokrok si zaslúži uznanie, pretože táto nová verzia
poskytuje väčšie množstvo záruk v súvislosti s bezpečnosťou a kvalitou služieb. Hoci sa
vylepšilo znenie článkov 7 a 8, som presvedčená, že na zaručenie väčšej spravodlivosti
bolo možné urobiť viac.

Väčšina pacientov, predovšetkým zo slabších sociálno-ekonomických skupín, nechce, aby
sa im poskytovalo ošetrenie v zahraničí z dôvodu jazykovej bariéry a chýbajúcej podpory
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zo strany rodiny. Európania s vyšším príjmom sa s týmito prekážkami nestretávajú.
Z uvedeného dôvodu sa obávam, že v krajinách, v ktorých sú systémy zdravotnej
starostlivosti prístupné pre všetkých a väčšinou bezplatné, by mohol tento nový právny
predpis pôsobiť ako podnet na zníženie investícií do vnútroštátnych systémov a mohol
by prispieť k vytvoreniu trhu v oblasti zdravotnej starostlivosti pre bohatých. Dúfam však,
že vykonávanie tejto smernice prispeje k obmedzeniu nerovností v oblasti zdravotnej
starostlivosti.

Mairead McGuinness (PPE).   – Rovnako ako ostatní vítam túto rozpravu a túto smernicu
a ďakujem našej spravodajkyni.

Je možné, že v súvislosti so smernicou som trochu opatrnejšia ako niektorí poslanci. Myslím
si, že by nebolo správne, keby sa z tohto Parlamentu začala šíriť správa, že odteraz je
v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou všetko v poriadku. Aby sme dosiahli
svoj cieľ, musíme ešte o mnohých otázkach rokovať a prijať veľa opatrení. Rada by som
citovala slová pána komisára. Dúfam, že ich poviem presne. Povedal, že je jasné, že všetky
členské štáty sú povinné investovať vo vlastnej krajine, aby poskytli svojim občanom
zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú. Vidím, že súhlasne kýva hlavou, takže som ho
citovala správne.

Je dobré, že tento odkaz môžeme tlmočiť členským štátom, ktoré konajú inak, a tým
štátom, v ktorých sú dlhé poradovníky. Medzi uvedené krajiny patrí aj naša krajina Írsko.
Je pravda, že ľudia by uprednostnili, keby im bolo možné poskytovať ošetrenie bližšie k ich
domovu. Práve preto dochádza v Írsku k nekonečným a naozaj oprávneným protestom,
ktoré sa týkajú zatvárania miestnych nemocníc a ukončenia poskytovania služieb na
miestnej úrovni. Vzhľadom na to môže táto smernica fungovať v prípade, ak donúti členské
štáty a ich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby preskúmali svoje vnútroštátne
služby a zlepšili ich poskytovanie tým, ktorí ich potrebujú. Ak naši občania budú využívať
práva, ktoré im táto smernica poskytne, budú musieť za služby aj tak platiť.

Na záver chcem uviesť, že na základe smernice č. 883/2004 už ľudia majú právo cestovať
s cieľom využívať cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. O tejto možnosti však nevedia.
Keby mali tieto informácie, za službami by cestovalo oveľa viac cezhraničných pacientov.
Informujme teda našich občanov o tom, na čo majú právo, a dúfajme, že nebudeme musieť
cestovať za hranice. Ak to však bude potrebné, budeme môcť cestovať slobodne a poskytnú
nám služby, ktoré potrebujeme.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Vítam prvú rozpravu maďarského predsedníctva. V prvom
rade by som chcela poznamenať, že malo zmysel rokovať o tejto záležitosti mimo kontextu
smernice o službách, pretože otázka cezhraničnej zdravotnej starostlivosti má mnoho
jedinečných charakteristických vlastností. Chcela by som zablahoželať spravodajcom,
tieňovým spravodajcom a Johnovi, ktorý sedí na galérii. Je však mimoriadne dôležité, aby
sme nespochybňovali povinnosť členských štátov poskytovať základnú starostlivosť.
Členské štáty sú zodpovedné za poskytovanie starostlivosti svojim občanom. Je veľmi
dôležité, aby sme potvrdili, že táto smernica nepredstavuje privilégium pre bohatých, ale
nástroj na poskytovanie lepšej starostlivosti pacientom postihnutým zriedkavými
ochoreniami. Pri svojej práci sme sa zamerali na tento cieľ. Veľmi dôležité je uvedomiť si
aj to, že smernica nám umožní lepšie využiť prírodné podmienky. Mám na mysli napríklad
kúpele v Maďarsku, v ktorých je možné liečiť určité ochorenia oveľa účinnejšie a ktoré sa
nedajú premiestniť. Je zrejmé, že v tomto prípade musia prísť pacienti k nám. Je veľmi
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dôležité uberať sa aj naďalej týmto smerom, aby mali zdraví aj chorí európski občania
pocit, že Európska únia je o nich a pre nich.

David Casa (PPE).   – (MT) Mnohí z nás venujú svojmu zdraviu málo pozornosti, kým
sme v dobrom zdravotnom stave a kým nepotrebujeme lekársku starostlivosť. Ak je však
náš zdravotný stav ohrozený, automaticky začneme chápať, aký má pre nás v skutočnosti
význam a aké nevyhnutné je mať náležitý systém zdravotníctva. Tento systém nemá byť
len dobrý, ale aj účinný a efektívny.

Ak nie je možné zlepšiť zdravotný stav občanov Európskej únie v ich vlastnej krajine, môžu
využiť ošetrenie v iných členských štátoch. Musíme mať na pamäti, že tento postup by mal
byť posledným východiskom a nemal by sa podporovať, pretože ide o najdrahšiu možnosť,
ktorá je navyše nepraktická. Mali by sme ju využiť len v prípade, ak neexistuje iná možnosť.
Ak k nej však dôjde, musíme zaručiť, aby sa súvisiaca byrokracia obmedzila na minimum
a aby sme zlepšili kvalitu prístupu a bezpečnosť.

Rovnako je potrebné poskytnúť členským štátom nástroje potrebné na ochranu vlastných
systémov zdravotníctva a na to, aby si vedeli poradiť s vyšším prílevom pacientov z iných
krajín, ktorý možno budú musieť zvládať. Z uvedeného dôvodu by bolo ideálne, keby sa
členským štátom udeľovalo predchádzajúce povolenie. Z uvedeného kontextu jasne
vyplýva, že súčasné platné pravidlá nie sú postačujúce. Naopak, sú nejasné a protirečivé.
Ako sme však videli v prípade darcovstva orgánov, musíme sa usilovať a nájsť riešenia, aby
mohla Európa v tejto oblasti pokročiť a ponúknuť svojim občanom najlepšie služby
zdravotnej starostlivosti.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) S obrovskou úľavou uznávam, že Parlament nakoniec
dosiahol politickú dohodu v súvislosti s právami pacientov pri cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti za podmienok, ktoré celé roky zaručoval len Európsky súdny dvor na základe
súdnych konaní. Som rada, že dnešný kompromis formuluje tie isté platobné podmienky,
ktoré niektorí z nás pred siedmimi rokmi obhajovali v rámci smernice o službách. Rada
by som sa úprimne poďakovala svojim kolegom pani Grossetêtovej a pánovi Bowisovi,
ktorého zdravím, za to, že dosiahli túto prijateľnú dohodu, a tiež za to, že vypracovali
dôležité záruky na presadenie tohto práva. Som presvedčená, že právo na mobilitu umožní
prístup k liečbe vážneho zdravotného stavu všetkým Európanom a v konečnom dôsledku
povedie ku skráteniu obdobia čakania na operácie v celej EÚ. Splnil sa jeden z mojich
celoživotných osobných cieľov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Chcela by som dodať,
že stále musíme riešiť celý rad otázok. Ide napríklad o služby elektronického zdravotníctva,
mobilitu zdravotníckych pracovníkov a podobne.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE).   – (RO) Na úvod by som rád zablahoželal pani
Győriovej k jej súčasnému mandátu a zaželal jej a maďarskému predsedníctvu veľa
úspechov. Chcel by som zablahoželať všetkým, ktorí prispeli k tomuto návrhu správy,
o ktorom dnes rokujeme.

Ako ste sa mali možnosť dozvedieť, Rumunsko patrí do skupiny krajín, ktoré mali výhrady
v súvislosti s množstvom kompromisov dosiahnutých v Rade. Uvedené výhrady
nenaznačujú negatívny postoj Rumunska k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Tlmočili
obavu rumunskej vlády, ktorá sa týkala finančnej stability cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti a rozmerov, ktoré môže nadobudnúť, pretože, ako dobre viete, niektoré
členské štáty majú veľmi nízky národný dôchodok.

18-01-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK136



Investície, na druhej strane, ponúkajú prostriedok na zmenšenie tohto rizika. Zároveň si
však myslím, že reformy systémov zdravotnej starostlivosti členských štátov majú
nesmierny význam. V tejto súvislosti som presvedčený, že pokiaľ ide o tieto reformy
systémov zdravotnej starostlivosti, Európska komisia by sa mala zapojiť vo väčšej miere.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Mobilita pacientov predstavuje obrovský krok smerom
k Európe pre občanov a táto smernica má veľmi jasnú štruktúru. Nemá len otca, pána
Bowisa, ale aj matku, pani Grossetêtovú. Rada by som sa im veľmi poďakovala za všetko
ich úsilie.

Dlho sme diskutovali o správnom smerovaní a v súčasnosti vieme, že ešte nepostupujeme
dostatočne rýchlym tempom. Máme však pevný a dobre navrhnutý základ, na ktorom
môžeme stavať. Situácia je zložitá. Máme 27 členských štátov a každý z nich má inú
východiskovú pozíciu z hľadiska štruktúry služieb zdravotnej starostlivosti a systémov
poistenia. Predchádzajúce povolenie na hospitalizáciu v inom členskom štáte a uznanie
etických a morálnych zásad právnych predpisov v oblasti zdravotnej starostlivosti každej
krajiny predstavujú správny prístup. Uvedené opatrenia na jednej strane umožňujú
poskytnúť pomoc poisťovniam a podporiť zodpovednosť jednotlivých členských štátov
a na druhej strane umožňujú všetkým občanom získať prístup k službám, ktoré poskytujú
ostatné členské štáty.

Tento pokrok je veľmi dôležitý predovšetkým v súvislosti so zriedkavými ochoreniami.
Každý členský štát má odlišnú úroveň vybavenia. Všetky z nich však môžu mať v súčasnosti
prospech z vedeckých poznatkov a štruktúr, ktoré sú zavedené v iných štátoch. Navyše
odborníci dostanú príležitosť ďalej rozvíjať svoje schopnosti, pretože výsledkom prístupu
väčšieho množstva ľudí k službám bude zvýšený dopyt. Pre ľudí z nášho regiónu, ktorý
sa nachádza v blízkosti hraníc s Luxemburskom, Belgickom a Francúzskom, predstavuje
cezhraničný prístup k službám zdravotnej starostlivosti obrovský prínos, ktorý obohatí
ich každodenný život.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Práva, ktoré vyplývajú z tejto smernice a ktoré už
vlastne uznal aj Súdny dvor Európskej únie, umožňujú všetkým pacientom v Únii využívať
výhody zdravotnej starostlivosti.

Tento návrh objasňuje a uľahčuje prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
a uplatňovanie práva členského štátu, v ktorom je pacient poistený, na úhradu nákladov.
Je to krok vpred v rámci procesu európskej integrácie, posilnenia solidarity a v rámci Európy
pre občanov.

Budeme mať kratšie poradovníky, lepšiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, hospodárskej
súťaže a stimul pre vedecký výskum. Prioritu predstavujú zriedkavé ochorenia, pričom
diagnostika a liečba sa teraz môžu uskutočňovať v členskom štáte, ktorý tomuto účelu
vyhovuje najviac. Táto smernica je určená pre všetkých Európanov, ktorí potrebujú
zdravotnú starostlivosť.

Portugalská ministerka zdravotníctva sa preto veľmi mýli, keď hovorí, že táto možnosť je
určená vzdelanejším ľuďom a ľuďom s väčším množstvom finančných prostriedkov. To
sa deje v súčasnosti, bez smernice. Portugalsko má vynikajúcu zdravotnú starostlivosť
a vynikajúcich odborníkov v tejto oblasti a nemôže sa na tomto dôležitom projekte
zúčastňovať len okrajovo. Táto krajina musí smernicu využiť na ešte väčšiu modernizáciu
a musí byť schopná konkurencie, pokiaľ ide o schopnosť poskytovať služby v tejto oblasti
všetkým Európanom, ktorí ich potrebujú.
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Rád by som zablahoželal vynikajúcej spravodajkyni, ktorá odviedla skvelú prácu, pani
Grossetêtovej.

Predsedajúci.   – Teraz začneme s postupom „catch-the-eye“. O slovo požiadalo 17
poslancov. Vzhľadom na dôležitosť a význam tohto opatrenia mám v úmysle vyhovieť
všetkým, musíte však dodržať rečnícky čas v dĺžke jednej minúty. Po jeho uplynutí sa
mikrofón vypne.

Tvorcom tohto opatrenia pánovi Johnovi Bowisovi, ktorý sedí na galérii pre návštevníkov,
a pani Grossetêtovej, ktorá je súčasnou spravodajkyňou, ako aj všetkým tieňovým
spravodajcom by som rád povedal, že prehovorila moc pacientov a Európsky parlament
ju vypočul. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) V rámci tejto smernice vítam jasnejšie vymedzenie práv
pacientov, skoncovanie s nekonečnými poradovníkmi a navrhované riešenie otázky
nedostupnosti odborníkov v domovskej krajine. Som si istý, že všetci poznáme a chápeme
stav systémov zdravotnej starostlivosti nových členských štátov so skromnými finančnými
možnosťami, keďže musíme počítať aj s rizikom vysťahovalectva kvalifikovanej pracovnej
sily.

Ak budeme hlasovať za smernicu, budeme vyžadovať ďalšie obrovské úsilie zo strany
systémov zdravotnej starostlivosti členských štátov so skromnejšími prostriedkami. Ak
však budeme hlasovať proti nej, nepriamo zaručíme, aby bolo uplatňovanie práv pacientov
v týchto krajinách aj naďalej obmedzené. Som presvedčený, že sa nám podarí nájsť možnosti
na dosiahnutie rovnováhy v súvislosti s fungovaním nerovnomerne vybavených systémov
zdravotnej starostlivosti členských štátov. Napríklad naša krajina Maďarsko by mohla
ponúknuť konkurencieschopné služby v oblastiach kúpeľného lekárstva, fyzioterapie
alebo stomatológie.

Richard Howitt (S&D).   – Mimoriadne ma znepokojuje, že náš pozmeňujúci a doplňujúci
návrh s cieľom žiadať kontrolné úrady zdravotníctva v jednej krajine o poskytnutie
informácií svojim partnerom v rámci EÚ v prípade, keď je zdravotnícky pracovník
v disciplinárnom alebo trestnom konaní, bol zamietnutý vo fáze rokovania vo výbore
a nebude sa o ňom hlasovať v rámci záverečného hlasovania o tomto novom zákone
o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v EÚ.

Dovoľte mi, aby som vás informoval o prípade nemeckého lekára Daniela Ubaniho, ktorý
nezákonne usmrtil môjho voliča z grófstva Cambridgeshire tým, že mu podal desaťnásobok
odporúčanej dávky lieku proti bolesti. Bola mu pozastavená činnosť v Británii, v súčasnosti
však pokračuje v praxi v Nemecku.

Ďalej je tu prípad Dr. Marcosa Ariela Hourmanna, ktorý bol odsúdený za úmyselné
usmrtenie v dôsledku podania smrtiacej injekcie v Španielsku a ktorý pracuje na oddelení
urgentného príjmu v nemocnici West Suffolk, ktorá sa tiež nachádza v mojom volebnom
obvode, aj napriek jasnej požiadavke voči Španielsku, ktorá sa týka jeho spôsobilosti
vykonávať prax.

Uvedené príklady dokazujú, že v európskych právnych predpisoch je obrovská medzera,
ktorá umožňuje zdravotníckym pracovníkom, ktorí boli v jednej z našich krajín uznaní
ako nespôsobilí vykonávať prax, pracovať a vystavovať našich pacientov riziku v inej
krajine. Chcel by som pána komisára požiadať o vysvetlenie.
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Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Rada by som požiadala o to, aby predstavitelia maďarského
predsedníctva a Rada využili tento polrok, týchto šesť mesiacov maďarského predsedníctva
na to, aby sa v rámci týchto rozpráv zaoberali aj jedinečnými problémami nových členských
štátov, bývalých komunistických krajín, ako je napríklad Maďarsko. Ak práve rokujeme
napríklad o zavedení takpovediac normalizovaného celoeurópskeho systému cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti, nesmieme zabúdať na riešenie otázky, že napríklad v Maďarsku
pracujú kvalifikované a dobre odborne pripravené zdravotné sestry za plat približne
250 EUR mesačne a lekári za 500 alebo 600 EUR. Nepovažuje Európska únia za
mimoriadne neetické, nemorálne a neprijateľné oslavovať akýsi druh normalizovaného
európskeho systému zdravotnej starostlivosti bez toho, aby sa zaoberala platmi...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Robíme významný krok vpred v záujme pacientov. Dnes
o tom hovorili mnohí poslanci. Z môjho pohľadu však v rozprave prevládala skutočnosť,
že sa opäť kládol dôraz na obavy z podporovania zdravotnej turistiky. V uvedených
vystúpeniach bolo cítiť obavy, že pacienti z členských štátov s nižšou životnou úrovňou
alebo s nižším vnútroštátnym rozpočtom pre zdravotníctvo by mohli preplniť ambulancie
v najbohatších krajinách a pacienti z týchto krajín by boli vytlačení.

Zamyslime sa však nad tým. Tieto obavy nie sú potrebné. Pacientom uhradia náklady vo
vlastnej krajine a rozdiel si musia zaplatiť sami. Nebudú mať dostatok peňazí, aby pokryli
rozdiel, ak ceny dosiahnu dvojnásobok až trojnásobok cien v ich vlastnej krajine. Som
v rozpakoch z toho, že sa stále obávame mýtu takzvaného poľského inštalatéra.

Marina Yannakoudakis (ECR).   – Význam zdravotnej starostlivosti a tejto smernice je
nesmierny. Pre systémy zdravotnej starostlivosti členských štátov môže mať zásadné
dôsledky.

S radosťou konštatujem, že sme sa zaoberali oblasťami, ktoré boli sporné a boli zdrojom
obáv. Výsledkom je dôsledne vypracovaná a jasná smernica, ktorá posilní pozície členských
štátov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Úloha spočívala v ochrane celistvosti systémov zdravotnej starostlivosti a zároveň v tom,
aby sa pacientom ponúkla širšia možnosť výberu. Potreba členských štátov zachovať si
kontrolu nad politickým smerovaním a rozpočtovými požiadavkami ich služieb zdravotnej
starostlivosti sa splnila prostredníctvom doložky o predchádzajúcom povolení a tým, že
členské štáty by si zvolili poskytované služby.

Veľmi rozumným spôsobom sa vyriešila aj otázka elektronickej zdravotnej starostlivosti.
Ponúka sa s cieľom zabezpečiť pružnosť a členské štáty si môžu vybrať, či a kedy ju budú
využívať.

Celkovo pred sebou máme dokument, ktorý zabezpečuje autonómiu členských štátov
v rámci ich systémov zdravotnej starostlivosti a zároveň ponúka pacientom najkvalitnejšie
služby. Blahoželám spravodajkyni a Johnovi Bowisovi ku kvalitne vykonanej práci.

Seán Kelly (PPE). -    (GA) Vážený pán predsedajúci, štedro ste každému ponúkli šancu
vystúpiť. Z uvedeného dôvodu dodržím pravidlá a budem hovoriť len jednu minútu.

Táto rozprava bola veľmi zaujímavá a podľa mňa aj veľmi poučná. Teší ma najmä to, že
Európska únia uprednostňuje našich pacientov, či už sú bohatí, alebo chudobní. Našim
pacientom výrazne pomôže aj to, že informácie budú prístupné na jednom mieste, a to
v každej krajine. Na základe tejto smernice sa bude vyvíjať aj tlak na všetky štáty, aby
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poskytovali vysokokvalitné služby, pretože ak nebudú k dispozícii, naši občania budú
chcieť cestovať do inej krajiny, v ktorej im tieto služby poskytnú. Na záver chcem uviesť,
že sa nevenovalo veľa priestoru elektronickej zdravotnej starostlivosti. Aj tá však predstavuje
veľmi dôležitý prostriedok a o uvedenej téme budeme viac počuť v budúcnosti.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). -    (HU) Blahoželám pani Grossetêtovej k tejto vynikajúcej
správe. Chcel by som upozorniť na jej štyri prvky. V prvom rade, určenie národných
kontaktných miest je mimoriadne dôležité na získanie informácií, to jest informácií, ktoré
získajú pacienti. Je veľmi dôležité presne vedieť, kedy by mali podmienky podliehať
predchádzajúcemu povoleniu. Je to veľmi dôležité v prípade zriedkavých ochorení. Veľmi
dôležité je aj to, že vo všeobecnosti od pacientov nemožno žiadať, aby platili vopred. Na
záver by som chcel zdôrazniť otázku regiónov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá
má mimoriadny význam pre Maďarsko a strednú Európu. V blízkosti nemecko-rakúskej
hranice alebo v blízkosti maďarsko-slovenskej, alebo maďarsko-rumunskej hranice, kde
sa jazykové hranice neprekrývajú so štátnymi, existuje množstvo nerozvinutých,
nezamestnaných a nevyužitých kapacít v oblasti zdravotnej starostlivosti a zároveň
neexistujú jazykové bariéry. Ešte raz prijmite moje blahoželanie.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Poskytnutie prístupu k službám cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti predstavuje základný predpoklad toho, aby sa pacientom umožnilo
využívať čo najlepšie možné ošetrenie. Tento cieľ možno splniť, ak stanovíme čo najjasnejšie
a najpraktickejšie pravidlá. Zlepšenie práv pacientov predovšetkým prostredníctvom
poskytovania informácií a spolupráce medzi členskými štátmi možno dosiahnuť aj
rozvojom systémov elektronického zdravotníctva a šírením informácií o cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti.

Propagačné kampane, ktoré budú podporovať aj programy cezhraničnej spolupráce, môžu
pacientom poskytnúť takú úroveň informácií, ktorá im umožní využívať systém v súlade
so schválenými nariadeniami a čo najmenej ho zneužívať. Z uvedeného dôvodu si myslíme,
že elektronická zdravotná starostlivosť a účinná propagácia systémov cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti predstavujú základné prvky, ktoré sa požadujú na vykonávanie
odporúčaní smernice.

PREDSEDÁ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Chcel by som zablahoželať všetkým spravodajcom
k vypracovaniu tohto dôležitého dokumentu. V súčasnosti ľudia zažívajú príliš veľkú
neistotu, ktorá sa týka otázok prístupu k starostlivosti v iných členských štátoch Európskej
únie, úhrady poskytnutých služieb a zodpovednosti za následnú klinickú starostlivosť.
Lekárske predpisy vystavené v jednom členskom štáte sa nie vždy uznávajú v ostatných
krajinách. Táto smernica je pre našich ľudí veľmi dôležitá, pretože súčasný systém je zložitý
a je ťažké získať primerané informácie. Navyše vedecký pokrok je veľmi nerovnomerný,
a preto by uvedená smernica poskytla pacientom príležitosť využiť primerané ošetrenie
v inom členskom štáte, ak pre nich v súčasnosti nie je prístupné. Pacientom by to umožnilo
skutočne využívať výhody jednotného trhu a v budúcnosti by sa prejavil pozitívny vplyv
na vyrovnanejšiu reformu systému zdravotnej starostlivosti jednotlivých členských štátov.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Toto opatrenie je skutočne komplexné a spravodajkyňa
a všetci, ktorí pomohli pri práci na jeho ukončení, si zaslúžia naše srdečné blahoželanie.
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Cezhraničná zdravotná starostlivosť znamená odstránenie hraníc a umožňuje pacientom
slobodnú voľbu. Táto skutočnosť je plne v súlade s dodržiavaním slobody pohybu, ktorá
je pre Európsku úniu charakteristická. Táto mobilita v oblasti zdravotnej starostlivosti sa
v súčasnosti uznáva v prípade zriedkavých ochorení a veľmi špecifických ochorení, ktoré
si vyžadujú rýchlu reakciu.

Včasný a primeraný charakter služieb umožňuje potvrdenie práva, práva na zdravie.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nadobúda elektronický charakter a obmedzí rozdiely
v ošetrovaní občanov Európskej únie. Toto opatrenie by sa mohlo z dlhodobého hľadiska
stať predzvesťou istej formy európskej akreditácie, ktorá zaručí prísne normy
z technologického a ľudského hľadiska.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Cieľom kompromisného návrhu smernice, ku ktorému
sme dospeli po dvoch rokoch rokovaní, je predovšetkým poskytnúť právnu istotu
pacientom v situáciách v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ide určite o pozitívny
výsledok. V zložitých diskusiách sa však ozrejmili nielen rozdiely medzi systémami
zdravotníctva v jednotlivých členských štátoch, ale aj rozdielne finančné podmienky
poskytovania zdravotnej starostlivosti európskym občanom. Skutočnosť, že ide o veľmi
citlivý problém, je zrejmá aj zo súčasných hromadných výpovedí frustrovaných lekárov
v českých nemocniciach. Súčasťou pozadia tejto situácie sú aj riziká alebo neistoty, ktoré
vznikajú v súvislosti s vplyvom smernice, napríklad pokiaľ ide o zdravotných turistov,
ktorí vyhľadávajú vysokokvalitnú, avšak lacnejšiu zdravotnú starostlivosť. Len čas ukáže,
či bude táto otázka len okrajová, alebo či prevážia nepochybne pozitívne vplyvy smernice.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Dovoľte mi poblahoželať kolegyni Mme Grossetête,
spravodajkyni, a otcovi tejto direktívy Johnovi Bowisovi za ohromnú prácu na tejto norme,
ktorej cieľom je bezpečná a kvalitná cezhraničná zdravotná starostlivosť.

Chcem nepochybne zdôrazniť potrebu takejto regulácie vzhľadom na doteraz
nejednoznačnú úpravu liečby pacientov v zahraničí, čo im spôsobovalo neistotu, a to
najmä v prípade vzácnych chorôb. Som veľmi rád, že nariadenie obsahuje špeciálne
ustanovenia práve pre týchto pacientov.

Podporujem líniu spravodajkyne, ktorá zdôrazňuje, že táto právna úprava je pre pacientov,
ktorí to potrebujú, a nie výlučne pre tých, ktorí na to majú aj finančné prostriedky.
Nariadenie tak predstavuje významný krok smerom k mobilite pacientov v rámci EÚ.
Dohoda s Radou je rovnováhou medzi pozíciami členských štátov a Európskeho
parlamentu...

(Rečník bol prerušený predsedajúcim)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti doteraz
ovplyvňovali rozličné obmedzenia, ktoré sa týkali dlhých období čakania na ošetrenie,
zložitého systému vyplácania nákladov a rovnako ťažkostí v súvislosti so stanovením
zodpovednosti za následnú klinickú starostlivosť vo vzťahu k cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti.

Smernica, o ktorej má Európsky parlament hlasovať, predstavuje dôležitý krok vpred,
pretože objasňuje tieto administratívne otázky a zlepšuje spoluprácu medzi členskými
štátmi a súčasne posilňuje normy kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti.

Po určení národných kontaktných miest budú pacienti môcť získať informácie o dostupnosti
zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ, o administratívnych postupoch,
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podávaní sťažností a odvolaní. Táto príležitosť už nezávisí od platobnej schopnosti. Je
založená na skutočnom práve na rozhodovanie na základe informácií.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Chcela by som zablahoželať
spravodajkyni a všetkým, ktorí prispeli k vypracovaniu tohto dôležitého dokumentu. Cesta
k dosiahnutiu konečnej dohody bola veľmi dlhá. Spočiatku by sa mohlo zdať, že dokument
prijali všetci. Sú tu však istí skeptici, ktorí sa možno obávajú nerovnomerných poplatkov
za služby alebo príliš veľkého množstva byrokratických požiadaviek a možnej zdravotnej
turistiky. Podľa môjho názoru však smernica skutočne obsahuje vyvážené mechanizmy
na predchádzanie možnému negatívnemu vplyvu tohto dokumentu. Najdôležitejšie je
však vytvoriť podmienky na mobilitu pacientov a poskytnúť im príležitosť byť občanmi
Európskej únie. To znamená, že najdôležitejšie je, aby sa im služby mohli poskytovať
jednoduchým spôsobom a aby sa zároveň mohli slobodne pohybovať po celej Európskej
únii. Ľudí od využívania tejto príležitosti odrádzajú jazykové bariéry a nedostatočná
informovanosť. Plánované kontaktné miesta preto poskytnú pacientom všetky požadované
informácie, väčšiu zrozumiteľnosť, dôveru a možnosť starostlivosti o seba samých. Zdravie
je dôležité pre nás všetkých a spoločnými silami zaručíme dosiahnutie pokroku týmto
smerom.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Rokujeme o smernici, ktorá skutočne rieši problém
využívania služieb zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch. Tieto služby sa už
využívajú. Smernica však harmonizuje a reguluje podmienky ich využívania. Súhlasím
s vyjadreniami svojich kolegov poslancov o potrebe vysokej úrovne služieb zdravotnej
starostlivosti a toho, aby boli občanom k dispozícii v blízkosti ich bydliska. Často však
musíme využívať služby zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch, a to najmä
v prípadoch zriedkavých ochorení a nových liečebných postupov.

Vítam tiež skutočnosť, že sa kladie osobitný dôraz na služby zdravotnej starostlivosti na
miestach s termálnymi prameňmi a v kúpeľoch. Využívanie týchto služieb nám umožňuje
skvalitňovať predchádzanie chorobám a liečbu mnohých ochorení s nízkymi nákladmi,
čo môže mať veľmi veľký význam pre dobrý stav našich poisťovní.

Pán komisár, vyzývam vás, aby ste skutočne podporili túto iniciatívu na presadenie
uvedených služieb.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Táto smernica stanovuje pravidlá na uľahčenie
prístupu k bezpečnej a vysokokvalitnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, podporuje
spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi členskými štátmi a zároveň je v plnej
miere v súlade s vnútroštátnymi jurisdikciami.

Obsahuje základné hodnoty univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
rovnosti a solidarity. Vyplývajú z nej jasné výhody pre pacientov, predovšetkým pre tých,
ktorí trpia zriedkavými a zložitými ochoreniami, pretože budú môcť využiť centrá
odborných znalostí v oblasti ochorenia, ktorým trpia.

Táto smernica je len ďalší príklad toho, že Európa slúži svojim občanom. Všetci si zaslúžime
blahoželanie k vynikajúcej práci a k ukončeniu práce na tejto smernici, najmä však Komisia,
Rada a naša kolegyňa pani Grossetêtová...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Cezhraničná zdravotná starostlivosť je
v súčasnosti nevyhnutnosť. Táto smernica vytvára podmienky na to, aby v sektore
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zdravotníctva v Európe zanikli hranice. Pacientom, ktorí trpia závažnými chronickými
ochoreniami, je v súčasnosti možné poskytnúť odbornú starostlivosť, majú väčšiu mobilitu
a komplexnejšie informácie z kontaktných miest a nástroj na pokrytie nákladov bez
akýchkoľvek ťažkostí. Výsledkom novej smernice Spoločenstva sú nové problémy, tlak
na vnútroštátne systémy zdravotníctva 27 členských štátov Európskej únie v súvislosti
s modernizáciou a nepochybne aj potreba neustáleho prepojenia a spolupráce medzi
systémami zdravotníctva 27 členských štátov Európskej únie. Cieľom je výmena
osvedčených postupov, presadzovanie elektronickej zdravotnej starostlivosti a neustále
zvyšovanie úrovne cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Je to úloha, ktorú musíme splniť...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

John Dalli,    člen Komisie. – Dovoľte mi opäť zablahoželať Parlamentu k významnému
úspechu, ktorý spočíva v dosiahnutí záveru v súvislosti s touto smernicou. – Veľmi ma
teší, že sa táto smernica prijíma.

Musím uviesť, že nemôžem súhlasiť s konštatovaním, že táto iniciatíva podporuje zdravotnú
turistiku alebo umožňuje zdravotným poisťovniam znižovať náklady. Predstavuje skôr
záruku, že občania, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, k nej budú mať lepší prístup
a budú oslobodení od byrokratickej záťaže, ktorá im občas tento prístup znemožňovala.

Som presvedčený, že smernica predstavuje skutočný zlom pre pacientov a pre posilnenie
zdravej Európy. Musím súhlasiť s pani Rothovou-Behrendtovou, pani McGuinessovou
a ďalšími v tom, že smernica by mala byť pre členské štáty podnetom na investovanie do
vlastných systémov zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s touto smernicou som totiž
niekoľkokrát verejne uviedol, že nechceme, aby sa z našich občanov stali kočovníci. Chceme,
aby sa našim občanom poskytovalo najlepšie možné ošetrenie v ich domovoch.

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sú v súčasnosti vďaka tejto
smernici zakotvené v právnych predpisoch EÚ. Naša práca sa tým však nekončí. Mám na
mysli otázku pani Parvanovovej, ktorá sa týkala možných samostatných návrhov v súvislosti
s interoperabilitou. Musím povedať, že kľúčom k operatívnosti a možnosti vykonávať túto
iniciatívu, túto smernicu, je aj interoperabilita. Neviem si totiž predstaviť, ako by bolo
možné vykonávať ju skutočne kvalitne bez náležitého interoperabilného systému
elektronického zdravotníctva. Na druhej strane je interoperabilita veľmi dôležitá aj pre
zvyšovanie rovnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti a zlepšovanie jej udržateľnosti.

V súčasnosti sa teším na spoluprácu s členskými štátmi, ktorej cieľom je náležité
vykonávanie a presadzovanie smernice v celej EÚ. Ak chceme zaručiť, aby sa spolupráca
medzi systémami zdravotníctva v Európe stala skutočnosťou, máme pred sebou ešte veľa
práce na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Môžete sa spoľahnúť, že na riešenie uvedených
úloh vynaložím všetko svoje odhodlanie a energiu.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Veľmi pekne ďakujem za túto prínosnú
rozpravu. Som presvedčená, že veľmi dobre vystihla otázky, ktorých riešenie bolo pre
účastníkov rozpráv v Rade aj v tomto Parlamente počas uplynulých rokov najzložitejšie.
S radosťou som zaznamenala, že prevažná väčšina poslancov mala jednotný postoj.

Áno, táto smernica vytvorí jasnejšiu situáciu a systém, ktorý má slúžiť európskym občanom,
bude transparentnejší. Zo zajtrajšieho predstavenia programu bude zrejmé, že pri jeho
plnení má maďarské predsedníctvo v pláne sústrediť sa na ľudí. Zreteľné je aj to, že to, čo
sme tu vytvorili, nie je dokonalé. Ako práve poznamenal pán Dalli, stále existuje priestor
na ďalšiu prácu.
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Rozpravu o jednotnom trhu, smernici o službách a o tom, ako tieto témy súvisia s právami
pacientov, považujem za veľmi zaujímavú. Som presvedčená, že riešenie, v rámci ktorého
sme sa rozhodli nepristupovať k tejto otázke z pohľadu služieb, bolo veľmi rozumné.
Všetci si totiž pamätáme, aký rozruch vyvolala smernica o službách pri svojom prvom
prijatí. Vypracovať túto smernicu z hľadiska otázky práv pacientov bol veľmi správny
krok. Umožní voľný pohyb pacientov a navyše im poskytne prístup ku kvalitnejším službám
vo vhodnom čase. Preto som presvedčená, že svoj cieľ sme dosiahli, hoci sme zvolili odlišný
prístup. Veľmi dôležité je to, že touto smernicou sa okrem zásad rovnosti príležitostí, práva
na kvalitnú starostlivosť, rovnosť a solidaritu, o ktorých som už hovorila, posilní aj sloboda
voľby.

Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, som veľmi rada, že táto
smernica vznikla počas maďarského predsedníctva. Nie je to však naša zásluha, ale zásluha
našich predchodcov Belgicka a Španielska, ako aj zásluha poslancov tohto Parlamentu.
Som vďačná, že vynikajúca spolupráca medzi Radou a Parlamentom môže slúžiť európskym
občanom až do takej miery.

Predsedajúci.   – Túto príležitosť by som chcel, samozrejme, využiť na to, aby som pani
Grossetêtovej a tieňovým spravodajcom z jednotlivých skupín zablahoželal k vynikajúcej
práci na veľmi citlivej a veľmi zložitej otázke. Som presvedčený, že by sme ju mali vo veľkej
miere medializovať, pretože ide o jednu z otázok, ktoré sa skutočne dostanú ku všetkým
občanom 27 členských štátov. Blahoželám vám, pani Grossetêtová.

Françoise Grossetête,    spravodajkyňa. – (FR) Vážený pán predsedajúci, plne súhlasím
s vaším názorom. V prvom rade by som chcela poďakovať mnohým poslancom, ktorí
vystúpili počas tejto rozpravy a ktorí smernicu podporili. Znova by som rada poďakovala
tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín. Vidím pani Rothovú-Behrendtovú,
ale mám na mysli všetkých svojich kolegov poslancov a nemôžem ich všetkých vymenovať.
Chcem sa im poďakovať, pretože všetci boli aktívni a výrazne prispeli k úsiliu s cieľom
dosiahnuť s Radou 21. decembra túto politickú dohodu, ktorá sa zajtra úspešne zavŕši.

Kolegom poslancom, ktorí vyjadrili okrem iného určité výhrady v súvislosti so zdravotnou
turistikou, hovorím: „Nie! Zaoberáme sa tým.“ Súčasťou smernice je ochranná doložka
pre členské štáty, ktorá im umožňuje mať pod kontrolou plánovanie zdravotnej
starostlivosti a infraštruktúry, práve preto, aby sa zabránilo zdravotnej turistike.

Tým, ktorí si myslia, že táto smernica nie je dostatočne ambiciózna, odkazujem: „Máte
pravdu, aj ja by som bola rada, keby sa nám podarilo zájsť ďalej.“ V súčasnosti je však
potrebné vziať do úvahy, že v súvislosti s touto smernicou sme ešte len v prvej fáze. Vidím,
že pán komisár Dalli, ktorý nám z tohto hľadiska výrazne pomohol, so mnou súhlasí.

Spoločne máme v úmysle zaručiť predovšetkým to, aby sa táto smernica transponovala
za najlepších možných podmienok. O 30 mesiacov sa bude vykonávať a všetci vo svojich
členských štátoch budeme musieť byť obozretní, aby sme zaručili, že skutočne presadzuje
práva pacientov.

Na záver uvediem, že zajtrajšie hlasovanie má zásadný význam. Očakávam, že zaručíte,
aby bola táto smernica veľmi úspešná, pretože keďže v konečnom dôsledku máme v úmysle
uznať práva pacientov na vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť, tento úspech bude
predstavovať dar pre pacientov.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.
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Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

János Áder (PPE),    písomne. – (HU) Počas rozpravy vo výbore, ktorá sa týkala návrhu
smernice o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, niekoľko kolegov
poslancov vrátane pána Petra Lieseho nevidelo v tomto právnom predpise nebezpečenstvá,
ale skôr príležitosti. My Maďari s uvedeným názorom súhlasíme. Hoci sa súčasný
kompromis, ktorý možno považovať za rozumný kompromis medzi právami pacientov
a obavami členských štátov, výrazne líši od predchádzajúceho návrhu správy, príležitosti
sa nezmenili. Možno konštatovať, že ide o malý krok správnym smerom. Aké sú tieto
príležitosti? Napriek tomu, že mnohí poslanci najskôr očakávali náhly príliv nereálne
vysokého počtu zahraničných pacientov a kolaps vnútroštátnych systémov zdravotnej
starostlivosti, si myslím, že smernica pre nás predstavuje šancu na lepšie budúce využitie
prírodného bohatstva našej krajiny. Nemám na mysli len liečivé pramene, ale aj našu
geografickú polohu a cenu kvalifikovanej pracovnej sily. Zdravotnícki pracovníci nakoniec
dostanú príležitosť lepším spôsobom využiť svoje profesionálne zručnosti a ďalšie nevyužité
schopnosti. Bude to prínosné aj pre pacientov, ktorí budú mať v ostatných členských
štátoch neobmedzený prístup k službám zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú dostupné
v ich krajine z dôvodu určitých prírodných podmienok. Pôjde teda o prínos pre
zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ale vďaka mnohým obmedzeniam, ktoré sú
rovnako súčasťou smernice, môžu byť pokojné aj členské štáty. Blahoželám pani
spravodajkyni a všetkým svojim kolegom poslancom, ktorí prispeli k dosiahnutiu tohto
úspechu.

Giovanni Collino (PPE),    písomne. – (IT) Ak máme dokončiť vnútorný trh v súvislosti
s oblasťou zdravotnej starostlivosti, v rámci normalizácie zdravotnej starostlivosti v Európe
sa musí zohľadniť kvalita ponúkaných služieb, ktorá musí byť jednotná pre občanov
všetkých 27 členských štátov bez ohľadu na ich bohatstvo a platobnú schopnosť.

Naliehavo vyzývam predsedu a svojich kolegov poslancov Európskeho parlamentu
o zaručenie toho, že zásah zo strany Európy neskončí prijatím tejto iniciatívy, ale že sa
jeho súčasťou stanú aj výzvy na prijímanie opatrení na miestnej úrovni, predovšetkým na
vykonávanie tohto opatrenia v rámci jednotlivých štátov.

Nemenej dôležité je aj prijatie všetkých cezhraničných opatrení potrebných na fungovanie
celého systému. Napríklad pre pohraničný región, ako je Furlansko-Júlske Benátsko, je
potrebný primeraný mechanizmus na zber údajov s cieľom optimalizovať spoluprácu
v rámci územia štátu, predovšetkým v súčasnosti, keď sa do Talianska rýchlo dostáva
fiškálny federalizmus, ako aj spoluprácu s pohraničnými územiami, ako sú napríklad
niektoré susedné regióny v Slovinsku, s ktorými už určitý čas vedieme konštruktívny dialóg
o riadení služieb zdravotnej starostlivosti.

Potrebujeme tiež zabezpečiť primeranú odbornú prípravu pracovníkov, ktorí sa musia
v súvislosti s pacientmi a svojimi zručnosťami čím ďalej, tým viac prispôsobovať globalizácii
v rámci scenára, ktorý už nie je výlučne európsky.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Po dlhom procese sme dnes prijali text smernice
o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Je to úspech pre
Parlament, ale predovšetkým ide o víťazstvo pacientov. Nový legislatívny rámec umožní
občanom všetkých členských štátov využiť zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte
za rovnakých podmienok, aké by mali vo vlastnej krajine. Takáto mobilita umožní
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pacientom celkom legitímnym spôsobom obísť vnútroštátne poradovníky a využiť služby
zdravotnej starostlivosti, ktoré ponúkajú iné európske krajiny. Dáva zelenú aj špecializácii,
predovšetkým v prípade zriedkavých ochorení, a zdravotná starostlivosť sa tak už nemusí
poskytovať na miestnej úrovni, ale na miestach, ktoré sa špecializujú na liečbu konkrétnych
ochorení. Touto smernicou nemáme v úmysle podporovať zdravotnú turistiku, ale skôr
zaručiť úplnú mobilitu v rámci Európy za rovnakých podmienok. Znamená to, že odteraz
všetci môžeme vyhľadať ošetrenie kdekoľvek, kde nám ho poskytnú najrýchlejšie,
najúčinnejšie a najkvalitnejším spôsobom. Náklady na takéto ošetrenie budú preplatené
zo strany členského štátu, v ktorom je pacient poistený, za rovnakých podmienok, akoby
bolo ošetrenie poskytnuté v tomto štáte.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    písomne. – (PL) Nadobudnutie platnosti smernice
o „pacientoch bez hraníc“ predstavuje veľkú príležitosť pre všetkých pacientov v Európskej
únii, ale predovšetkým pre pacientov z menej rozvinutých krajín, v ktorých služby
zdravotnej starostlivosti nie sú zďaleka uspokojivé. Títo pacienti budú mať lepší prístup
k ošetreniu v inej krajine ako v súčasnosti. Existuje aj nádej, že nové opatrenia podnietia
zmenu vo vnútroštátnych systémoch zdravotnej starostlivosti. Týka sa to predovšetkým
skrátenia dlhých poradovníkov v prípade ľudí, ktorí čakajú na určité druhy nemocničného
ošetrenia. Riziko odlivu pacientov do nemocníc v iných krajinách donúti krajiny
s najdlhšími poradovníkmi, aby prijali administratívne rozhodnutia o čo najlepšom využití
nemocničných lôžok a postupov. Povinnosť určiť kontaktné miesta vo všetkých členských
štátoch EÚ je pre pacientov dôležitá. Poskytnú im viac informácií o možnostiach liečby
v inej krajine a tiež o výsledkoch nemocníc v iných krajinách v prípade liečby zriedkavých
ochorení alebo veľmi závažného zdravotného stavu. Po nadobudnutí platnosti nového
právneho predpisu bude dôležité vykonať podrobné monitorovanie jej účinkov a vplyvu
na zlepšenie kvality služieb a jej dostupnosti pre rozličné skupiny pacientov v jednotlivých
regiónoch Európy. Dôležité bude predovšetkým zhromažďovanie informácií o tom, kto
uvedené služby využíva, či ide len o lepšie informované a bohaté sociálne skupiny, alebo
o všetkých, ktorí potrebujú ošetrenie.

Alajos Mészáros (PPE),    písomne. – (HU) Voľný pohyb pracovnej sily a rozvoj cestovného
ruchu si vyžadujú riešenie problémov v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Pravidlá, ktoré sa týkajú prístupu k službám a úhradám, musia byť občanom členských
štátov jasné a známe. Cieľom je umožniť občanom bez predchádzajúceho povolenia
a v prípade každého členského štátu prístup k ambulantnej a nemocničnej starostlivosti,
na ktorú by mali nárok aj vo vlastnom členskom štáte, a vyplatiť im náklady v rozsahu
stanovenom v rámci vlastných systémov. Riziko možného zneužitia, ktorým mám na
mysli zdravotnú turistiku, nesmie byť v tomto prípade prekážkou. Je prirodzené, že v rámci
našich právomocí musíme robiť všetko preto, aby sme ho znížili na minimum.

Musím zdôrazniť, že návrh sa týka mobility pacientov v rámci Európskej únie, nie „voľného
pohybu služieb“. Je potrebné poznamenať, že osvedčený systém môže vytvárať aj pridanú
hodnotu prostredníctvom využívania nevyužitých kapacít a predchádzania stratám
z hľadiska logistiky. V niektorých prípadoch môže rýchla cezhraničná lekárska pomoc
zachrániť životy. Ďalším dôležitým hľadiskom je to, že cezhraničná zdravotná starostlivosť
je veľmi dôležitá aj v prípadoch nedostupnosti primeranej úrovne liečby určitého ochorenia
v jednom členskom štáte, avšak jej dostupnosti v inom. Som presvedčený, že tento návrh
je vyvážený a že predstavuje kompromis medzi výhradami členských štátov a ambíciami
Európskeho parlamentu.
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Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) V súčasnosti existuje príliš veľa neistoty v otázkach
prístupu k zdravotnej starostlivosti, vyplácania nákladov a zodpovednosti za následnú
klinickú starostlivosť vo vzťahu k cezhraničnej starostlivosti. Táto smernica umožňuje
všetkým pacientom, nielen najinformovanejším alebo najbohatším, využívať celý rad práv
v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré už uznal Súdny dvor Európskej únie. Členské štáty
si zachovávajú plnú zodpovednosť za organizáciu a riadenie systémov sociálneho
zabezpečenia. Návrh sa týka pacientov a ich mobility v rámci EÚ, nie voľného pohybu
poskytovateľov služieb. Smernica stanovuje spoluprácu medzi členskými štátmi
predovšetkým v súvislosti s uznávaním lekárskych odporúčaní (liečby, predpisov a podobne)
z iného členského štátu, elektronickou zdravotnou starostlivosťou a posudzovaním
zdravotníckej technológie (HTA). Referenčná sieť vytvorená prostredníctvom národných
kontaktných miesť uľahčí prístup verejnosti k týmto informáciám. Rumunské orgány
musia skutočne zaručiť, aby ich občania mali prístup k informáciám. Prijatie tejto správy
pomôže zabezpečiť správnu rovnováhu medzi právami pacientov v EÚ v súvislosti
s prístupom k najkvalitnejšiemu ošetreniu a ochranou finančnej udržateľnosti
vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia.

Bernadette Vergnaud (S&D),    písomne. – (FR) V porovnaní s pôvodným návrhom
Komisie, ktorý uľahčoval mobilitu pacientov s pohľadom na zdravie orientovaným na trh,
vítam pokrok, ktorý sa odráža v tejto dohode. Aby sme chránili svoje systémy sociálneho
zabezpečenia, bolo nevyhnutné obnoviť systém predchádzajúceho povolenia v prípade
nemocničného alebo nákladného ošetrenia. Podobne bolo potrebné odvolať sa na článok
168 zmluvy s cieľom zaručiť, aby sa rešpektovali výsady členských štátov, pokiaľ ide
o organizáciu ich systémov verejného zdravotníctva. Na záver chcem uviesť, že chvályhodný
pokrok sa dosiahol z hľadiska spolupráce a informovanosti pacientov.

Stále však existujú veľké nedostatky. Ide o nedostatočnú pozornosť, ktorá sa venuje mobilite
odborníkov, zdravotnej demografii a starnutiu obyvateľstva. Tieto nedostatky by sa mali
odstrániť prostredníctvom ďalších legislatívnych návrhov, predovšetkým prostredníctvom
návrhu týkajúceho sa odborných kvalifikácií. V uvedených návrhoch bude dôležité opätovne
zdôrazniť, že zdravotníctvo predstavuje sektor s osobitnými charakteristickými
vlastnosťami. Nejde o komoditu, ktorá sa riadi výlučne zákonmi trhu, ale skôr o najvzácnejší
kapitál, ktorý občania vlastnia.

Príloha – Stanovisko Komisie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Prijateľné bez zmeny: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107 (text ako celok, blok č. 1,
kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh). Komisia je za prijatie kompromisného
textu spoločnými zákonodarcami.

14. Európska iniciatíva o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií –
Inhalátory pre astmatikov (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je, to musím povedať, zvláštna spoločná
rozprava na tieto témy:

– správa pani Matiasovej v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie
a bezpečnosť potravín o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných typoch
demencií (2010/2084(INI)) (A7-0366/2010) a
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– otázka na ústne zodpovedanie o inhalátoroch pre astmatikov, ktorú predložila pani
Mazzoniová v mene Výboru pre petície (O-0182/2010 – B7-0666/2010).

Marisa Matias,    spravodajkyňa. – (PT) Rada by som na začiatok uviedla príklad, ktorý,
podľa mňa, jasne poukazuje na naliehavosť tejto iniciatívy. V Parlamente sme začali pracovať
presne pred šiestimi mesiacmi. Od začatia práce po hlasovanie o tejto správe uplynulo šesť
mesiacov, počas ktorých prepukla Alzheimerova choroba alebo nejaký iný typ demencie
u viac ako 700 000 osôb. Toto číslo samo osebe ukazuje, aké dôležité a naliehavé je prijatie
opatrení v tejto oblasti. Oznámenie Komisie preto prichádza včas.

So všetkými ľuďmi v Európe, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencie,
treba zaobchádzať rovnako. Alzheimerovou chorobou trpí viac ako 7 miliónov ľudí
a rôznymi typmi demencie všeobecne až takmer 10 miliónov ľudí.

Keď hovoríme v číslach, akoby sme hovorili o stredne veľkej krajine. Nemôžeme
diskriminovať žiadnu chorobu, tak ako nemôžeme diskriminovať žiadnu krajinu. Ku
všetkým musíme pristupovať rovnako. Práve z tohto dôvodu je naliehavo potrebné prijať
opatrenia vo viacerých oblastiach. Pokiaľ ide o oblasť výskumu, vieme, že počet ľudí s týmto
ochorením sa každých 20 rokov zdvojnásobí.

Vieme, že v prípade vekovej skupiny nad 65 rokov sa počet zdvojnásobuje každé štyri
roky, a práve preto sa musíme zaoberať príčinami a odhaliť ich, pretože keď o probléme
nemáme dostatočné poznatky, nemôžeme proti nemu prijať opatrenia. Aby sme to dosiahli,
potrebujeme viac výskumu, viac spolupráce a viac epidemiologických údajov.

Musíme sa dozvedieť viac o tom, aké opatrenia prijímať v súvislosti s prevenciou a kontrolou
rizikových faktorov. Potrebujeme včasné určenie diagnózy, špecializovanú starostlivosť
a vyškolených ošetrovateľov. Musíme podporiť rodiny a nesmieme stigmatizovať trpiacich.
Musíme im dať práva a dôstojnosť. Potrebujeme, aby všetky krajiny mali vnútroštátne
akčné plány, aby sme potom mohli spolupracovať na európskej úrovni. Musíme bojovať
proti nerovnostiam medzi členskými štátmi a v rámci členských štátov. Existencia pacientov
prvej a druhej triedy je neprijateľná. Všetci si musia byť rovní bez ohľadu na pohlavie, vek,
bydlisko či akékoľvek ďalšie kritérium.

Práve preto, vážený pán predsedajúci, je veľmi, veľmi dôležité, aby naše zdravotnícke
služby dosiahli čo najväčšie pokrytie. Nemôžeme sa vyhýbať rozhovorom o týchto
naliehavých potrebách len preto, že sme v kríze a vždy hovoríme o nákladoch na túto
chorobu. Spoločenské a hospodárske náklady spojené s ignorovaním tohto problému sú
omnoho vyššie ako náklady spojené s jeho riešením. Preto musíme tento problém riešiť
a musíme investovať. Investovať do ľudí, investovať, ako som už povedala, do prevencie
a do podpory rodín a ošetrovateľov, na ktorých sa až pričasto zabúda.

Vieme, že ku každej osobe, ktorá trpí Alzheimerovou chorobou, treba troch ľudí, aby sa
o ňu starali. Osoba trpiaca Alzheimerovou chorobou nemôže ostať ani hodinu bez dozoru.
Musí to pre nás byť poučením: nemôžeme pokračovať bez toho, aby sa členské štáty
v reakcii na tento problém spojili, nemôžeme pokračovať bez spolupráce a najmä bez
spolupráce na základe solidarity.

Preto by som chcela povedať toto: pokiaľ ide o tému spolupráce, všetci vieme, že nič z tohto
sa nedá vykonať izolovane, a aj tu v Parlamente sa spolupracovalo so všetkými tieňovými
spravodajcami zo všetkých parlamentných skupín s podporou troch žien, ktoré mi pomáhali
vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, v našej
parlamentnej skupine a v našej delegácii.
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Preto by som rada všetkým týmto ženám poďakovala. A možno to nie je náhoda, že na
tejto správe pracovali iba ženy, pretože najviac sa to týka práve žien, ktoré sa zaoberajú
správami o Alzheimerovej chorobe aj ľuďmi trpiacimi Alzheimerovou chorobou vrátane
mužov. Chcem preto upozorniť aj na tie druhy diskriminácie, ktoré sú zahalené
nedostatočnou liečbou či reakciou na tieto otázky.

Na záver chcem povedať, že by som sa rada opýtala priamo pána komisára Dalliho, ktoré
návrhy zahrnuté v tejto správe je Komisia ochotná akceptovať a kedy bude ochotná
akceptovať alarmujúci rozsah ochorenia, ktorého sme v súčasnosti svedkami, a prijať
opatrenia v tomto smere.

Erminia Mazzoni,    autorka. – (IT) Musím povedať, že aj pre mňa je hádankou, prečo je
táto otázka spojená s predchádzajúcou správou, dôležité však, podľa mňa, je, že Parlament
sa dnes sústredí na tému otázky, ktorú som predložila v mene Výboru pre petície.

Táto otázka sa týka prípadu, v ktorom bola malému európskemu podniku odopretá
spravodlivosť z dôvodu poľutovaniahodnej nečinnosti Komisie trvajúcej od roku 1997
až dodnes. Toto zistenie podporil Výbor pre právne veci, ktorý bol výborom, ktorému
predsedám, požiadaný o vydanie stanoviska.

Záležitosť sa týka zdravotníckej pomôcky, konkrétne inhalátora pre astmatikov, ktorý bol
patentovaný v roku 1990 a zákonným spôsobom uvedený na trh. Na tento výrobok sa
vzťahuje smernica 93/42/EHS, ktorá ustanovuje, že výrobcovia musia potvrdiť dodržiavanie
požiadaviek, a ktorá vnútroštátne orgány oprávňuje overovať prostredníctvom sledovania
a náhodných kontrol, či je toto vlastné potvrdenie pravdivé.

Výrobok, ktorý sa na trhu šesť rokov, čiže do roku 1996, úspešne distribuoval a na ktorý
za viac ako pätnásť rokov nebola zaznamenaná ani jedna jediná konkrétna sťažnosť či
pripomienka, predložila na kontrolu vláda Horného Bavorska, ktorá požiadala komisiu
v Magdeburgu, aby preskúmala povolenie, ktoré bolo spoločnosti udelené.

V decembri toho istého roka komisia a ministerstvo zdravotníctva Saska-Anhaltska kontrolu
vykonali a postup uzavreli vyhlásením, že výrobok je plne v súlade s platnými legislatívnymi
požiadavkami. Na záver postupu tiež spochybnili oprávnenosť požiadavky vlády Horného
Bavorska, ktorú vyzvali, aby uplatnila postup podľa ochrannej doložky uvedenej smernice,
ak má aj naďalej pochybnosti.

V nasledujúcom roku sa uskutočnila séria nezdokumentovaných činností, o ktorých sme
boli informovaní len nepriamo, a potom zrazu v roku 1997 spolkové ministerstvo
zdravotníctva bez akejkoľvek komunikácie s výrobcom nariadilo stiahnutie výrobku z trhu.

Ministerstvo začalo postup – postup podľa článku 8 uvedenej smernice – na konci roka
1997, ale nič nezistilo, pretože neboli poskytnuté žiadne informácie a proces konzultácií
s výrobcom sa nezačal. Uprostred všeobecného ticha, v polovici roku 2003, výrobca, ktorý
sa domnieval, že toto ticho znamená, že nevysvetlené pripomienky nemeckých orgánov
boli očividne zamietnuté, opäť uviedol výrobok na trh.

Žiaľ, nemecké orgány v roku 2005 – opäť bez akejkoľvek komunikácie – znovu nariadili
stiahnutie výrobku z trhu. Aby bolo jasné, napriek opakovaným žiadostiam dodnes nebolo
nijako vysvetlené, prečo bol výrobok stiahnutý.

Keďže sa vôbec nekomunikovalo a neuskutočnilo sa žiadne vyšetrovanie, výrobca nemal
možnosť zákonným spôsobom vyvrátiť zistenia druhej strany. To malo na výrobcu vážny
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hospodársky dosah, pretože na odpoveď čaká viac ako 15 rokov a svoj výrobok nemôže
uviesť na trh.

Chcela by som tiež dodať, že počas šiestich rokov, kým sa výrobok distribuoval, o čom
existujú dokumenty vrátane dokumentov, ktoré predložila Komisia, boli zistené významné
úspory v oblasti výdavkov verejného zdravotníctva vzhľadom na nízku cenu výrobku,
pričom výrobok mal priaznivý vplyv na astmatikov.

Keď výrobca pán Klein videl, že všetky jeho pokusy o pokrok s ostatnými orgánmi sú
neúspešné, obrátil sa v roku 2008 na Výbor pre petície. Výbor začína príslušný postup
v tomto legislatívnom období. Vzhľadom na dlhé trvanie záležitosti uvedenej v sťažnosti
výbor zároveň inicioval neformálny konzultačný proces s pánom komisárom s cieľom
dosiahnuť, aby bola odpoveď poskytnutá v kratšom časovom rámci, pretože sťažovateľ
žiada potvrdenie, že jeho výrobok je v súlade s európskymi právnymi predpismi, alebo
v opačnom prípade aspoň rozhodnutie, proti ktorému sa môže odvolať na súde a ktoré
mu tak umožní dosiahnuť spravodlivosť.

Nič z toho sa nestalo a počas rozpravy vo Výbore pre petície sa Európska komisia, žiaľ,
opäť vyhla odpovediam na naše otázky. Výbor preto prijal jednomyseľné rozhodnutie
vystúpiť pred Parlamentom a požiadať Komisiu, aby v Parlamente predniesla jasné
odpovede, pretože táto záležitosť nepopierateľne vyvoláva vážne podozrenia, pokiaľ ide
o porušovanie Charty základných práv. Nejde pritom len o nečinnosť Komisie. Ide najmä
o to, že pán Klein nemôže podniknúť právne kroky.

Táto záležitosť vyvoláva očividné podozrenia, pokiaľ ide o porušovanie pravidiel trhu
a ochrany malých podnikov, preto trváme na tom, aby tu boli poskytnuté odpovede na
body uvedené v našej otázke.

Predsedajúci.   – Vážená pani Mazzoniová, rád by som vám poďakoval predovšetkým za
to, že ste vyjadrili rovnaký údiv nad tým, ako sa tieto dve témy spojili. To, samozrejme,
neznamená, že by som nejako znižoval význam tejto otázky, ktorú navyše predkladáte
z pozície predsedníčky Výboru pre petície, ktorého som členom, a preto mám mimoriadny
záujem o to, čo robí.

Pre pána komisára aj pre rečníkov bude veľmi zložité spojiť tieto dve témy, ktoré majú
takú odlišnú povahu, preto stojí za otázku, či je vhodné plánovať rozpravu tak, ako bola
naplánovaná v programe.

John Dalli,    člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,
dovoľte mi najprv vzdať hold Parlamentu a najmä spravodajkyni pani Matiasovej za vaše
odhodlanie zaoberať sa Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencií.

Komisia sa s týmto vaším záujmom plne stotožňuje. Demencia predstavuje pre milióny
Európanov a ich rodiny veľké utrpenie. Vzhľadom na rýchle starnutie obyvateľstva nastal
čas, aby Európa začala konať.

Komisia preto v roku 2009 predložila oznámenie o Alzheimerovej chorobe a iných typoch
demencií s opatreniami na zlepšenie prevencie a diagnostikovania, výskumu a výmeny
osvedčených postupov.

Som rád, že Parlament podporuje sústavnú činnosť v tejto oblasti a predkladá ucelený
súbor odporúčaní. Táto správa a jej odporúčania prichádzajú práve včas v okamihu, keď
sa Komisia s členskými štátmi chystá v apríli zaviesť spoločné opatrenie týkajúce sa
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Alzheimerovej choroby, takzvaný projekt ALCOVE (ALzheimer COoperative Valuation
in Europe).

Som presvedčený, že v rámci tohto spoločného opatrenia sa zrealizuje množstvo
odporúčaní, ktoré tu dnes prijímate.

Spoločné opatrenie sa sústredí na prevenciu, pričom ide o oblasť, ktorú vo svojej správe
zdôrazňuje Parlament, ako aj na zlepšenie poznatkov a údajov a výmenu osvedčených
postupov. Bude sa zaoberať aj ďalšou oblasťou, v ktorej Parlament žiada opatrenia: právami
osôb žijúcich s demenciou. Súhlasím s vami, že na to, aby sme lepšie pochopili, ako máme
vzniku demencie predchádzať alebo ako ho máme oddialiť, potrebujeme plne koordinovaný
výskum. Práve preto Komisia zaviedla iniciatívu spoločného plánovania v oblasti boja
proti neurodegeneratívnym ochoreniam, najmä Alzheimerovej chorobe.

Na riešení Alzheimerovej choroby po prvýkrát spolupracuje 23 krajín. V Európe existujú
osvedčené postupy diagnostikovania a liečby Alzheimerovej choroby a Komisia podporuje
výmenu týchto poznatkov a osvedčených postupov.

Môžem tiež potvrdiť, že podľa odporúčaní Parlamentu bude v rámci iniciatívy Únia inovácií,
ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020, prvou pilotnou oblasťou nového európskeho
partnerstva v oblasti inovácií téma aktívneho a zdravého starnutia.

V tejto súvislosti by sa mohli vypracovať opatrenia na podporu osôb trpiacich demenciou.
Dobrým príkladom by mohla byť súčasná iniciatíva Parlamentu týkajúca sa ošetrovateľov.
Dúfame, že v tejto oblasti budeme môcť podporiť ďalšie inovačné opatrenia, ktoré sa môžu
zaoberať aj otázkami Alzheimerovej choroby a iných typov demencií.

Na záver mi dovoľte povedať, že Komisia priaznivo vníma množstvo ďalších odporúčaní
vrátane vyhlásenia roku 2014 za európsky rok mozgu. Chcem vás ubezpečiť, že Komisia
je pri riešení otázky demencie odhodlaná vykonať svoju úlohu.

Dovoľte mi teraz vyjadriť sa k druhej téme tejto rozpravy, ktorou je sťažnosť pána Kleina,
vynálezcu a výrobcu inhalátora Effecto.

Uvedenie príslušnej pomôcky na trh bolo v Nemecku pôvodne zamietnuté v roku 1997.
Týmto rozhodnutím sa ďalej nezaoberala ani Komisia, ani nemecké orgány, ani výrobca.
Vtedajší distribútor v tom čase naznačil, že pred opätovným uvedením výrobku na trh
vykoná ďalšie štúdie.

Zariadenie sa na trh vrátilo v roku 2002 s novým názvom. Keď nemecké orgány v roku
2005 výrobok znovu zakázali, Komisia prípad starostlivo analyzovala a postup uzavrela
oficiálnym listom, ktorý bol nemeckým orgánom a výrobcovi zaslaný v júli 2007.

Z analýzy Komisie vyplynulo, že zákaz nemeckých orgánov bol odôvodnený, pretože
klinické údaje, ktoré predložil výrobca, nepostačovali na preukázanie bezpečnosti tejto
zdravotníckej pomôcky.

Podľa smernice o zdravotníckych pomôckach musí výrobca preukázať bezpečnosť, aby
mohol používať označenie CE. To znamená, že príslušným právnym ustanovením bol
článok 18 smernice, ktorý sa zaoberá prípadmi výrobkov uvedených na trh s protiprávne
umiestneným označením CE. V tomto prípade sa oficiálne rozhodnutie Komisie nevydáva.

Keďže podľa názoru Komisie sa na tento prípad nevzťahuje postup podľa ochrannej
doložky, Komisia nemá dôvod žiadať oznámenie zákazu, ktorý v roku 2005 vydali nemecké
orgány.
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Prekážka, ktorá sťažovateľovi bráni uviesť výrobok na trh, je rozhodnutie nemeckých
orgánov (zákaz z roku 2005) a nie rozhodnutie Komisie. Sťažovateľ mal k dispozícii
príslušné právne cesty, ktoré mohol na vnútroštátnej úrovni využiť, a tieto možnosti
skutočne aj využil. Jeho sťažnosti však zamietli nemecké súdy.

Chcel by som zdôrazniť, že Komisia od roku 2007 sťažovateľa vyzýva, aby svoju
zdravotnícku pomôcku uviedol do súladu s príslušnými predpismi doplnením chýbajúcich
klinických údajov, a v tejto súvislosti sprostredkovala kontakt medzi výrobcom
a nemeckými orgánmi. Podľa poznatkov Komisie sťažovateľ doposiaľ nepodnikol žiadne
kroky.

Elena Oana Antonescu,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (RO) Budem hovoriť
o Alzheimerovej chorobe a iných formách demencie. Chcela by som zablahoželať pani
spravodajkyni Matiasovej k vynikajúco vykonanej práci. Ako tieňová spravodajkyňa
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) pre tento
dokument chcem tiež poďakovať všetkým svojim kolegom, ktorí k nemu prispeli.
Pozornosť, ktorú na seba upútal tento dokument, naznačuje, o akú dôležitú tému a zároveň
o aký závažný jav ide.

Demenciou trpí až 9,9 milióna ľudí a pacienti s Alzheimerovou chorobou tvoria väčšinu.
Do roku 2020 očakávame dramatické zvýšenie tohto počtu, pričom toto ochorenie je
v Európskej únii stále nedostatočne diagnostikované. Medzi členskými štátmi existujú
rozdiely, pokiaľ ide o prevenciu, dostupnosť liečby a starostlivosť. Opatrenia v oblasti
výskumu a boja proti tejto chorobe sú fragmentárne a reakcie nedostatočné.

Správa predstavuje významný krok v boji proti tomuto ochoreniu v Európskej únii a je
nevyhnutná na zavedenie novej formy spolupráce členských štátov, ktorá umožní prijímanie
koordinovaných opatrení na boj proti niektorým problémom, ktoré postihujú celú Európu.
Správa podporuje solidaritu medzi štátmi a výmenu osvedčených postupov s cieľom
vyhnúť sa duplicitnému úsiliu a mrhaniu zdrojov. Chcela by som zdôrazniť význam
preventívnej diagnostiky a včasného zásahu v úvodných fázach choroby. Domnievam sa,
že je to rozhodujúce na dosiahnutie pokroku v boji proti tomuto ochoreniu.

Okrem toho by som tiež rada pripomenula význam prijatia multidisciplinárneho prístupu
k výskumu v tejto oblasti. Roztrieštenosť disciplín a chatrné prepojenie primárneho
a klinického výskumu, verejného zdravotníctva a spoločenského výskumu má vplyv na
to, ako sa vedecké objavy prenášajú do lekárskej praxe a poskytovania starostlivosti. To
všetko sa uskutočňuje na vnútroštátnej úrovni, čo zvyšuje roztrieštenosť. Preto sa musíme
sústrediť na multidisciplinárny prístup a na prenos objavov a poznatkov na úrovni EÚ.

Nessa Childers,    v mene skupiny S&D. – Demenciou, ktorej najbežnejšou formou je
Alzheimerova choroba, dnes trpí takmer 10 miliónov Európanov. Do tejto štatistiky patrila
aj moja vlastná matka, ktorá zomrela minulý rok. Preto dôrazne vítam túto európsku
iniciatívu v oblasti demencie.

Malo by nás veľmi znepokojovať, že podľa odhadov sa diagnostikuje len polovica prípadov.
Malo by nás veľmi znepokojovať, že demenciou trpí dvakrát viac žien ako mužov, a malo
by nás veľmi znepokojovať, že pri starnutí európskeho obyvateľstva sa počet trpiacich
o dvadsať rokov zdvojnásobí.

Keďže oddialenie vzniku Alzheimerovej choroby o päť rokov predstavuje o 50 % nižšiu
mieru výskytu, vítam, že Komisia sa sústredila na prevenciu a včasné zisťovanie. Vítam
zameranie sa na lepší výskum v Európe, najmä keď vieme, že 85 % dnešného výskumu sa
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uskutočňuje bez koordinácie EÚ. Vítam tiež zameranie sa na výmenu osvedčených postupov
a na práva trpiacich a ich rodín.

Ja a moji kolegovia sociálni demokrati sme sa v našich pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhoch sústredili na sociálne hľadiská demencie a naliehavo žiadame nasledovné body.

Žiadame, aby sa v oblasti medicínskeho a sociálneho výskumu, zdravotnej a sociálnej
politiky a politiky zamestnanosti veľká pozornosť venovala osobitným potrebám žien,
ktoré sú medzi pacientmi postihnutými touto chorobou v porovnaní s mužmi zastúpené
dvojnásobne a v nepomerne väčšom počte sú zastúpené aj medzi opatrovateľmi.

Opakujeme našu výzvu Komisii, aby v rámci svojej zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci pripravila právne predpisy týkajúce sa politík v oblasti duševného zdravia
na pracovisku s cieľom čo najlepšie začleniť osoby s mentálnym postihnutím do pracovného
trhu.

Odporúčame preskúmať v rámci Európy využitie vopred poskytnutých pokynov pacienta
(living wills), ktoré sú tak veľmi potrebné.

A napokon zdôrazňujeme, že je dôležité, aby sa všetky informačné a vzdelávacie kampane
zamerali na schopnosť rozoznávať príznaky demencie.

Na záver by som rada zablahoželala pani spravodajkyni Matiasovej a poďakovala jej aj
svojim kolegom tieňovým spravodajcom za prácu na tejto správe.

Frédérique Ries,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Boj proti Alzheimerovej chorobe sa
v posledných rokoch stal európskou prioritou a už bolo načase. Dovoľte mi dodať, že
vítam všetky iniciatívy, ktoré práve oznámil pán komisár Dalli.

Táto forma starnutia mozgu zaznamenáva v Európe a na celom svete explozívny rast.
Postihnutých je viac než 7 miliónov ľudí, a ak vezmeme do úvahy aj ďalšie typy
neurodegeneratívnych ochorení, toto číslo sa zvýši na 10 miliónov. Môžeme a mali by
sme privítať, že v súčasnosti sa z prostriedkov EÚ financuje 32 výskumných projektov,
musíme však robiť viac, omnoho viac, najmä pokiaľ ide o koordináciu výskumu
Alzheimerovej choroby v rámci ôsmeho rámcového programu pre výskum už od roku
2014. Jasne sa to uvádza v bode 21 nášho uznesenia.

Nevyhnutné je tiež sústrediť sa na multidisciplinárny prístup v oblasti diagnostiky, prevencie,
liečby a podpory pre príjemcov starostlivosti a ich rodiny. Hovoria o tom body 2 a 20,
ktoré sú veľmi dôležité. Z jednej štúdie, ktorá bola nedávno publikovaná vo Francúzsku,
v tejto súvislosti navyše vyplynulo, že s týmto ochorením sú spojené značné
spoločensko-hospodárske náklady. Len na lekársku starostlivosť a dohľad nad pacientmi
sa mesačne vynakladá viac ako 10 miliónov EUR. A do toho nie je započítaná ohromná
oddanosť blízkych osôb a rodín pacientov, ktorí opatere a starostlivosti o pacienta venujú
viac ako šesť hodín denne.

Pomoc týmto pacientom znamená aj stanovenie správnej diagnózy. Vedecký svet nám
hovorí, že sa musia zmeniť medzinárodné kritériá, pretože v dôsledku prísneho
uplatňovania často zastaraných kritérií sa pod túto diagnózu mnohokrát zahŕňa priveľa
pacientov s inými typmi demencie.

Na európskej úrovni, ktorej sa týka bod 64 nášho uznesenia, je rozhodujúce, aby Parlament
konečne zareagoval na výzvu výskumných pracovníkov. Ak jedného dňa chceme nájsť
liek, čo musíme, potrebujeme na klinické štúdie viac dobrovoľníkov. Nadchádzajúca revízia

153Diskusie Európskeho parlamentuSK18-01-2011



smernice o klinických pokusoch je preto zlatou príležitosťou na poskytnutie konkrétnej
odpovede a zároveň nádeje postihnutým rodinám.

Gerald Häfner,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, nech už
spojenie týchto rozpráv zariadil ktokoľvek, sotva preukázal Parlamentu službu – nehovoriac
o témach samotných.

Ceny liekov a zdravotného poistenia v celej Európe rastú a každý sa snaží nájsť spôsob,
ako ich znížiť. Vďaka pokroku medicíny sú lieky čoraz drahšie. Prípad, ktorým sa tu
zaoberáme, je iný. V Európe je 30 miliónov astmatikov a my tu máme malého výrobcu,
ktorý vyvinul pomôcku, vďaka ktorej sa inhalácia – ktorá môže astmatikom zachrániť
život a je pri ich liečbe mimoriadne dôležitá – stáva lepšou, rýchlejšou, účinnejšou a najmä
lacnejšou. Tomuto výrobcovi sa 14 rokov odopiera prístup na trh. Výrobca sa obrátil na
Komisiu už v roku 1996 a Výbor pre petície sa touto záležitosťou zaoberá od roku 2006.
Pán komisár Dalli, úlohou Komisie je pomáhať presadzovať zákony a byť na strane občanov.
V tomto prípade tomu tak nie je. Komisia namiesto toho odmieta prijať jasné rozhodnutie
– rozhodnutie, ktoré by pomohlo sťažovateľovi.

Chcel by som sa na vás obrátiť celkom osobne, pán komisár Dalli, pretože si iste spomeniete,
že sme vás pozvali na stretnutie vo Výbore pre petície, aby sme záležitosť prediskutovali.
Povedali ste nám, že na to nemáte čas, ale že by ste si mohli nájsť čas na osobný rozhovor.
Prišli sme za vami a osobne sme s vami hovorili. Vy osobne ste mi sľúbili, že sa o vec
postaráte a veľmi rýchlo nájdete riešenie. Dodnes som o ničom nepočul. Napísal som vám
ďalší list, ale nedostal som žiadnu odpoveď. Pokúsili ste sa tiež zabrániť ďalšej rozprave.
Takto by Komisia nemala konať.

Rád by som veľmi jasne vyhlásil, že Európsky parlament očakáva, že Komisia bude stáť na
strane zákona a občana – a zajtra budeme o tomto uznesení spoločne hlasovať. Očakávame
od vás, že zaručíte ochranu takýchto malých výrobcov pred tými, ktorí im chcú zabrániť
v prístupe na trh. Ide tu o veľa peňazí, ale zároveň tu ide najmä o zdravie ľudí. Uvedomujeme
si problémy. Nedokážeme pochopiť vaše konanie, pán komisár Dalli. Poznáme všetky vaše
argumenty. Prezrel som stohy spisov, ale zatiaľ som nenašiel jasný argument, ktorý by
odôvodnil váš postoj. Hovoríme o medicínskom výrobku. Používa sa už 30 000 kusov –
ľudia sa z nich nadýchli milióny ráz s vynikajúcimi výsledkami. Máme listy od poisťovní,
ktoré nás žiadajú povoliť uvedenie na trh, aby sa tu mohli usporiť náklady. Očakávam, že
Komisia si konečne splní svoju úlohu a prijme v tejto veci priaznivé rozhodnutie.

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

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Vážený pán predsedajúci, rád by som sa
pána Häfnera opýtal, či súhlasí s tým, že poznámky pána komisára vo veci inhalátora
BronchoAir, ktoré sme si v minulosti vypočuli, boli absolútne vyhýbavé a nepomohli ani
samotnej spoločnosti, ani astmatikom vo všeobecnosti.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, ak mi dovolíte stručnú,
ale osobnú odpoveď, mám dojem, že pán komisár ešte nevyužil príležitosť, aby sa s touto
záležitosťou osobne oboznámil a vytvoril si svoj vlastný nový pohľad. Toto je však dokonalá
príležitosť, pán komisár Dalli, aby ste sa na celú záležitosť pozreli novými očami a po
rokoch otáľania prijali nový záver – a odporučil by som tiež, aby ste sa obrátili na iných
pracovníkov, nie na tých, ktorí sú zodpovední za doterajšie zdĺhavé konanie. Rád by som
sa s vami o tom porozprával, alebo ešte lepšie, bol by som rád, keby ste sa spojili so
sťažovateľom a našli riešenie.
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Úplne súhlasím s kolegom poslancom.

Marina Yannakoudakis,    v mene skupiny ECR. – V Spojenom kráľovstve trpí demenciou
750 000 ľudí, z ktorých viac než 50 % bude mať Alzheimerovu chorobu. Účinky sú rovnaké,
ale skúsenosť každého človeka je iná. Na túto chorobu, ktorá často drží v područí pacienta
aj ošetrovateľa bez ohľadu na vek, neexistuje žiadny liek. Čo sa však dá robiť v EÚ? Právne
predpisy sú očividne druhoradé v tom, čo potrebuje predovšetkým miestnu podporu.

Po prvé, prednesením tejto témy v našej rokovacej sále však na ňu môžeme upozorniť,
môžeme podnietiť diskusiu a zvýšiť informovanosť verejnosti. Na základe toho sa potom
členské štáty môžu rozhodnúť, či ju budú považovať za prioritu, a môžu sa rozhodnúť pre
výmenu osvedčených postupov. Po druhé, informovanosť môže viesť k lepšiemu vnímaniu
príznakov a tým k včasnému určeniu diagnózy. Na trhu existujú lieky, ktoré tu môžu
pomôcť, a keď sa budú brať v správnom čase, môžu proces choroby spomaliť. Dôležité je,
aby sa pomohlo trpiacim, aby rodiny dostali informácie a podporu a napokon aby sa
pacientom pomohlo zachovať si v tejto ťažkej chorobe vlastnú dôstojnosť.

William (The Earl of) Dartmouth,    v mene skupiny EFD. – Malá nemecká spoločnosť
BronchoAir z Mníchova očividne vyrobila inhalátor, ktorý môže skutočne zlepšiť život
astmatikov, ktorí sa pri dýchaní spoliehajú na takúto pomôcku. Tento výrobok je z trhu
vylúčený viac ako 14 rokov a vysvetlenie pána komisára, prečo to tak je, sa veľmi líšilo od
toho, čo v úvode rozpravy povedala predsedníčka Výboru pre petície. Výbor pre právne
veci vyhlásil, že spoločnosť sa stala obeťou zjavného odopretia spravodlivosti zo strany
Komisie.

Prečo Komisia uprednostňuje veľké farmaceutické firmy a ich lobistov? Strana za nezávislosť
Spojeného kráľovstva, ktorú mám tú česť zastupovať, v tomto prípade dôrazne podporuje
začatie okamžitého vyšetrovania prístupu Komisie v tejto veci.

Diane Dodds (NI).   – V rokovacej sále už dnes zaznelo, že v Spojenom kráľovstve
v súčasnosti trpí rôznymi formami demencie takmer trištvrte milióna ľudí. Šestnásťtisíc
z nich žije v mojom volebnom obvode v Severnom Írsku.

Alzheimerova choroba je krutá. Postihnutých ľudí oberá o osobnosť, oberá ich o nezávislosť
a napokon ich okradne aj o vzťahy s rodinou a priateľmi. Ide o zničujúcu chorobu, ktorá
nesmierne zaťažuje rodiny a opatrovateľov, ktorí sú vzhľadom na svoje bremeno často
izolovaní a v zlom zdravotnom stave. V Parlamente už zaznelo, že veľkú časť opatrovateľov
tvoria ženy.

Podľa odhadov sa počet ľudí s demenciou v Spojenom kráľovstve do roku 2050 zvýši
približne na 1,7 milióna. Odhadované náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť do
roku 2018 predstavujú 27 miliárd GBP. Sú to ohromujúce čísla, výskum je preto absolútne
nevyhnutný a starostlivo cielené využívanie zdrojov v oblasti zdravotnej a sociálnej
starostlivosti je absolútnou nutnosťou. Domnievam sa tiež, že v tejto súvislosti by sme
mali uznať aj príspevok dobrovoľníkov a miestnych spoločenstiev.

Vážený pán komisár, veľa ste hovorili o zdravom a aktívnom starnutí a ja s hrdosťou
zdôrazňujem činnosť programu Mullen Mews v Belfaste, ktorý porazil medzinárodnú
konkurenciu a získal ocenenie za sociálne začlenenie a zlepšenie života osôb postihnutých
demenciou a ich rodín a opatrovateľov.
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Peter Jahr (PPE).   – (DE) Súhlasím s tým, že táto nutnosť prechádzať z jednej témy na
druhú je rozčuľujúca. Bol by som radšej, keby sme sa aspoň týmito témami zaoberali
postupne.

Vrátim sa k sťažnosti pána Kleina. Som rád, že máme možnosť o tom hovoriť, pretože
Výbor pre petície sa touto sťažnosťou zaoberá už pomerne dlho. Čo sa za ten čas stalo?
Máme tu inovačného výrobcu, ktorý vyvinul inhalátor pre astmatikov. Keďže sa používal
jednoduchšie, bol vhodný pre pacientov. Bol vhodný pre poisťovne, pretože bol lacnejší.
Výrobca zaň celkom oprávnene získal ocenenie. Vtom prišiel nečakaný úder: nemecké
orgány inhalátor zakázali, v dôsledku čoho Európska komisia začala postup podľa ochrannej
doložky.

Bez toho, aby som opäť zachádzal do všetkých detailov, som presvedčený, že pôvodný
zákaz inhalátora z roku 1996 nebol uložený zákonným spôsobom. Komisia mala uzavrieť
postup podľa ochrannej doložky nálezom, aby dotknutej strane umožnila podať odvolanie.
Pán Klein sa preto stal – a tu citujem stanovisko nášho vlastného Výboru pre právne veci
– obeťou zjavného odopretia spravodlivosti. Pán komisár, nie je mojou úlohou určovať
podiel viny. V tejto súvislosti je dôležité čo najskôr nájsť riešenie, ktoré by problém vyriešilo
raz a navždy. Žiadam vás len, aby ste rešpektovali jednomyseľné hlasovanie nášho Výboru
pre petície. Spolieham sa na vašu spoluprácu a pomoc, v ktorú dúfam, a to nielen v záujme
sťažovateľa, ale aj v záujme pacientov v celej Európskej únii.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) V súvislosti s Alzheimerovou chorobou ešte stále
vládne veľká neistota a mnoho o nej dnes ešte nevieme. Žiaľ, so starnutím obyvateľstva
Európy sa situácia ďalej zhoršuje. Musíme, samozrejme, pokračovať vo výskume a v ďalších
štúdiách týkajúcich sa príčin a liečby demencie. Podobne ako v prípade neprenosných
chorôb však existujú dôkazy, z ktorých vyplýva, že mnohým ochoreniam sa dá predísť
niekoľkými jednoduchými opatreniami týkajúcimi sa výberu životného štýlu. Preto som
v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené, žiadala, aby sa omnoho
väčší význam prikladal výskumu dosahu výživy na vznik Alzheimerovej choroby.

Mnohí z nás budú určite poznať aspoň jedného človeka postihnutého touto chorobou
alebo inou formou demencie. Vieme, že osobné náklady sú v skutočnosti omnoho vyššie
ako spoločenské či finančné náklady. Všetkých nás znepokojujú veľmi rozšírené ničivé
účinky demencie, ktoré postihujú také veľké množstvo ľudí. Máme preto mimoriadne
komplexnú správu, ktorá zahŕňa všetky kľúčové otázky. Očakávame pozitívnu reakciu
nielen od Komisie, ale aj od členských štátov.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Vážený pán predsedajúci, aj mne je ľúto, že spájame
jednu rozpravu s druhou. Je to ako spoločná rozprava o námornej doprave a rybolove,
pretože obe činnosti sa uskutočňujú v morskom prostredí. Chcela by som však zablahoželať
pani spravodajkyni Marise Matiasovej, pretože je skutočne nanajvýš dôležité, aby Európska
únia konkrétnym spôsobom riešila problém Alzheimerovej choroby ako jednu zo svojich
priorít v oblasti zdravia.

Súčasná medicínska a sociálna záťaž, ktorej príčinou je táto choroba, predstavuje vážnu
hrozbu pre trvalú udržateľnosť našich systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
V nadchádzajúcich rokoch sa výrazne rozšíri viacero ďalších chronických ochorení, preto
je rozhodujúce, aby sme sa aj nimi zaoberali komplexným spôsobom s primeraným plánom
pripravenosti. Úprimne dúfam, že Komisia sa postaví na čelo rozvoja európskej iniciatívy
týkajúcej sa Alzheimerovej choroby a podporí členské štáty pri riešení problémov nášho
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starnúceho obyvateľstva v oblasti verejného zdravia. Osobitne vítam zdôraznenie
multidisciplinárneho prístupu.

Na záver by som chcela zdôrazniť, že sa treba sústrediť na výskum a na cielené investície
v tejto oblasti so zreteľom na jednu prioritu: neslúžiť podnikateľským záujmom, ale prinášať
konkrétne výsledky v oblasti verejného zdravia pre pacientov a občanov.

Pokiaľ ide o otázku na ústne zodpovedanie, domnievam sa, že sme tu svedkami lobistickej
metódy zameranej na zvýšenie tlaku na nemecké orgány a na spochybnenie bezpečnostných
požiadaviek a predpisov EÚ. Nezáleží na tom, či ide o malú alebo veľkú spoločnosť. Jediná
otázka, ktorá je pre nás dôležitá, je bezpečnosť pacientov.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Úprimne ďakujem pani spravodajkyni Matiasovej za jej
vynikajúcu prácu týkajúcu sa správy o Alzheimerovej chorobe. Alzheimerova choroba
a ďalšie typy demencií sú pre spoločnosť veľmi veľkým problémom. Ľudské a finančné
náklady sú obrovské. Odhaduje sa, že na liečbu Alzheimerovej choroby sa vynaloží viac
ako 100 miliárd EUR ročne. To je viac, ako by podľa odhadov Komisie stálo, keby sme
sprísnili náš cieľ znížiť emisie skleníkových plynov na 30 %. Predpokladá sa, že počet
pacientov s Alzheimerovou chorobou sa každých 20 rokov zdvojnásobuje.

Chcem zdôrazniť význam včasného určenia diagnózy a prioritu prevencie. Dúfam, že sa
rozšíri najmä výskum vplyvu chemických látok, ktoré bránia vývinu nervového systému,
na vznik Alzheimerovej choroby a riziko vzniku ďalších ochorení, ktoré spôsobujú
degeneráciu nervového systému. Zásada prevencie v každom prípade diktuje, aby sa
obmedzilo používanie týchto chemikálií ako pesticídov v našich záhradách a na poliach.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Tiež by som sa rád vyjadril k Alzheimerovej chorobe.
Vieme, že táto správa nemá osobitný legislatívny dosah a nie je ani príliš sporná. Dúfam,
že nerozdelí toto plénum. Na druhej strane vieme, že ide o veľmi vážne ochorenie so
závažnými finančnými dôsledkami, preto je to aj veľmi vážny sociálny problém. Tento
problém je veľmi úzko spojený so starnutím európskeho obyvateľstva a jeho nárast začína
v Európe pripomínať akúsi neurologickú epidémiu. Čo s tým môžeme robiť? Môžeme
zdôrazňovať prevenciu, ktorá vedie k úspore zdrojov a zlepšeniu zdravia, môžeme zlepšiť
stravovacie návyky Európanov, môžeme zjednotiť našu vedeckú základňu v Európe
a koordinovať činnosť jednotlivých členských štátov, môžeme podporovať dobrovoľnícke
organizácie a organizácie rodinných príslušníkov a môžeme pomôcť zriadiť v Európe
špecializované strediská.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) O Alzheimerovej chorobe sa toho dá toľko povedať.

Dovoľte mi, aby som sa sústredil na dve hľadiská. Prvým je otázka domácej podpory pre
vážne chorých pacientov. Vieme, že z lekárskych dôvodov je dôležité, aby pacienti vo
svojom prostredí nemuseli znášať žiadne veľké zmeny, ktoré môžu zhoršiť ich ochorenie
a jeho príznaky a môžu veci veľmi sťažiť.

Jednou z našich priorít musí byť, aby pacienti mohli zostať vo svojom zvyčajnom prostredí
čo najdlhšie. Aby to tak bolo, treba následne pomôcť rodinám a tým rodinným
príslušníkom, ktorí pomáhajú pacientom. Inými slovami, rodiny nesmú byť ponechané
samy na seba. To je moja prvá poznámka.

Moja druhá poznámka sa týka výskumu. Prečo? Pretože poslednou nádejou pre
Alzheimerovu chorobu je nájdenie lieku a na nájdenie tohto lieku je potrebný účinný
výskum. Počul som, že na výskum treba viac prostriedkov. To je bezpochyby pravda. Ale
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skôr ako začneme hovoriť o prostriedkoch, musíme hovoriť predovšetkým o využití týchto
prostriedkov.

Výskum bol doposiaľ príliš roztrieštený a mal príliš úzky záber. Nebola stanovená žiadna
priorita. Ľudia nespolupracujú a nekomunikujú. V budúcnosti musí cytológ komunikovať
s fyziológom, rádiológom, neurológom. Musíme dosiahnuť, aby ľudia lepšie spolupracovali.
Vyzývam preto Komisiu, aby sa celou svojou váhou postavila za spoločný výskumný
program, ktorý sa začal počas francúzskeho predsedníctva.

Na záver by som rád pacientom a ich rodinám povedal, že veci sa hýbu dopredu. Musia
veriť, nie sú v tom sami. Už v tom nie sú sami!

PREDSEDÁ: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Glenis Willmott (S&D).   – Chcela by som spravodajkyni a tieňovým spravodajcom
poďakovať za ich dobrú prácu na tejto správe.

Hoci je táto správa o Alzheimerovej chorobe veľmi dôležitá, vieme, že právomoc v oblasti
vykonávania politiky majú najmä členské štáty. Starnutie obyvateľstva je však jedným
z najnaliehavejších problémov budúcnosti a vieme, že demencia je u starších ľudí jednou
z hlavných príčin nespôsobilosti a závislosti.

V súčasnosti hlavná zodpovednosť za starostlivosť zvyčajne spočíva na bedrách partnera
alebo detí pacienta s demenciou, čo môže byť mimoriadne namáhavé a emocionálne
vyčerpávajúce. Preto sú také dôležité naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré Komisiu
vyzývajú, aby zvážila možnosti vytvorenia pracovných miest v rámci lepšieho odvetvia
opatrovateľských služieb v stratégii Európa 2020. Dôležité je aj to, aby sme sa nesústredili
len na financovanie výskumu nových liekov na liečenie chorôb, ale aby sme sa zamerali
aj na jednoduché preventívne opatrenia pre každého, napríklad zmenu stravy a životného
štýlu. Čoraz viac sa ukazuje, že výživa je pri vzniku Alzheimerovej choroby a iných typov
demencií významným činiteľom, časť našich zdrojov preto musíme venovať na ďalšie
skúmanie v tomto smere.

Náklady spojené s demenciou v EÚ v roku 2005 predstavovali 130 miliárd EUR, pričom
táto choroba zasiahla 19 miliónov ľudí – pacientov aj opatrovateľov. Zabezpečenie väčšieho
množstva finančných prostriedkov na prácu s touto hroznou chorobou má preto zmysel
z morálneho aj hospodárskeho hľadiska.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Oznámenie aj správa sú veľmi dobré, rád by som
preto poďakoval pánovi komisárovi Dallimu a pani Matiasovej.

Alzheimerova choroba je morom našich čias a naším najväčším problémom je, že
jednoducho o nej vieme primálo. Preto potrebujeme výskum, výskum a ďalší výskum.
Musíme spojiť sily, vítam preto iniciatívu Komisie na vytvorenie inovačného partnerstva
na tému zdravého starnutia. Alzheimerova choroba do nej veľmi dobre zapadá.

Pred mnohými rokmi vláda USA označila za vlajkový projekt boj proti rakovine. Rakovinu
neporazili, výsledkom však bolo veľké množstvo liekov a veľké množstvo liečebných
postupov. Práve niečo také tu potrebujeme, vítam preto skutočnosť, že sa chceme sústrediť
na Alzheimerovu chorobu. Musíme vedieť, aké preventívne opatrenia máme prijímať. Čo
môžeme v budúcnosti urobiť pre boj s Alzheimerovou chorobou? V európskej výskumnej
politike musíme prestať uplatňovať plošnú zásadu. Musíme sa sústrediť na konkrétne
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oblasti. Alzheimerova choroba by mohla byť jednou z hlavných tém, ktorými sa začneme
zaoberať.

Frieda Brepoels (Verts/ALE).   – (NL) Ako podpredsedníčka Európskeho združenia pre
boj proti Alzheimerovej chorobe v Európskom parlamente úprimne vítam správu pani
Matiasovej. Správa zahŕňa najdôležitejšie otázky, ktoré treba riešiť ako priority. Za tento
krátky čas by som sa chcela dotknúť dvoch vecí.

Ide predovšetkým o význam prevencie a včasného určenia diagnózy. Nevyhnutné sú
kampane na zvyšovanie informovanosti o prvých príznakoch, aby pacienti a ich
opatrovatelia mohli v čo najskoršom štádiu využiť výhody liečby a podpory, ktorá je už
k dispozícii. Okrem toho ide tiež o význam spoločného plánovania prostriedkov na
financovanie výskumu, ktorý treba neustále pripomínať. Viacerí z vás sa už zmienili o tom,
že 85 % verejných investícií v oblasti výskumu sa dnes vynakladá bez európskej koordinácie,
čo nevyhnutne vedie k roztrieštenosti a duplicite. Účinnejšie využívanie zdrojov a lepšie
pochopenie príčin, možností liečby a sociálneho dosahu takých ochorení ako Alzheimerova
choroba by preto mohol zabezpečiť spoločný strategický výskumný program.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Oznámenie Komisie o európskej iniciatíve
o Azheimerovej chorobe a iných druhoch demencií zlepšuje doterajšie rozdrobené opatrenia
a jestvujúce rozdiely, pokiaľ ide o prístup k liečbe, a vedie nás k zlepšeniu zdravotných
a sociálnych podmienok stále väčšieho počtu takých pacientov aj vzhľadom na ich zvyšujúci
sa podiel v starnúcej Európe.

Smernica sa venuje aj zdravotníckym pracovníkom v tejto oblasti a zabezpečuje odborné
vzdelávanie, čo som veľmi rád, a podporu rodinných príslušníkov. Problémy máme už
teraz, veď každý rok pribudne až 1,4 milióna prípadov nejakého typu demencie a včasná
diagnostika, prevencia a ďalšie súvisiace otázky, ako je dôstojnosť takého pacienta, by nás
mali teda viesť k energickej činnosti.

Sú tu aj ovplyvnené osoby, obzvlášť rodinní príslušníci, ktorí sú vystavení veľkej
spoločenskej stigmatizácii. Ide o to, aby spoločnosť dokázala pomôcť aj finančne oceniť
tých, ktorí sa v domácich podmienkach o dementného pacienta starajú.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Chcel by som zablahoželať spravodajcom, ktorí
vykonali vynikajúcu prácu. Treba priznať, že so starnutím obyvateľstva Európy sa
Alzheimerova choroba a ďalšie formy demencie šíria v nebezpečnej miere. Príznaky týchto
ochorení sa často nesprávne diagnostikujú alebo sa odhalia príliš neskoro, a preto pacienti
nedostanú primeranú liečbu. Výzva, aby sa rôzne typy demencií vyhlásili za jednu
z prioritných oblastí zdravotnej starostlivosti, je správna. Rastúcu vlnu demencie budeme
môcť zvládnuť iba čo najrozsiahlejším šírením informácií a zvyšovaním informovanosti
spoločnosti o tejto chorobe, jej príznakoch a postupoch včasného diagnostikovania. Žiaľ,
vo väčšine nových členských štátov Európskej únie vrátane Litvy je starostlivosť o pacientov
s demenciou zvlášť nedostatočná. Najväčšie bremeno zvyčajne nesú príbuzní a rodinní
príslušníci pacienta. Členské štáty by mali oceniť ich prácu tým, že v čo najväčšom rozsahu
budú považovať čas strávený opatrovaním príbuzných za zamestnanie a že poskytnú
sociálne záruky.

Gay Mitchell (PPE).   – Chcem len upozorniť na to, že hovoríme o Alzheimerovej chorobe
a starých ľuďoch, ale ja poznám vo svojom volebnom obvode prípad 48-ročného muža,
o ktorého sa musí starať jeho starý ovdovený otec, pretože mladší muž má Alzheimerovu
chorobu. Nebudem ďalej zneužívať túto možnosť hovoriť, chcem však za ňu poďakovať
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a chcem povedať, že podporujem inovácie v oblasti starnutia. Ide o otázku spojenú najmä
so starnutím, ale nielen so starnutím.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Moje poznámky sa budú týkať sťažnosti. Týmto
prípadom sa zaoberám od jari 2007. Na jeseň roku 2007 som predložil otázku Komisii.
Odpoveď bola viac než neuspokojivá.

Mal som veľa rozhovorov s nemeckým ministerstvom zdravotníctva a s ďalšími orgánmi.
Všetko bolo vždy veľmi vágne a beztvaré. Z vašej odpovede, pán komisár Dalli, z toho, čo
ste prečítali, mám dojem, že nemáte vôbec žiadny záujem preskúmať prípad podrobnejšie.
Nestalo sa to počas vášho funkčného obdobia, existuje však niečo také ako kolektívna
zodpovednosť, preto vás chcem požiadať, a to aj v mene Výboru pre právne veci a Výboru
pre petície, aby ste nám poskytli všetky dokumenty, na ktorých sa zakladalo vaše
rozhodnutie. Pokiaľ ide o túto zdravotnícku pomôcku, chcel by som tiež vedieť, hoci si
dokážem predstaviť odpoveď, prečo určité spoločnosti nemajú záujem, aby sa na trh dostal
iný výrobok. Osadiť túto plastovú súčiastku na inhalátor je pomerne lacné, marže však
spočívajú v celkových tržbách.

Keď sa pozrieme na lobizmus farmaceutického priemyslu a pozorne preskúmame finančné
záujmy určitých strán spojené s vylúčením malých firiem z trhu, odpovede sú niekedy až
príliš jasné.

Naliehavo vás žiadam, aby ste sa tu a teraz jasne vyjadrili, či nám dáte k dispozícii
dokumentáciu a či ste, namiesto zametania veci pod koberec, pripravený na riadnu diskusiu
s nami vo Výbore pre petície a Výbore pre právne veci. Naši občania majú právo na riadne
zaobchádzanie – a to sa týka aj tých, ktorí nie sú mimoriadne bohatí či veľkí.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Obyvateľstvo Európskej únie starne
a percento ľudí postihnutých ochoreniami súvisiacimi s vekom sa zvyšuje. Zo štatistík
vyplýva, že Alzheimerovou chorobou trpí každý piaty človek vo veku nad 80 rokov. Nie
každý si uvedomuje skutočnosť, že ide o nevyliečiteľnú chorobu, ale že s primeranými
preventívnymi opatreniami a včasným stanovením diagnózy sa jej účinky dajú oddialiť.
Podľa správy o Alzheimerovej chorobe vo svete za rok 2009 žije v Európe 28 % obyvateľov
sveta postihnutých demenciou, čo je druhé miesto za Áziou. V Poľsku, v krajine, ktorú
zastupujem, trpí Alzheimerovou chorobou asi 250 000 ľudí a podľa odborných odhadov
sa toto číslo do roku 2040 strojnásobí. Sami vidíte, že tieto údaje sú znepokojujúce.

Demencia nevyvoláva len spoločenské a hospodárske dôsledky, ale postihuje aj pacientov
a ich rodiny. Preto som rada, že dnes o tomto významnom probléme diskutujeme. Rýchle
určenie diagnózy a lepšiu prevenciu umožní len spolupráca, vysoko špecializovaný výskum
a rozsiahla informačná kampaň.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Súhlasím s konkrétnymi opatreniami navrhovanými
v iniciatíve o Alzheimerovej chorobe v tom zmysle, že je nevyhnutné podporovať včasnú
diagnostiku a kvalitu života, podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi
prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a klinických štúdií a rešpektovať práva
ľudí žijúcich s touto ťažkou chorobou. Keďže Európska únia nemá v súčasnosti k dispozícii
dostatočne presné štatistiky týkajúce sa Alzheimerovej choroby, mali by sa uskutočniť
štúdie založené na spoločných prísne vymedzených ukazovateľoch. Okrem toho je potrebné
investovať do vedeckého výskumu a účinných prístupov k systémom starostlivosti.
Osobitnú pozornosť treba venovať zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu a podpore rodín, ktoré sa denne vyrovnávajú
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s Alzheimerovou chorobou. Chcela by som zdôrazniť, že v boji proti tejto ťažkej chorobe
je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť prevencii a sústrediť úsilie na stanovenie čo
najvčasnejšej diagnózy. Preto treba vypracovať preventívnu stratégiu pre Alzheimerovu
chorobu spojenú s podporou zdravšieho životného štýlu, informovaním ľudí o tejto
chorobe a výmenou medicínskych postupov.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Vážený pán predsedajúci, chcem vám poďakovať
za možnosť vyjadriť sa k Alzheimerovej chorobe.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie, ktorá v Írsku postihuje 44 000
ľudí a v celej Európe takmer desať miliónov. Ide o progresívne ochorenie, čo znamená, že
postupne sa poškodí viac častí mozgu a v dôsledku toho sa zhoršia príznaky.

Žiaľ, vzhľadom na starnutie obyvateľstva v Európe bude zrejme táto choroba v budúcnosti
postihovať čoraz viac ľudí. Preto je nevyhnutná lepšia koordinácia členských štátov EÚ,
pokiaľ ide o výskum príčin demencie a osvedčené postupy v oblasti systémov starostlivosti.
Bremeno starostlivosti často spočíva na pleciach najbližších príbuzných a v Írsku sa o ľudí
s demenciou každodenne stará 50 000 osôb.

Na záver by som chcel osobitne vzdať hold tým opatrovateľom, ako aj Írskej spoločnosti
pre Alzheimerovu chorobu, ktorí ľuďom postihnutým demenciou poskytujú nesmiernu
podporu.

Margrete Auken (Verts/ALE).   – (DA) Vážený pán predsedajúci, chcela by som osloviť
pána komisára Dalliho. Tu vidíte tú plastovú pomôcku, o ktorú v tomto prípade ide. O tom,
že toto plastové zariadenie a liek patria k sebe, rozhodol v nemeckom prípade veľký
nadnárodný farmaceutický priemysel. Tu je liek. Ten musí byť predmetom rozsiahlych
skúšok. Toto plastové zariadenie funguje ako injekčná striekačka. Je však zrejmé, že
farmaceutický priemysel zarába obrovské sumy peňazí na tom, že tieto dva výrobky sa
musia vždy predávať spoločne. Spoločnosť, naopak, ušetrí veľké množstvo peňazí, keď
môže niečo opakovane znovu využiť. Považujem za absolútny škandál, že Komisia naďalej
trvá na tom, aby tento jednoduchý výrobok prešiel rovnako prísnym skúšobným postupom
ako liek, akoby nevyhnutne patril do toho istého skúšobného systému. Viem, že nie presne
takou istou skúškou ako samotný liek, ale stále ako zariadenie, ktoré k nemu patrí. Je
jednoducho hrozné, že sme v tejto veci nedostali jasnú odpoveď. Existuje veľké množstvo
ľudí vrátane mnohých spoločenstiev a zdravotných poisťovní, ktorí trpia v dôsledku toho,
že tento jednoduchý predmet z plastu nebol v minulosti schválený. Nikdy pritom nespôsobil
iné problémy ako finančné...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Neurodegeneratívne ochorenia a najmä Alzheimerova
choroba sú prioritou EÚ v oblasti zdravia.

Dotknutá choroba má pre postihnutých vážne dôsledky, a to nielen zo zdravotného
hľadiska. Náklady spojené s priamou aj neformálnou starostlivosťou sú skutočne vysoké.
Alzheimerova choroba vlastne nepostihuje len trpiace osoby, ale aj všetkých tých, ktorí
sa o ne starajú.

Potrebujeme preto európsku reakciu na tento problém, koordinovanú reakciu všetkých
členských štátov, súčinnosť zosúladených opatrení, ktoré sa budú týkať najmä oblasti vedy
a výskumu a ktoré budú zodpovedať za posilnenie prevencie a diagnostiky s cieľom zlepšiť
dostupné liečebné postupy vrátane inovatívnej liečby, ako aj za šírenie informácií vo
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všetkých členských štátoch o výsledkoch, ktoré dosiahli jednotlivé štáty, a tým za zvyšovanie
informovanosti verejnosti o tejto chorobe.

John Dalli,    člen Komisie. – Ešte raz ďakujem Parlamentu a poslancom, ktorí vystúpili
s prejavmi, za ich angažovanosť v dôležitej veci Alzheimerovej choroby a iných typov
demencií.

Komisia víta správu Parlamentu a jej odporúčania. Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby
som zdôraznil, že Komisia je plne odhodlaná prispieť k riešeniu Alzheimerovej choroby
a iných typov demencií. Tieto ochorenia sú, žiaľ, súčasťou procesu starnutia mnohých
európskych občanov.

Domnievam sa, že našou kolektívnou zodpovednosťou je spolupracovať s cieľom znížiť
ich bremeno na minimum a investovať do inovácií, aby sme mohli týmto ochoreniam
predchádzať a aby sme ich mohli diagnostikovať, liečiť a zvládať.

Teším sa na podporovanie členských štátov v ich úsilí o úzku spoluprácu s Parlamentom
pri riešení Alzheimerovej choroby a iných typov demencií.

Pokiaľ ide o sťažnosť pána Kleina v súvislosti s výrobkom Effecto, v reakcii na vyhlásenie
pani Mazzoniovej, že úlohou Komisie je stáť pri občanoch, vás predovšetkým musím
ubezpečiť, že mojou úlohou je stáť pri pacientovi. Pre mňa ako komisára zodpovedného
za oblasť zdravia je veľmi dôležité neohroziť bezpečnosť pacienta, nerobiť skratky
a neobchádzať procesy a postupy, ktoré nám majú zabezpečiť, že každá zdravotnícka
pomôcka, ktorá sa má použiť na medicínske účely, bude riadne vyskúšaná a bude zaručená
jej bezpečnosť.

Tu nejde o to, ako podať liek pomocou kúska plastu, ako sa tu hovorilo. Ide o to, že
potrebujeme klinické dôkazy, že tento výrobok je bezpečný, a preto bol sťažovateľ, v tomto
prípade pán Klein, požiadaný, aby vykonal klinické štúdie na 24 pacientoch. To je rozsah
klinických testov, ktoré sa požadovali.

Prečo je tu odpor voči poskytnutiu týchto klinických skúšok? Čo je príčinou tohto odporu?
Sám si kladiem túto otázku. Musíme napríklad vedieť, či sa tento výrobok môže používať
univerzálne, či sa má používať s jedným konkrétnym liekom, či sa má používať s rôznymi
typmi liekov. Ak áno, vyžadujú si tieto lieky rôzne dávkovanie? Je súčasťou tohto zariadenia
systém úpravy dávkovania? Keby som musel používať takúto pomôcku, ako laik by som
si kládol práve tieto otázky. Takéto otázky si kládli aj úrady. Žiadali dôkaz, že toto zariadenie
je vo všeobecnosti v rukách pacientov bezpečné.

Ako som už povedal, existuje riadny postup zaistenia bezpečnosti a ten nebudem obchádzať.
Povedalo sa tu, že som prisľúbil, že tento prípad preskúmam. Prisľúbil som, že tento prípad
preskúmam, a aj som ho preskúmal. Zistil som si o prípade množstvo podrobností.
Prirodzene, tieto údaje som musel získať od iných osôb, ktoré pôsobili v Komisii od roku
1987. Keď pán Klein požiadal o stretnutie so mnou alebo mojím kabinetom, okamžite
som súhlasil. Šéf môjho kabinetu ho informoval, že sme pripravení na stretnutie, kde by
sme vec vysvetlili. On nám na to zaslal e-mail s množstvom podmienok, medzi ktorými
uviedol, že ako základ pre toto stretnutie mu má Komisia EÚ preplatiť náklady v plnej
výške. To zahŕňalo letenky a ubytovanie v Bruseli pre neho a jeho zamestnancov a to som
nemohol splniť.

Marisa Matias,    spravodajkyňa. – (PT) Na úvod by som rada vyjadrila vďaku za všetky
slová, ktoré tu odzneli o správe, ktorú Parlament predkladá v súvislosti s Alzheimerovou
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chorobou a inými typmi demencií. Všetci vieme, že situácia, ktorej sme svedkami, je veľmi
tragická, a už sa tu povedalo, že táto choroba je tiež nedostatočne diagnostikovaná.

Chcem sa zmieniť len o jednej veci, ktorú mali spoločnú všetky vystúpenia, ale možno
nebola dostatočne zdôraznená, a tou je dôstojnosť pacientov a ich práva. Nejde však len
o práva pacientov, ale aj ich rodinných príslušníkov, opatrovateľov, či už formálnych,
alebo neformálnych, a odborníkov, ktorí sa zaoberajú ochoreniami tohto druhu.

Pán komisár, mám radosť, veľkú radosť, z toho, čo ste povedali, že máte rovnaké obavy
ako Európsky parlament a že Európska komisia pozitívne vníma všetky odporúčania, ktoré
Parlament v tejto správe predložil, a urobí všetko, čo je v jej silách, aby ich vykonala.

Vieme, že vzhľadom na naliehavosť problému, ktorý máme v tejto oblasti pred sebou,
bolo už včera neskoro. Vieme tiež, že Parlament preto zajtra vydá k tejto téme vyhlásenie.
Budeme očakávať výsledok hlasovania, pán komisár, ale vieme, že európska verejnosť od
nás očakáva oveľa viac ako solidaritu a morálne ubezpečenie. Európania očakávajú
konkrétne a primerané opatrenia, pán komisár, a ja skutočne dúfam, že vy a Komisia, ktorá
má iniciatívu, ktorá, žiaľ, tomuto Parlamentu chýba, urobíte z tejto záležitosti takú prioritu,
ako hovoríte, a že ju pretavíte do legislatívnej iniciatívy, aby sa rešpektovali práva Európanov
a ich rodín a aby sa ku každému z nich pristupovalo s rovnosťou a dôstojnosťou, ktorú si
zaslúži.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (v stredu 19. januára 2011).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Liam Aylward (ALDE),    písomne. – (GA) Odhaduje sa, že v Európe trpí
neurodegeneratívnymi ochoreniami vrátane Alzheimerovej choroby 9,9 milióna ľudí.
Podľa odhadov Eurostatu bude vzhľadom na starnutie obyvateľstva Európy v roku 2050
postihnutých neurodegeneratívnymi ochoreniami dvakrát viac ľudí ako v roku 1995.
Keďže bremeno starostlivosti znášajú rodinní príslušníci, odhaduje sa tiež, že choroba sa
dotýka troch členov pacientovej rodiny. V tejto súvislosti treba zabezpečiť prijatie opatrení
na úrovni EÚ s cieľom pomôcť členským štátom poskytovať primeranú pomoc pacientom
a ich rodinám.

Úplne súhlasím s tým, že demencia by mala byť prioritou politiky EÚ v oblasti zdravotníctva.
Organizácie pacientov a opatrovateľov musia byť riadne uznané a tieto organizácie treba
zapojiť do informačných kampaní a do prípravy výskumných programov. EÚ vynakladá
na 34 výskumných programov v oblasti neurodegeneratívnych ochorení značné množstvo
peňazí – 159 miliónov EUR –, ale keďže sa očakáva obrovský nárast počtu týchto ochorení,
výskumné projekty v rámci ôsmeho rámcového programu sa musia rozšíriť, aby zahŕňali
aj výskum behaviorálnych, kognitívnych a neliekových liečebných postupov.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Údaje o výskyte Alzheimerovej choroby
a ďalších typov demencií sú k dispozícii v krajinách Európskej únie a zozbierala ich
organizácia Alzheimer Europe. Alzheimerova choroba bola a stále je hlavnou príčinou
demencie vo všetkých krajinách. Predstavuje 74,5 % prípadov demencie v Severnej Amerike,
61,4 % prípadov v Európe a 46,5 % prípadov v Ázii. V Európskej únii však existujú prípady
Alzheimerovej choroby, ktoré neboli diagnostikované. Podľa najnovších dostupných
epidemiologických údajov je v súčasnosti diagnostikovaná len polovica ľudí postihnutých
touto chorobou. V tejto súvislosti sa domnievam, že členské štáty musia vypracovať
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dlhodobé politiky a akčné plány na urýchlenie prístupu k financovaniu výskumu v oblasti
demencie a Alzheimerovej choroby vrátane výskumu prevencie na úrovni zodpovedajúcej
hospodárskemu dosahu týchto chorôb na spoločnosť. Musia tiež predvídať a predchádzať
sociálnym a demografickým trendom a musia sa sústrediť na poskytovanie podpory
rodinám pacientov, o ktorých sa tieto rodiny starajú, a tým zabezpečiť sociálnu ochranu
bezbranným osobám trpiacim demenciou.

Elisabetta Gardini (PPE),    písomne. – (IT) Predložené uznesenie je obnovením nášho
záväzku bojovať proti vážnej chorobe, ktorá stále postihuje každého piateho človeka vo
veku nad 85 rokov. Zastávam názor, že na ďalší pokrok v oblasti výskumu
a zhromažďovania epidemiologických údajov o tejto chorobe sú potrebné účinné
koordinované celoeurópske opatrenia. Primeraná koordinácia medzi členskými štátmi
môže prispieť k výmene osvedčených postupov liečby pacientov a môže pomôcť zvýšiť
informovanosť občanov o význame prevencie a včasného zásahu. Investície a spolupráca
v tejto oblasti sú nevyhnutné nielen na zníženie spoločenských nákladov týchto ochorení,
ale najmä na poskytnutie nádeje na čoraz dôstojnejší život postihnutým osobám. V tomto
smere by som chcela zdôrazniť, že demencia, samozrejme, nepostihuje len pacientov, ale
má vplyv aj na ľudí okolo nich vrátane rodinných príslušníkov a zdravotníckych
pracovníkov. Európska stratégia by sa preto mala zamerať na zabezpečenie účinnejšej
a praktickejšej podpory pre tých, ktorí musia denne pomáhať týmto ľuďom, na odstránenie
rozdielov, ktoré existujú v oblasti odborného vzdelávania, a na uvedenie kampaní na
zvyšovanie informovanosti o realite života s Alzheimerovou chorobou.

Louis Grech (S&D),    písomne. – EÚ dodnes nemá primeranú reakciu na Alzheimerovu
chorobu a neprijala ani jednu politiku na prevenciu tohto ochorenia. Znepokojivé okrem
toho je, že krajiny ako Malta ešte stále nepreplácajú lieky potrebné pre pacientov
postihnutých touto chorobou. Hoci Komisia nemôže zasahovať do organizácie
vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia, mala by zvýšiť úsilie a tlak na členské
štáty, aby zaručili každej osobe postihnutej Alzheimerovou chorobou potrebnú liečbu.
Vyzývam Komisiu, aby skutočne urobila z boja proti demencii európsku prioritu a aby
v primeranom časovom rámci prijala nižšie uvedené návrhy: (1) presadzovať
kardiovaskulárne zdravie a investovať do zdravšej pracovnej sily; (2) presadzovať iniciatívy
na zabezpečenie spoločenského a duševného zapojenia starších ľudí; (3) podporovať
členské štáty, aby vykonávali systematické rutinné prehliadky, ktoré umožnia včasné
diagnostikovanie choroby, a aby po vypuknutí choroby zabezpečili jednoduchý prístup
k liekom a liečbe; (4) zabezpečiť vykonávanie pravidelných epidemiologických štúdií na
európskej úrovni; (5) podporovať členské štáty, aby viac využívali podporné technológie.

Jim Higgins (PPE),    písomne. – Vítam túto správu ako významný krok vpred v boji proti
demencii. V súčasnosti trpí demenciou každý dvadsiaty človek starší ako 65 rokov a každý
piaty človek starší ako 80 rokov. Podľa odhadov trpí neurodegeneratívnymi ochoreniami
viac ako 8 miliónov Európanov vo veku 30 až 99 rokov a vedci očakávajú, že tento počet
sa každých 20 rokov môže zdvojnásobiť. Alzheimerova choroba predstavuje 50 % týchto
prípadov. Demenciou, ktorej najbežnejšou formou je Alzheimerova choroba, dnes trpí
takmer desať miliónov Európanov. V Írsku trpí demenciou 44 000 ľudí. O ľudí trpiacich
demenciou sa stará viac ako 50 000 opatrovateľov, demencia tak podľa odhadov priamo
postihuje 100 000 ľudí. Keďže oddialenie vypuknutia Alzheimerovej choroby o päť rokov
predstavuje o 50 % nižšiu mieru výskytu, vítam, že Európska komisia sa sústredila na
prevenciu a včasnú diagnostiku. Vítam zameranie sa na lepší výskum v Európe, najmä keď
vieme, že 85 % dnešného výskumu sa uskutočňuje bez koordinácie EÚ. Z hľadiska
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fungovania akejkoľvek európskej stratégie v tejto oblasti je rozhodujúce, aby jednotlivé
krajiny prioritne vypracovali národné akčné plány. Európska stratégia sa tiež musí snažiť
zabezpečiť existenciu služieb, ktoré zaručia maximálne možné pokrytie a rovnaké
podmienky a liečbu pre všetkých pacientov.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    písomne. – (FI) Ochorenia spôsobujúce stratu pamäti sú
v Európe bežným problémom. V súčasnosti týmito ochoreniami trpí približne 10 miliónov
Európanov. Väčšina z nich má Alzheimerovu chorobu. Ľudskú schopnosť pamätať si a učiť
sa nové veci ovplyvňuje množstvo činiteľov. Patrí k nim stres, depresia, smútok, nadmerné
pitie, nedostatočná výživa a lieky. Po dosiahnutí veku dospievania treba prevencii týchto
ochorení venovať viac pozornosti. Pred vznikom ochorení spôsobujúcich stratu pamäti
ochráni ľudí cvičenie, duševná činnosť, zdravá strava a vyhýbanie sa omamným látkam.
Skúmaním rizikových činiteľov spojených s týmito ochoreniami sa budeme zároveň
zaoberať rizikovými činiteľmi spojenými s kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi
ochoreniami. V boji proti ochoreniam vyvolávajúcim stratu pamäti treba v budúcnosti
zdôrazniť význam informácií a mimovládnych organizácií. Organizácie vykonávajú veľmi
záslužnú činnosť. Mali by dostať viac podpory, aby mohli osobám postihnutým týmito
chorobami poskytovať pomoc vyhovujúcejším spôsobom. V budúcnosti treba tiež väčšiu
pozornosť venovať liečebným strediskám a ich kvalite. Žiaľ, súčasné strediská teraz
nepokrývajú dopyt. Vo Fínsku napríklad chýba rovesnícka podpora a vhodné strediská
dennej a dlhodobej starostlivosti. Na záver by som chcela všetkých upozorniť na význam
podpory profesionálnych pracovníkov špecializovaných na liečbu ochorení spôsobujúcich
stratu pamäti, ich riadnej odbornej prípravy a rozvoja ich zručností a schopností. Ďakujem.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    písomne. – (FI) Chcela by som poďakovať pani Matiasovej za
jej chvályhodnú iniciatívnu správu o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných
typoch demencií. Na chorobu spôsobujúcu stratu pamäti ochorie každý piaty Európan.
Tieto ochorenia vyvolávajú čoraz väčší tlak na systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré sa
usilujú zvládnuť starnutie obyvateľstva, ale aj na pacientov a ich príbuzných, ktorí sa ocitajú
v novej situácii. Pokiaľ ide o patogenézu týchto chorôb, neexistuje o tom žiadna zhoda,
za nevyhnutný sa však považuje včasný zásah do ich priebehu. Táto správa pomôže tomu,
aby sa ochorenia spôsobujúce stratu pamäti dostali medzi prioritné ciele EÚ v oblasti
zdravia. Výsledok hlasovania bude správnym odkazom, že výskum týchto ochorení a ich
liečba si budú vyžadovať spoluprácu na celoeurópskej úrovni. Hoci k postihnutým patria
najmä starší ľudia, so zlepšením diagnostiky sa počiatočné príznaky týchto ochorení budú
čoraz častejšie zisťovať u pracujúceho obyvateľstva. Na dosiahnutie užšej spolupráce
v Európe potrebujeme aj vnútroštátne programy pre poruchy pamäte, ktoré už existujú
v niektorých členských štátoch. Vnútroštátne programy pre poruchy pamäte zohrávajú
významnú úlohu v šírení poznatkov a osvedčených postupov a v znižovaní počtu
duplicitných opatrení.

Richard Seeber (PPE),    písomne. – (DE) V Európe trpí demenciou 10 miliónov ľudí,
pričom polovica z nich má Alzheimerovu chorobu. Tieto čísla budú v dôsledku zvyšovania
priemernej dĺžky života ďalej rásť. Iniciatívna správa sa svojou výzvou na účinnejší prístup
k liečbe demencie a najmä Alzheimerovej choroby vydala správnym smerom. Osobitná
pozornosť by sa tu mala venovať prevencii. Rozhodujúcu úlohu v tom zohráva včasné
stanovenie diagnózy, bezplatné prehliadky pre rizikové skupiny a najmä zvyšovanie
informovanosti obyvateľstva, keďže v EÚ sa Alzheimerova choroba vo všeobecnosti zistí
príliš neskoro. Sústavné šírenie demencie si vyžaduje európsku stratégiu s čo
najkomplexnejšou štruktúrou, ktorá pacientom poskytne rovnaký prístup k informáciám
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a možnostiam liečby. Nemalo by sa zabúdať, že súčasťou toho je aj podpora príbuzných
a opatrovateľov. Dôležitými činiteľmi v boji proti demencii sú okrem toho rozsiahle
epidemiologické a klinické štúdie, ako aj lepší výskum demencie a Alzheimerovej choroby.

Olga Sehnalová (S&D),    písomne. – (CS) Demencia a najmä Alzheimerova choroba sú
nielen vážnymi medicínskymi problémami, ale aj mimoriadne citlivým etickým a sociálnym
problémom, ktorého závažnosť bude vzhľadom na starnutie obyvateľstva Európy ďalej
narastať. V predloženom dokumente sa pozornosť celkom správne sústreďuje na rôzne
hľadiská tohto ochorenia a najmä na podporu včasnej diagnostiky, výskumu a zlepšenia
vlastnej starostlivosti o pacientov. Podľa môjho názoru je však nemenej dôležitá oblasť
podpory rodín pacientov s demenciou a zásadný význam má zdôrazňovanie
nediskriminačného prístupu k zdravotnej a sociálnej starostlivosti vysokej kvality.
Rozhodujúci význam tu má úloha samospráv, či už miestnych, alebo regionálnych, ako
aj dobrovoľnícke organizácie, ktoré môžu operatívne reagovať na rastúcu potrebu týchto
služieb. Európska iniciatíva o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií je tiež veľmi
dôležitá pre začatie serióznej a otvorenej spoločenskej diskusie o tomto ochorení
v najširšom zmysle slova. Preto úprimne vítam a podporujem túto iniciatívu.

15. Hodina otázok (otázky pre Komisiu)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je hodina otázok (B7-0001/2011).

Nasledujúce otázky sú určené Komisii.

Prvá časť

Otázka č. 14, ktorú predkladá Rares-Lucian Niculescu (H-0629/10)

Vec: Využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ

Podľa článku uverejneného v denníku Financial Times Európska únia použila len 10 %
z objemu 347 miliárd EUR vyčlenených do roku 2013 na podporu rozvoja chudobných
regiónov.

Podľa toho istého článku finančné prostriedky určené na podporu malých a stredných
podnikov využívajú nadnárodné spoločnosti (Coca-Cola, IBM, Nokia Siemens), zatiaľ čo
iné veľké spoločnosti (Twinings, Valeo) využívajú finančné prostriedky z fondov EÚ na
presun svojich činností do krajín s lacnejšou pracovnou silou, čo je v rozpore s právnymi
predpismi, ktoré výslovne zakazujú takéto postupy.

Mohla by Komisia vyjadriť svoje stanovisko k informáciám uvedeným v tomto článku
a prípadne predložiť riešenia, ktoré by zabránili tomu, aby sa v budúcnosti takéto situácie
opakovali?

Johannes Hahn,    člen Komisie. – Komisia víta kontrolu zo strany denníka Financial Times,
pretože predstavuje dôležitý príspevok k začatiu a rozvinutiu verejnej diskusie o účinnosti
politiky súdržnosti.

Komisia vie o zvyčajnom pomalšom čerpaní prostriedkov na začiatku programového
obdobia. Podľa najnovších údajov však Komisia uvoľnila v štvrtom štvrťroku 2010 v rámci
politiky súdržnosti viac platieb než kedykoľvek predtým. Prevažnú väčšinu týchto platieb
predstavovali priebežné platby, čiže preplácanie už vynaložených a overených výdavkov
v členských štátoch. Preto, ako sme videli v predchádzajúcich programových obdobiach,
je jednoznačné, že využívanie prostriedkov v rámci politiky súdržnosti sa zrýchľuje. Miera
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čerpania prostriedkov EÚ členskými štátmi predstavuje v súčasnosti 21 % v prípade
Kohézneho fondu, 22 % v prípade Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 23 %
v prípade Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Pokiaľ ide o podporu poskytovanú nadnárodným a veľkým spoločnostiam, Komisia chce
zdôrazniť, že prvoradým cieľom politiky súdržnosti je rast a vytváranie pracovných miest
v určitých regiónoch a členských štátoch. Každú podporu produktívnych investícií treba
vnímať v tejto súvislosti.

Vytváranie pracovných miest a hospodársky rast možno podporiť mnohými spôsobmi:
od zakladania malých podnikov po podporu veľkých spoločností. Intervencia politiky
súdržnosti podporuje produktívne investície, ktoré sú primárne zamerané na malé a stredné
podniky, ako určujú pravidlá EFRR a ESF. Komisia zdôraznila rolu malých a stredných
podnikov (MSP) aj pri rokovaniach o súčasných programových dokumentoch. Prevažná
väčšina produktívnych investícií a investície do rozvoja endogénneho potenciálu sa
zameriavajú na MSP. Môžu sa však stať prípady, keď sa spolufinancovanie v súlade
s právnymi predpismi poskytne väčším spoločnostiam, ak sa dodržia ciele a programy
príslušných fondov.

V rámci politiky súdržnosti bolo v rokoch 2007 až 2013 vyčlenených približne
55 miliárd EUR na podporu podnikania. Veľká časť tejto sumy sa využíva na podporu
inovácie v MSP. Komisia by chcela zdôrazniť, že nadnárodné spoločnosti nie sú príjemcami
finančnej podpory rozšírenej o ESF. Pracovníci sa zúčastňujú spolufinancovaného
vzdelávania. ESF podporuje ľudí. Týka sa poskytovania vzdelávania na získanie a zvýšenie
kvalifikácie s cieľom poskytnúť ľuďom prípravu a pomôcť im nájsť pracovné miesto.
Pracovník, ktorý dostal pracovné miesto v určitom podniku, sa môže neskôr zamestnať
v inej spoločnosti. Ide preto o znalostný kapitál, ktorý si pracovníci budujú, aby sa udržali
na pracovnom trhu, a nie o názov alebo druh podniku, ktorý poskytuje vzdelávanie.

Komisia si myslí, že z hľadiska politiky by firmy nemali dostávať finančné prostriedky
z európskych fondov na investície, ktoré by viedli k strate pracovných miest v rovnakej
spoločnosti v inom regióne Európskej únie, pretože čistý výsledok investície z ESF by sa
rovnal nule alebo by bol dokonca záporný. Ak spoločnosť, ktorá prijala podporu v rámci
kohéznej politiky, ukončí svoju činnosť alebo prestane podporovať projekt, je povinná
vrátiť prijaté finančné prostriedky do piatich rokov, v prípade MSP do troch rokov.

Na záver vyslovím poslednú, veľmi dôležitú pripomienku, že zatiaľ čo jednoznačne existujú
oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie, nemôže a nemalo by to zatieniť významný pozitívny
účinok politiky súdržnosti. Chcel by som vás ubezpečiť, že Komisia sa pred problémami
neskrýva. V minulosti sme skutočne navrhli zmeny, pričom niektoré z nich boli prijaté,
a naďalej budeme hnacou silou zlepšovania politiky súdržnosti. Politika súdržnosti
jednoznačne prináša osoh chudobnejším regiónom Európskej únie, ale rovnako z nej má
jednoznačný úžitok aj zvyšok Európy.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Chcel by som poďakovať pánovi komisárovi aj
za kvalitné informácie, ktoré nám poskytol. Chcel by som však ešte dodať poznámku. Som
presvedčený, že pri takejto rozprave, keď sa zaoberáme takouto témou, by sme sa mali
radšej sústrediť na budúce opatrenia zamerané na to, aby sme sa takýmto situáciám vyhli.
Dovoľte mi povedať, že je možno ešte dôležitejšie, aby sme si položili otázku, či sa nemôže
stať, že uvedené údaje, ktoré sa už dostali do pozornosti verejnosti, znížia dôveru občanov
v prácu európskych inštitúcií.
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Paul Rübig (PPE).   – (DE) Vážený pán komisár, chcel by som sa vám poďakovať najmä
za objasnenie tejto otázky, pretože predstavuje základ pre rozumnú diskusiu a obsahuje
jasný záväzok voči našim malým a stredným podnikom. Koniec koncov poskytujú dve
tretiny pracovných miest v Európe a platia 80 % daní. Moja otázka teda znie, či si myslíte,
že by sme v budúcnosti dokázali trochu viac posilniť rámcové podmienky a výskumnú
infraštruktúru.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Chcela by som položiť nasledujúcu otázku. Peniaze
zo štrukturálnych fondov, najmä peniaze z Európskeho sociálneho fondu, sú veľmi dôležité.
Určené sú na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov a zachovanie pracovných miest, aby
boli obsadené kvalifikovanými ľuďmi. Myslíte si však, že rovnaké podmienky sa vzťahujú
na bohaté medzinárodné spoločnosti, pretože musia prispieť z vlastného vrecka, ak chcú
získať financie zo štrukturálnych fondov alebo Európskeho sociálneho fondu, a na malé
a stredné podniky, ktoré si takisto chcú vzdelávať svojich ľudí a mať kvalifikovaných
zamestnancov? Neplánujete nejaké návrhy v tejto oblasti vzhľadom na to, že veľké
spoločnosti a malé a stredné podniky nemajú rovnaké podmienky?

Johannes Hahn,    člen Komisie. – (DE) Ďakujem vám za otázky.

Pokiaľ ide o výskumnú infraštruktúru, malé a stredné podniky už dostávajú významné
množstvo finančných prostriedkov z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, a to najmä
v oblasti podpory inovácie, na ktorú dostávajú desiatky miliárd eur. V období rokov 2000
až 2006 sa na túto oblasť konkrétne zameralo celkove viac než 30 000 podnikov.
Uvažujeme aj o tom, že by sa najmä v budúcnosti mal prikladať veľký význam aj výskumnej
infraštruktúre, a to nielen v oblasti hospodárstva, ale aj v oblasti základného výskumu.
Možno budeme v tomto období dokonca z týchto fondov po prvýkrát dotovať projekt
výskumnej infraštruktúry, ktorý je zahrnutý aj v Európskom strategickom fóre pre
výskumné infraštruktúry – Európsky plán výskumných infraštruktúr, pretože skúmanie
tohto projektu ukázalo, že má veľmi trvalý účinok na celý región, ktorý presiahne samotný
projekt. Vytvoria sa pracovné miesta, nielen pre výskumníkov, ale aj pracovné miesta
v podnikoch, ktoré im dodávajú tovar a služby, pretože aj základná výskumná infraštruktúra
potrebuje služby a dodávky tovaru. Inak povedané, mohlo by tak vzniknúť skutočné
centrum v určitej oblasti regiónu, v tomto prípade v regióne Maďarska. Malo by to vyslať
signál aj do nasledujúceho programového obdobia, možno univerzitám, ktoré budú
v konečnom dôsledku tiež prinášať konkrétny úžitok. Už dnes sa tretina univerzitných
výskumných činností vykonáva v oblasti aplikovaného výskumu, z ktorého má napokon
úžitok hospodárstvo a ktorý vytvára trvalé pracovné miesta.

Prejdem teraz k otázke váženej pani poslankyne. V rámci Európskeho sociálneho fondu
dostávajú podporu na vzdelávanie vo všeobecnosti zamestnaní alebo dočasne nezamestnaní
pracovníci, aby sa dostali do pozície s lepšími vyhliadkami na umiestnenie na trhu práce.
Môže to byť v rámci podniku, v ktorom sú zamestnaní, alebo ak nie sú zamestnaní, môže
byť cieľom vzdelávania zlepšenie ich zručností alebo iba zvýšenie ich všeobecnej kvalifikácie
pre iné možné typy zamestnania. Uvediem príklad, pretože to ste pravdepodobne
naznačovali a pretože bol dosť kritizovaný, čiže to, že napríklad zamestnancom spoločnosti
McDonald’s bolo ponúknuté ďalšie vzdelávanie. Treba tu jasne rozlišovať: išlo o opatrenia
ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov spoločnosti McDonald’s s cieľom zvýšiť ich
kvalifikáciu na trhu práce a vo svete práce. Ako viete, veď napokon to bolo trochu
kritizované, pracovné miesta v spoločnosti McDonald’s, ktorým sa často hovorí McJobs,
sú vo všeobecnosti pracovnými miestami na čiastočný úväzok, ktoré nevyžadujú vysokú
kvalifikáciu a ktoré často vykonávajú študenti. Ide o zlepšenie zručností týchto ľudí. Pokiaľ
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ide o ďalšie vnútorné zvyšovanie kvalifikácie, ako pri tomto projekte, spoločnosť
McDonald’s, ak mám uviesť príklad, znášala všetky náklady. Inak povedané, pokúšame
a snažíme sa zabezpečiť, aby sa ďalšie vzdelávanie pracovníkov sústredilo na ich osobnú
kvalifikáciu. Vzhľadom na to si myslím, že by nemalo záležať na tom, kde sú títo ľudia
zamestnaní. Naším cieľom by skôr malo byť ďalej zlepšovať kvalitu zručností každého
človeka, aby boli ľudia lepšie pripravení na čoraz mobilnejší trh práce, čím sa zabráni
nezamestnanosti všade, kde to bude možné.

Predsedajúci.    – Otázka č. 16, ktorú predkladá Kinga Göncz (H-0639/10).

Vec: Európsky nástroj mikrofinacovania Progress

Zdá sa, že vykonávanie európskeho nástroja mikrofinacovania Progress (EPMF) je pomalšie,
ako sa očakávalo. Táto situácia by mohla ohroziť účel nástroja a je zreteľne v rozpore
s rýchlosťou jeho prijatia v marci 2010.

Ako plánuje Komisia urýchliť tento proces a zabezpečiť, aby k EPMF mali prístup
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, a zároveň zachovať správnu geografickú rovnováhu?

Čo plánuje Komisia urobiť s cieľom dosiahnuť, aby členské štáty financovali programy
mentorstva a odbornej prípravy, a aby zabezpečila dotovanie úrokových platieb zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu tak, ako bolo dohodnuté? Ako Komisia zabezpečí, aby sa
informácie o EPMF dostali k cieľovej skupine?

Johannes Hahn,    člen Komisie. – S radosťou vám oznamujem, že obe časti európskeho
nástroja mikrofinancovania Progress, časť záruk a časť hotovostných produktov, sú už
plne funkčné. Iba tri mesiace po nadobudnutí platnosti rozhodnutia ukončila Komisia
mandát Európskeho investičného fondu (EIF) na spustenie záručných operácií pre
poskytovateľov mikrofinancovania.

Minulý rok v novembri vytvorila Komisia špeciálny investičný nástroj. Vďaka nemu sa od
začiatku tohto mesiaca začnú poskytovať prvé mikroúvery. S radosťou vás tiež informujem,
že Komisii sa podarilo zabezpečiť dodatočné financovanie pre mikropodnikateľov v Európe.
Rovnako ako Európska únia poskytne aj Európska investičná banka príspevok vo výške
100 miliónov EUR, pričom sa očakávajú aj ďalšie príspevky. Celkový objem úverov v rámci
nástroja mikrofinancovania Progress by teda mal podľa plánu dosiahnuť 500 miliónov EUR.
Z týchto financií budú mať úžitok nezamestnaní ľudia, ľudia ohrození sociálnym vylúčením
alebo zraniteľní ľudia, ktorým by mohli mať ťažkosti pri prístupe na bežný trh s úvermi.
Zaručenie dosahu k týmto cieľovým skupinám a podpora geografickej rovnováhy sú
ústrednými prvkami mandátu, ktorý Komisia udelila Európskemu investičnému fondu.

Operácie, ktoré boli doteraz schválené alebo ktoré sa pripravujú, naznačujú, že budú
splnené oba ciele. Od začiatku roku 2011 sa budú mikroúvery poskytovať prostredníctvom
počiatočnej inštitúcie mikrofinancovania v Belgicku, ktorá sa sústreďuje na znevýhodnené
mestské spoločenstvá, a prostredníctvom nadácie v Holandsku, ktorá sa zameriava na
osoby, ktoré nemajú prístup k bežnému financovaniu. EIF oznámil, že operácie, ktoré sa
pripravujú, budú vyvážené aj z hľadiska geografického pokrytia. Podľa predpokladov bude
približne 40 % z nich zahŕňať sprostredkovateľov investujúcich v Európe a približne 60 %
v strednej a východnej Európe. Je dobre známe, že mikrofinancovanie je najúčinnejšie, ak
začínajúcim podnikateľom a mikropodnikom pomáhajú služby na podporu podnikania.
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Preto Komisia prijme opatrenia na podporu riadiacich orgánov Európskeho sociálneho
fondu a sprostredkovacích orgánov s cieľom zvýšiť podporu samostatnej zárobkovej
činnosti a mikropodnikov.

Na súčasné programové obdobie ESF vyčlenili členské štáty viac než 2,7 miliardy EUR na
podporu podnikania. Podnikateľov možno podporiť aj vrátením úrokov. Ale o tom, či sa
vrátenie úrokov bude dotovať z ESF, budú musieť rozhodnúť jednotlivé členské štáty.
V súčasnosti iba jeden členský štát, konkrétne Litva, povedal, že využíva túto možnosť.

Na záver chcem povedať, že Komisia bude podporovať informovanosť o nástroji
mikrofinancovania Progress. Poskytovatelia mikrofinancovania, ktorí sú k cieľovým
príjemcom najbližšie, budú poskytovať informácie o dostupnosti mikroúverov. Komisia
využije jestvujúce siete verejných služieb zamestnanosti, riadiace orgány ESF a mimovládne
organizácie s cieľom informovať o pokroku nástroja mikrofinancovania.

V neposlednom rade bude kampaň Mládež v pohybe venovať zvláštnu pozornosť
príležitostiam pre mladých ľudí z rôznych prostredí, aby mohli začať podnikať a prijímať
mikroúvery.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Správa pána komisára ma potešila. Chcela by som však
objasniť jeden bod. Keď sme pred niekoľkými týždňami dostali správu od Komisie
a Európskeho investičného fondu, spomínala sa v nej celková suma iba 200 miliónov EUR
pre región. Jednou z mojich otázok bolo presne to, že pôvodný sľub alebo plán počítal
s 500 miliónmi EUR. Zaujímalo by ma, odkiaľ pochádzajú tieto dodatočné finančné
prostriedky. Som presvedčená o tom, že to je veľmi dôležité, pretože tento program má
vysokú prioritu v oblasti zmierňovania účinkov krízy, čo je jeden z dôvodov, prečo sme
sa ponáhľali s jeho prijatím. Druhá dôležitá otázka bola, či členské štáty podporujú
dotovanie vyplácania úrokov, vzdelávania a poradenstva z Európskeho sociálneho fondu.
Bolo to uvedené aj v pôvodnom pláne, ale potom sa zdalo, že Komisia túto vec nebrala na
vedomie. Poskytovanie informácií a zabezpečenie toho, aby sa dostali k občanom, je veľmi
dôležité.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Pán komisár, rád by som sa vám poďakoval
za tieto informácie. Plne s vami súhlasím v tom, že nástroj, o ktorom dnes diskutujeme, je
veľmi dôležitý. Treba však spomenúť, že by sme mali odpovedať aj na otázku, ktoré štáty
využívajú nástroj mikrofinancovania. Znepokojilo ma, že ste vo svojej odpovedi uviedli,
že by sme mali zabezpečiť rôzne úrovne rozdelenia podľa štátov a geografických oblastí.
Využili už niektoré štáty tento nástroj?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Uznávam, že hospodárska a finančná kríza najviac
zasiahla mladých ľudí, nesmieme však zabúdať ani na ľudí vo veku nad 45 rokov, ktorí sú
nezamestnaní. Vzhľadom na to, že ste povedali, že 60 % európskeho nástroja
mikrofinancovania Progress sa využije v strednej a východnej Európe, chcela by som vám
položiť nasledujúcu otázku. Identifikovali ste prekážky, ktoré doteraz bránili krajinám
v tejto časti Európy v dostatočnom využití tohto nástroja?

Johannes Hahn,    člen Komisie. – (DE) Ďakujem vám pekne za záujem a pripomienky.
Tému mikrofinancovania v skutočnosti pokrýva jedno z generálnych riaditeľstiev, pričom
jej obsahovú časť určitým spôsobom riadi pán Andor. Zaoberáme sa ňou však aj v oblasti
regionálnej politiky. Pokiaľ ide o úrokové sadzby, niektoré členské štáty určili ako
podmienku hornú hranicu, ak to tak môžem povedať, ktorá predstavuje približne 8 až
9,5 %. Musíme tu však zohľadniť aj to, že, samozrejme – a to bolo vždy predmetom diskusie,
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už aj počas príprav na toto všetko –, v porovnaní so samotnými úvermi sú režijné náklady
pomerne vysoké, a preto vznikajú náklady, ktoré treba pokryť. Treba nájsť rozumnú strednú
cestu a myslím si, že sa nám to podarilo.

Teraz prejdem k druhej otázke. Môžem vám povedať, že nástroj Jasmine, ktorého cieľom
je pomáhať pri vhodnej príprave mikrofinancovania a pripraviť cestu na ustanovenie
a vzdelávanie sprostredkovateľov, sa v súčasnosti využíva na prípravu 15 inštitúcií v 15
rôznych krajinách, pričom 11 z nich sa nachádza v strednej a východnej Európe a štyri
v západnej Európe. Neviem vám ich všetky vymenovať spamäti, ale v podstate ide najmä
o nové členské štáty. Predpokladáme, že v najbližších rokoch bude v súlade s programom
Jasmine pripravených ďalších 20 sprostredkovateľov.

Pokiaľ ide o poslednú otázku, musím vás požiadať o zhovievavosť, pretože vám teraz
neviem odpovedať z hlavy. Poskytneme vám písomnú odpoveď, v ktorej podrobne
uvedieme dôvody obmedzenia prístupu. Jednoznačne však predpokladám, že často
dochádza ku komunikačným problémom a že sú tu často aj prekážky, pretože mnohí
žiadatelia o úvery sú často ľudia, ktorí už nedokážu získať úver z bežnej banky, a preto je
tu často určité znepokojenie alebo zdržanlivosť, pokiaľ ide o schvaľovanie takýchto
projektov. Ak je to tak a ak sa to takto ustáli a ak si na to zvykneme, bude potrebné vykonať
v tejto oblasti informačnú činnosť.

Predsedajúci.    – Otázka č. 15, ktorú predkladá Zigmantas Balčytis (H-0636/10)

Vec: Doplnkové opatrenia na podporu malých a stredných podnikov pri uplatňovaní
politiky cestovného ruchu

Priemysel cestovného ruchu je rovnako ako ktorékoľvek iné hospodárske odvetvie stále
viac vystavovaný celosvetovej konkurencii. Európska únia si v záujme zachovania
konkurencieschopnosti v odvetví cestovného ruchu stanovila v Lisabonskej zmluve za
cieľ podporu konkurencieschopnosti odvetvia a vytváranie prostredia priaznivého pre
rozvoj podnikov. Preto boli stanovené tieto ciele: podporovať inováciu v oblasti cestovného
ruchu, zlepšiť kvalitu všetkých turistických služieb a zlepšiť odbornú spôsobilosť personálu.
Podniky v odvetví cestovného ruchu, ktoré vo veľkej miere patria k malým a stredným
podnikom, nie sú však vždy schopné samostatne plniť tieto ciele. Svoju úlohu zohrávajú
viaceré faktory, ako sú obmedzené finančné zdroje, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
a neschopnosť urýchlene reagovať na zmeny, z čoho vyplýva potreba ďalších finančných
zdrojov.

Nedomnieva sa Komisia, že by bolo vhodné rozvíjať súdržnú stratégiu, ako aj podrobný
akčný plán, ktorý by zahrňoval konkrétne opatrenia na podporu malých a stredných
podnikov a mechanizmy financovania, ktoré by mohli prispieť k prekonaniu ťažkostí
v tomto odvetví?

Antonio Tajani,    podpredseda Komisie. – (IT) Rovnako ako mnohé iné hospodárske odvetvia,
aj odvetvie európskeho cestovného ruchu sa musí vyrovnávať s čoraz väčším problémom
globalizácie.

Komisia tento problém pri mnohých príležitostiach už zdôraznila a zaoberala sa ním,
najmä v oznámení Priemyselná politika vo veku globalizácie. 30. júna minulého roka
prijala Komisia okrem toho konkrétne oznámenie o cestovnom ruchu, ktoré v súlade
s Lisabonskou zmluvou a novou stratégiou Európa 2020 navrhuje konsolidovaný politický
rámec na posilnenie konkurencieschopnosti v odvetví s cieľom dosiahnuť, aby sa európsky
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cestovný ruch stal skutočne konkurencieschopným, moderným, udržateľným
a zodpovedným odvetvím.

Tento konsolidovaný rámec vychádza zo zásady, že je potrebné vytvoriť prostredie
napomáhajúce rozvoj mikropodnikov a malých a stredných podnikov v odvetví cestovného
ruchu. Na dosiahnutie tohto cieľa sme navrhli tri konkrétne opatrenia zamerané po prvé
na podnecovanie konkurencieschopnosti európskeho odvetvia cestovného ruchu, po
druhé na podporu udržateľného, zodpovedného a kvalitného cestovného ruchu a po tretie
na konsolidáciu obrazu a profilu Európy ako súboru udržateľných a vysoko kvalitných
turistických destinácií a, samozrejme, maximálne zvýšenie potenciálu finančných politík
a nástrojov EÚ určených na rozvoj cestovného ruchu.

Presadzované iniciatívy by mali poskytnúť odvetviu nástroje potrebné na to, aby sa
prispôsobil problémom, ktoré musia riešiť podniky v cestovnom ruchu, a pracovať na jeho
udržateľnom rozvoji z hľadiska konkurencieschopnosti. Samozrejme, prijmeme konkrétne
opatrenia na podporu inovácie v odvetví cestovného ruchu, zvýšenie kvality služieb
cestovného ruchu a zlepšenie odborných zručností osôb pracujúcich v cestovnom ruchu,
pretože už nesmieme ďalej považovať cestovný ruch za odvetvie pozostávajúce výlučne
z rodinných podnikov. Musíme pouvažovať o tom, ako by sme ho mohli urobiť
modernejším a konkurencieschopnejším.

Uvediem niekoľko príkladov týkajúcich sa vzdelávania a odborných zručností: platforma
IKT a cestovný ruch bude spustená s cieľom uľahčiť adaptáciu odvetvia cestovného ruchu
a podnikov pôsobiacich v odvetví trhu nových informačných technológií a zlepšiť ich
konkurencieschopnosť. Všetky tieto návrhy a myšlienky sú obsiahnuté v oznámení Komisie,
ktoré schválila Rada a o ktorom diskutujeme v Parlamente. Pán spravodajca sa nachádza
v rokovacej sále.

Budeme povzbudzovať podniky v cestovnom ruchu, aby lepšie využívali rôzne programy
Únie, ako napríklad Leonardo, rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu,
Erasmus pre mladých podnikateľov, Európsky sociálny fond a iné programy. Stratégia na
podporu diverzifikácie služieb cestovného ruchu a vytvorenie elektronického observatória
európskeho cestovného ruchu navyše pomôžu vytvoriť priaznivé podmienky pre podniky
v cestovnom ruchu.

Okrem toho musím zdôrazniť, že malé a stredné podniky môžu na prístup k financovaniu
využiť aj iné prierezové iniciatívy. Spomenul by som JEREMIE, spoločnú iniciatívu Komisie,
Európskeho investičného fondu a Európskej investičnej banky, ktorá má za cieľ zlepšiť
prístup mikropodnikov a malých a stredných podnikov k financovaniu, a to predovšetkým
prostredníctvom rizikového kapitálu, pôžičiek, cenných papierov, mikroúverov a iných
foriem vratnej pomoci.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že malé a stredné podniky v odvetví cestovného ruchu
sú plne pokryté opatreniami navrhnutými v rámci iniciatívy Small Business Act, ktorá je
zameraná na podporu podnikateľského prostredia týchto podnikov. Aktualizované znenie
bude Parlamentu doručené o niekoľko týždňov.

Iniciatíva Small Business Act sa teda stane aj nástrojom záruky pre malé a stredné podniky,
ktoré disponujú obrovským potenciálom rozvoja odvetvia, ktoré sa mi, dúfam, podarí
v budúcom roku posilniť. Som totiž jednoznačne presvedčený o tom, že európska politika,
ako je ustanovená v zmluve, môže priniesť pridanú hodnotu k vynikajúcej práci
vykonávanej európskymi regiónmi a členskými štátmi.
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Preto môžem ubezpečiť váženého pána poslanca, ktorý predložil túto otázku, že spolu
s Komisiou som odhodlaný malým a stredným podnikom zabezpečiť podporu a pomoc
v ich úsilí mať prístup k hospodárskym nástrojom EÚ, ktoré sú súčasťou politickej stratégie
zameranej na to, aby sa cestovný ruch stal jedným z kľúčových odvetví našej hospodárskej
a priemyselnej politiky.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Asi všetci, ktorí sme dnes v Parlamente, dúfame, že
vaša predpoveď pre oblasť cestovného ruchu sa naozaj splní a že sa táto oblasť nielen
rozvije, ale aj bude vhodná na investovanie. Ako viete, v súčasnej dobe je cestovný ruch
v Európskej únii ešte stále nerovnomerne rozvinutý, čo má objektívne aj subjektívne
dôvody. Mám otázku. V stratégii pre oblasť Baltského mora sa atraktivita a dostupnosť
Pobaltia uvádzajú ako jeden z hlavných cieľov. Čo všetko sa podarilo za rok dosiahnuť
v tejto oblasti?

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Chcel by som pánovi Balčytisovi poďakovať za jeho otázku,
ktorá stavia do centra našich diskusií témy, ktorým sa Parlament bude môcť venovať
v nadchádzajúcich mesiacoch, vzhľadom na parlamentnú správu, za ktorú som
zodpovedný.

V prvom rade musíme oceniť, že podpredseda Komisie pán Tajani dal novej politike
európskeho cestovného ruchu stanovenej v Lisabonskej zmluve veľmi silný impulz, keď
v júni minulého roka prijal oznámenie a pred niekoľkými týždňami bol predstavený
príslušný plán vykonávania. Tieto dva dokumenty sa sústreďujú predovšetkým na malé
a stredné podniky a na konkurencieschopnosť v sektore a kladú zvláštny dôraz na inováciu
a témy týkajúce sa vzdelávania.

Pokiaľ ide o financovanie, musíme konať na dvoch frontoch: po prvé, musíme zvýšiť
informovanosť o jestvujúcich fondoch a zabezpečiť ich lepšie využívanie a po druhé,
Parlament sa musí intenzívne zasadzovať za to – už končím, pán predsedajúci –, aby boli
do finančného výhľadu na roky 2014 až 2020 zaradené konkrétne rozpočtové okruhy
pre politiky v oblasti cestovného ruchu.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Niektoré krajiny využívajú napríklad regionálny
program pre konkurencieschopnosť a inováciu alebo operačný program pre rozvoj
cestovného ruchu a Spojené kráľovstvo a Grécko využívajú operačný program pre
regionálny rozvoj. Chcela by som sa spýtať, či plánujete vytvoriť európsky rámec na zvýšenie
účasti MSP na využívaní európskych fondov na rozvoj cestovného ruchu.

Antonio Tajani,    podpredseda Komisie. – (IT) Chcel by som poďakovať pánovi Balčytisovi
za to, že mi dal príležitosť hovoriť o téme, ktorá mi je zo záležitostí, za ktoré som ako
európsky komisár zodpovedný, mimoriadne blízka. Ako prvý európsky komisár pre
cestovný ruch som presvedčený o tom, že politika cestovného ruchu, priemyselná politika
a politika v oblasti kozmického priestoru predstavujú priority.

Aby som vám však odpovedal konkrétne: okrem politických iniciatív, o vykonávanie
ktorých sa usilujem, odkedy som sa stal komisárom, je základnou vecou to, čo už spomenul
pán Fidanza. Keďže pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy nebola EÚ
zodpovedná za politiku cestovného ruchu, nezohľadňuje súčasný finančný výhľad
prostriedky potrebné na to, aby mohla EÚ vyvinúť významnú snahu v oblasti cestovného
ruchu.

Máme zaujímavé programy, napríklad program Calypso, ktorý v Španielsku podporili
regionálne iniciatívy, ktoré považujem za veľmi pozitívne. Aj keď som jasne pochopil, čo
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chcel pán Fidanza povedať v správe, ktorú má Parlament predložiť, finančná podpora bude,
pretože objem prostriedkov vyčlenených na politiku cestovného ruchu bude v nasledujúcom
finančnom výhľade zvýšený. Môže byť zvýšený v 8. rámcovom programe alebo zavedením
ad hoc rozpočtových riadkov. Dôležité však je, že Parlament upozorňuje na tento problém,
pretože je ťažké dať konkrétne odpovede, ak neexistujú hospodárske nástroje.

Neznamená to však, že nebudeme konať s veľkým odhodlaním. Ako viete, uskutočnilo sa
veľa iniciatív: belgické predsedníctvo zorganizovalo veľké podujatie na Malte a maďarské
predsedníctvo už oznámilo, že zorganizuje veľké podujatie venované konkrétne cestovnému
ruchu. To bola téma nášho prvého stretnutia, ktoré sa konalo pred niekoľkými dňami
v Budapešti.

Teší ma, že pán Balčytis otvoril tému cestovného ruchu v Pobaltí. Cestovný ruch nie je
záležitosť, ktorá sa týka výlučne hospodárstiev krajín Stredozemia, ako sú Španielsko,
Francúzsko, Taliansko, Grécko a Malta. Predstavuje mimoriadne dôležitý zdroj prímov
pre celú Európsku úniu vrátane krajín strednej a východnej Európy, ktorých pamätihodnosti
a potenciál treba rozvíjať.

Pokiaľ ide o pobaltské štáty, myslím si, že jedna z tém, ktorou sa zhodou okolností zaoberal
dokument schválený 30. júna minulého roka, je vzťah s rozvíjajúcimi sa triedami, s novou
strednou triedou v Rusku. Milióny Rusov chcú využívať cestovný ruch, čiže chcú vycestovať
za hranice svojej krajiny.

Máme problém s vízami. Myslím si, že rovnaký problém máme aj s Čínou. Európska komisia
a ministri pre cestovný ruch sú odhodlaní vyriešiť tento problém týkajúci sa potenciálnych
návštevníkov z Ruska a Číny. Chceme veci urýchliť a uľahčiť im vstup do našich krajín.
Vzhľadom na to, že pobaltské štáty sú bližšie k Rusku, tiež môžu využívať potenciálne
hospodárske výhody, ktoré prinášajú turisti z rozvíjajúcej sa strednej triedy.

Toto je stredobodom naše práce v oblasti podpory politík cestovného ruchu. Povzbudzuje
ma tiež to, že mnohí ministri z rôznych členských štátov vrátane Spojeného kráľovstva –
s novým ministrom Spojeného kráľovstva pre cestovný ruch som sa stretol pred niekoľkými
týždňami v Londýne – a Francúzska sú pevne odhodlaní podporiť politiku cestovného
ruchu EÚ.

Je dôležité, aby sme určili niekoľko vstupných brán, pretože Európa musí predstavovať
pridanú hodnotu. Teší ma, že pani komisárka Vassiliouová sa snažila do dokumentu
o športe, ktorý bol dnes prijatý, zahrnúť bod o tom, že veľké športové podujatia, napríklad
nadchádzajúce olympijské hry v Londýne, sú úžasnou príležitosťou pre celú Európsku
úniu.

Stručne povedané, musíme zaručiť, aby každá krajina v EÚ mohla byť vstupnou bránou
pre turistov, ktorí by prišli a navštívili krajinu, ale potom by išli navštíviť ďalšie krajiny
Európy.

Toto je niečo navyše, čo môže Európska komisia urobiť, a pokiaľ ide o mňa, podpora
Parlamentu má zásadný význam. Teraz by som vám chcel poďakovať za budúce úsilie,
a to ako v rozprave o politike cestovného ruchu, tak aj vo všetkých rozpravách týkajúcich
sa aktivít súvisiacich s budúcim rozpočtom.

Druhá časť
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Predsedajúci.    – Otázka č. 17, ktorú predkladá Vilija Blinkevičiūtė (H-0625/10).

Vec: Iniciatívy a programy modernizácie vysokoškolského vzdelávania

V niektorých členských štátoch Európskej únie boli vykonané štúdie na zistenie, ako sa
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania prispôsobili novým požiadavkám pracovného
trhu, a aké sú možnosti absolventov získať zamestnanie po skončení vysokoškolského
štúdia. Výskumy žiaľ ukázali, že mnohé univerzity pripravujú odborníkov pre oblasti trhu,
ktoré sú už nasýtené. Programy vysokých škôl nie sú vždy vypracované v súlade
s požiadavkami pracovného trhu, a tak sú najviac dotknutí tí mladí, ktorí práve ukončili
štúdium. Pracovný program Komisie na rok 2011 zahŕňa odkaz na modernizáciu
vysokoškolského vzdelávania. Ďalej uvádza, že návrhy sa môžu predkladať v oblasti systému
hodnotenia a prehľadnosti činností inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Ktoré programy a iniciatívy plánuje prijať Komisia s cieľom modernizovať vysokoškolské
vzdelávanie v Európe? Plánuje Komisia pripraviť osobitnú stratégiu modernizácie
vysokoškolského vzdelávania, aby mladí absolventi vysokoškolského štúdia mohli čo
najskôr získať zamestnanie? Aké finančné prostriedky plánuje Komisia investovať
v budúcnosti do daných programov a iniciatív zameraných na mladých ľudí?

Androulla Vassiliou,    členka Komisie. – Vzdelanie je jedným z hlavných faktorov
rozhodujúcich o zamestnateľnosti. U absolventov vysokoškolského štúdia je riziko, že si
nenájdu prácu, o 40 % nižšie, než u ľudí so stredoškolským vzdelaním. Nezamestnanosť
a nedostatočná zamestnanosť mladých ľudí však v súčasnosti dosahujú neprijateľne vysoké
miery. Priveľa absolventov musí bojovať o vstup na trh práce a bezpečné kvalitné pracovné
miesta zodpovedajúce ich vzdelaniu.

Úsilie o zlepšenie zamestnateľnosti sa však, samozrejme, začína dlho pred vysokoškolským
vzdelaním. Komisia v spolupráci s členskými štátmi pracuje na určení zručností alebo
kľúčových kompetencií, ktoré by sa mladí ľudia mali učiť v škole. V súčasnej dobe potrebujú
mladí ľudia väčší rozsah zručností než doteraz, ak chcú mať úspech v globalizovanom
hospodárstve. Mnohí budú pracovať na pracovných miestach, ktoré ešte ani neexistujú.
Od mnohých sa budú vyžadovať rozsiahle jazykové, medzikultúrne a podnikateľské
zručnosti. Technológia bude naďalej meniť svet spôsobmi, ktoré si nevieme ani predstaviť,
takže schopnosť naďalej sa učiť a schopnosť inovovať budú predstavovať základné faktory
zamestnateľnosti.

Veľmi dôležité je aj poradenstvo. Mladí ľudia sa stretávajú s čoraz väčším množstvom
možností vzdelania. Musia sa dokázať rozhodnúť na základe informácií, čo vyžaduje lepšie
informácie o možnostiach vzdelávania a odbornej prípravy vrátane jasného prehľadu
o pracovných príležitostiach. Musíme rozvinúť kvalitné služby profesijného poradenstva
a odbornej orientácie, a to s intenzívnou účasťou inštitúcií na trhu práce.

Teraz prejdem k vysokoškolskému vzdelaniu. Ako viete, Komisia nedávno spustila jednu
z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 s názvom Mládež v pohybe, ktorá má za cieľ
viac prispôsobiť vzdelávanie a odbornú prípravu potrebám mladých ľudí. Práve začíname
vykonávať rôzne časti tejto stratégie. V priebehu roka plánuje Komisia predložiť nové
oznámenie o modernizácii vysokoškolského vzdelávania. Budeme sledovať pokrok pri
prispôsobovaní vysokoškolského vzdelávania potrebám spoločnosti zakladajúcej sa na
znalostiach a budeme sa venovať aj otázke zamestnateľnosti. Určíme budúce kľúčové
problémy a stanovíme naše reakcie.
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Ako súčasť tohto úsilia Komisia posilní európsku platformu pre dialóg medzi univerzitami
a podnikmi s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť študentov a rozvinúť úlohu vzdelávania
v znalostnom trojuholníku. V globálnejšom a mobilnejšom svete môže transparentnosť
vo výkonnosti vysokoškolských inštitúcií stimulovať hospodársku súťaž aj spoluprácu
a môže byť podnetom pre ďalšie zlepšenia a modernizáciu. Jestvujúce medzinárodné
rebríčky však môžu poskytovať neucelený obraz o výkonnosti univerzít. Komisia predstaví
tento rok výsledky štúdie uskutočniteľnosti a vytvorí alternatívny viacrozmerný systém
zostavovania rebríčka, ktorý bude odzrkadľovať diverzitu vysokoškolských inštitúcií.

Európa sa musí zlepšiť v predvídaní zručností, ktoré bude vyžadovať budúcnosť. Preto
Komisia spustila Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktorý sprevádza
našu iniciatívu Mládež v pohybe. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta
skúma možnosti, ako pomôcť mladým ľuďom zvýšiť ich zamestnateľnosť. Predovšetkým
musíme ľuďom poskytnúť správnu zmes zručností, aby sa dokázali prispôsobiť našej
rýchlo sa meniacej spoločnosti. Naša nová panoráma zručností EÚ, ktorá bude funkčná
od roku 2012, pomôže predpovedať nielen to, aké zručnosti vyžadujú zamestnávatelia
dnes, ale aj to, aké zručnosti budú vyžadovať v budúcnosti.

Komisia má v úmysle navrhnúť na jar tohto roku nové európske kritériá týkajúce sa
vzdelávacej mobility a úlohy vzdelávania na príprave ľudí, aby boli zamestnateľní na trhu
práce založenom na znalostiach.

Na záver chcem povedať, že programy EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy
a mládeže vrátane programov mobility ako Erasmus môžu mladým ľuďom pomôcť zlepšiť
príležitosti na úspech na trhu práce nadobudnutím cenných zahraničných skúseností
a rozvinutím ich intelektuálneho potenciálu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Pani komisárka, ďakujem vám za skutočne podrobnú
odpoveď. Chcela by som však položiť doplňujúcu otázku. Európska únia musí všetkým
občanom zaručiť právo na kvalitné vysokoškolské vzdelanie. V členských štátoch je však
veľa rozdielov medzi systémami vysokoškolského vzdelávania, nákladmi na vysokoškolské
vzdelávanie a poskytovaním pôžičiek na uhrádzanie štúdia. Vysoké úroky z pôžičiek
čerpaných na úhradu štúdia a nevýhodné podmienky splácania pôžičiek často odrádzajú
mladých ľudí od vysokoškolského štúdia vo vlasti a podnecujú únik mozgov do iných
krajín. Má Európska komisia v úmysle vydať usmernenie týkajúce sa uprednostňovaných
podmienok poskytovania študentských pôžičiek?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Chcel by som položiť iba jednu otázku, aj keď
by sme v tejto dôležitej chvíli mohli diskutovať o rôznych veciach. Pani komisárka, chcel
by som sa vás spýtať, či sa pracuje na zvyšovaní finančných prostriedkov pre výmenné
programy študentov v Európe. Mám dojem, že množstvo financií, ktoré máme pre Erasmus
a ostatné programy, sa už niekoľko rokov nemení. V súčasnosti je ich množstvo
jednoznačne veľmi nízke.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pani komisárka, je pravda, že konkrétne táto
záležitosť patrí do rámca subsidiarity. Členské štáty však dostávajú od Európskej únie
prostriedky na modernizovanie študijných programov v členských štátoch. Viaceré členské
štáty napríklad využili na tento účel prostriedky Spoločenstva z predchádzajúceho, čiže
3. podporného rámca Spoločenstva. Mám veľmi konkrétnu otázku: má Komisia nejaké
údaje o účinnosti finančných prostriedkov, ktoré členské štáty dostali a ešte dostanú?
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Androulla Vassiliou,    členka Komisie. – Najprv k otázke rozdielov medzi inštitúciami
vysokoškolského vzdelávania: je to tak! Práve preto chceme mať transparentné záznamy
o univerzitách. Z tohto dôvodu teraz ukončujeme práce na štúdii uskutočniteľnosti, na
základe ktorej preskúmame rebríček univerzít, mapovanie univerzít a štandardy univerzít,
aby sme študentom umožnili lepší výber na základe informácií. Cieľom je, aby presne
vedeli, kde chcú študovať, čo chcú študovať a aký je štandard univerzity, na ktorej chcú
študovať.

Pokiaľ ide o poplatky, myslím, si, že s vami súhlasím, že vysoké poplatky vyžadujú
spravodlivé pôžičky, ale som presvedčená o tom, že viete, že toto je v kompetencii členských
štátov. Vieme, že jedna vec, na ktorej sa ekonómovia zhodnú, je, že investície do vzdelávania
prinášajú dlhodobé výsledky, rast a pracovné miesta, takže vždy nalieham na vlády, aby
neznižovali investície do univerzít alebo investície do vzdelávania vo všeobecnosti.

Navyše súhlasím s váženým pánom poslancom, ktorý položil otázku o nedostatočnosti
grantov mobility, ako je Erasmus. Preto opäť ukončujeme práce na štúdii uskutočniteľnosti,
ktorú realizuje vysoká škola ekonomická London School of Economics. Dúfam, že bude
o niekoľko mesiacov hotová. Na základe tejto štúdie spolu s Európskou investičnou bankou
preskúmame možnosti vytvorenia európskej študentskej pôžičky pre mobilitu. Som si
istá, že to umožní všetkým študentom, chudobným aj bohatým, využiť výhody týchto
vynikajúcich grantov mobility.

Pokiaľ ide o otázku pána Papanikolaoua, hovorí o finančných prostriedkoch na štrukturálny
rozvoj, na základe ktorého by vlády mohli vybudovať svoju infraštruktúru vzdelávania.
Štrukturálne fondy, žiaľ, nie sú v mojej kompetencii, ale od komisára Hahna zistím, či
máme od členských štátov nejaké správy o výsledkoch týchto grantov, a ak máme, určite
vás budem informovať.

Predsedajúci.    – Otázka č. 18, ktorú predkladá Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
(H-000009/11).

Vec: Výsledky žiakov v členských štátoch EÚ

Výsledky žiakov vo veku 15 rokov podľa medzinárodnej štúdie o výsledkoch žiakov (štúdia
PISA 2009), ktoré prednedávnom zverejnila OECD, vo všeobecnosti ukazujú, že
konkurencieschopnosť EÚ je vážne ohrozená, pretože v prioritnej oblasti schopnosť čítať
(úroveň 5 – 6) sú medzi najlepšími desiatimi krajinami iba dva členské štáty EÚ. V prioritnej
oblasti matematika sú medzi najlepšími desiatimi krajinami iba 3 členské štáty, pričom
žiadny z nich nie je medzi piatimi najlepšími. S prihliadnutím na to, že títo i mladší žiaci
sa v roku 2020 budú aktívne zúčastňovať na trhu práce alebo sa budú do neho integrovať,
treba v členských štátoch bezodkladne prijať účinné opatrenia, ak chceme výrazne zlepšiť
kvalitu vzdelávania žiakov.

Plánuje Komisia uskutočniť dôkladné hodnotenie uvedenej štúdie a predložiť členským
štátom konkrétne odporúčania osvedčených postupov? Plánuje sa vypracovanie programu
na šírenie takýchto osvedčených postupov alebo zriadenie fóra, v rámci ktorého by sa
diskutovalo o nadchádzajúcich výzvach? Malo by sa s členskými štátmi diskutovať o tom,
aké opatrenia treba prijať, aby sa ich výsledky zlepšili?

Androulla Vassiliou,    členka Komisie. – Ako viete, každý členský štát rozhoduje o spôsobe
organizácie svojho systému vzdelávania sám. Je to v súlade s článkom 165 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie. Komisia však spolupracuje s členskými štátmi na podpore
vzájomného učenia sa a výmene osvedčených postupov.
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Ako sme uviedli v stratégii Európa 2020, pre budúcnosť Európy ako inkluzívnej spoločnosti
založenej na poznatkoch je dôležité, aby sa jej systémy vzdelávania reformovali, aby sa
vyrovnali najlepším systémom vzdelávania na svete. Dôležitý zdroj pre tieto výmeny
predstavuje prieskum PISA (Program medzinárodného hodnotenia študentov) organizácie
OECD. Posledný prieskum PISA, ktorý bol zverejnený v decembri 2010, poskytuje zmiešaný
obraz o členských štátoch. V niektorých systémoch nastalo významné zlepšenie, ale celkove
je ešte potrebné urobiť veľký pokrok. Tieto výsledky poskytnú dôležité informácie pre
budúce výmeny medzi Komisiou a členskými štátmi.

Európske kritériá, ktoré Rada prijala v máji 2009, si kladú za cieľ dosiahnuť primeranú
úroveň základných zručností v čítaní, matematike a vedách, pričom požadujú zníženie
počtu žiakov vo veku 15 rokov dosahujúcich zlé výsledky na menej ako 15 % do roku
2020.

– Teraz by som vám chcela prečítať niečo veľmi dôležité zo správy PISA. Podiel žiakov,
ktorí nedosahujú dobré výsledky v čítaní a ktorý stúpol z 21 % v roku 2000 na 24 % v roku
2006, klesol v roku 2009 na 20 %. Nebolo však dosiahnuté kritérium OECD z roku 2010
o znížení 20 % podielu z roku 2000 na 17 %.

Podiel žiakov dosahujúcich nedostatočné výsledky v matematike a vo vedách od roku
2006 klesá. Bol dosiahnutý výraznejší pokrok vo vedách než v matematike a podiel žiakov
dosahujúcich nedostatočné výsledky z vied je nižší než počet žiakov dosahujúcich
nedostatočné výsledky z matematiky.

Ak použijeme rok 2006 ako silný východiskový bod, môžeme povedať, že EÚ je na dobrej
ceste pri dosahovaní kritéria o žiakoch dosahujúcich nedostatočné výsledky do roku 2020.
V troch predmetoch, v ktorých boli dostupné údaje v 25 členských štátoch EÚ, predstavoval
podiel žiakov dosahujúcich nedostatočné výsledky v roku 2006 v priemere 22,5 %. Do
roku 2009 klesol ich podiel na 19,6 %. Takže vidíme, že sme v Európskej únii v priemere
dosiahli pokrok.

Komisia bude, samozrejme, analyzovať výsledky prieskumu PISA a svoje závery zverejní
v roku 2011 v budúcej výročnej správe o pokroku v oblasti kritérií. V novembri 2010
vyzvala Rada Komisiu a členské štáty, aby zamerali vzájomnú spoluprácu na nasledujúce
oblasti: stanovenie učebných osnov, motivácia čítania, gramotnosti, matematiky, vied
a technológie, vplyv nových technológií na základné zručnosti a ich využívanie pri pomoci
žiakom nadobudnúť samostatnosť a udržať si motiváciu, rodové rozdiely vo výkonnosti
a postojoch, vzťah medzi prostredím, z ktorého žiak pochádza, a úroveň ovládania
základných zručností a napokon témy týkajúce sa učiteľov a osôb vzdelávajúcich učiteľov,
ako aj mravného charakteru a vlastností školy.

Vo svojich záveroch Rada tiež vyzvala Komisiu na vytvorenie skupiny na vysokej úrovni
pre gramotnosť a tematickej pracovnej skupiny pre matematiku, vedy a techniku.

Mám v úmysle spustiť skupinu na vysokej úrovni pre gramotnosť dňa 1. februára. Navrhne
politické opatrenia vychádzajúce z osvedčených postupov a výskumu, ktoré pomôžu
členským štátom zlepšiť konzistentnosť a účinnosť poskytovania základných zručností
v rámci stratégií celoživotného vzdelávania. Skupina ukončí svoju prácu a zverejní správu
v polovici roka 2012.

Okrem toho už bola vytvorená tematická pracovná skupina pre matematiku, vedy
a techniku. Skladá sa z vnútroštátnych politických predstaviteľov a odborníkov a vychádza
zo vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených postupov. Tematická pracovná skupina
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identifikuje a rozšíri politické opatrenia na zlepšenie situácie na vnútroštátnej úrovni
týkajúcej sa žiakov dosahujúcich zlé výsledky v základných zručnostiach.

Chcela by som tiež zdôrazniť, že opatrenia programu celoživotného vzdelávania Comenius
sa okrem iných priorít sústreďujú na zvýšenie motivácie vo vedách a matematike a na
zvýšenie gramotnosti.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Chcela by som sa spýtať, či sa
v niektorých krajinách robil výskum, ktorý by objasnil príčiny nedobrých výsledkov
a neúspechov žiakov. Ide o finančné alebo štrukturálne príčiny? Aké sú vaše predstavy
o základnom vzdelaní? Bol vykonaný prieskum medzi žiakmi vyšších ročníkov, ale ako
je to s ešte mladšími ľuďmi, ktorí chcú ďalej študovať?

Androulla Vassiliou,    členka Komisie. – Môžem vám poskytnúť všetky podrobné údaje
o jednotlivých členských štátoch. Ešte sme ich neanalyzovali, našou prácou nie je zisťovať,
prečo sa niektorým členským štátom darilo menej než iným. Pri práci sme si však vymenili
osvedčené postupy. Veľmi ma teší, že vám môžem povedať, že niektoré krajiny, ktoré sa
riadili osvedčenými postupmi, dosiahli od roka 2006 vo väčšine ukazovateľov veľký
pokrok.

Pokiaľ ide o základné školy, nemáme, žiaľ, štúdie podobné prieskumu PISA. Taká štúdia
neexistuje.

Predsedajúci.    – Otázka č. 19, ktorá predkladá Georgios Papanikolaou (H-0623/10)

Vec: Rozdrobenosť digitálnych trhov a dôsledky na vzdelávací systém a investície
izolovaných regiónov

Podľa oznámenia Komisie o Digitálnej agende pre Európu, agenda pretrváva ako akumulácia
vnútroštátnych online trhov a Európania nemajú možnosť využívať výhody jednotného
digitálneho trhu vzhľadom na problémy, ako napríklad nedostatok investícií do sietí, ktoré
by mohli byť napriek tomu vyriešené. Z toho vyplýva, že vzdelanie poskytované v mnohých
izolovaných regiónoch (horské a ostrovné regióny) je technologicky zaostalé a investície
v týchto geografických oblastiach sú ohrozené. Môže Komisia odpovedať na tieto otázky:

Keďže sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) priamo vytvára 5%
európskeho HDP a jeho ročná trhová hodnota predstavuje 660 miliárd EUR, ale
k celkovému nárastu produktivity prispieva oveľa väčšou mierou (20% priamo zo sektora
IKT a 30% z investícií v IKT), ako chce Komisia bojovať proti rozdrobenosti digitálneho
trhu?

Vykonávajú sa cielené opatrenia Spoločenstva na vyriešenie problému nedostatku
vnútroštátnych investícií do sietí, najmä čo sa týka izolovaných regiónov?

Neelie Kroes,    podpredsedníčka Komisie. – Oznámenie Komisie o stratégii Európa 2020
a oznámenie o digitálnej agende pre Európu stanovujú cieľ zaviesť základný širokopásmový
internet u všetkých Európanov do roku 2013 a snahu zabezpečiť, aby do roku 2020 mali
všetci Európania prístup k internetu s oveľa vyššou rýchlosťou, približne 30 megabytov
za sekundu, a aby 50 % alebo viac európskych domácností malo pripojenie na internet
s rýchlosťou vyše 100 megabytov za sekundu.

Komisia si uvedomuje, že bez silnej verejnej intervencie hrozí nie celkom optimálne
zavedenie rýchleho internetu, keďže rýchle a overené siete sa sústreďujú v oblastiach
s vysokou hustotou obyvateľstva a vidiecke oblasti zaostávajú. Malo by to negatívne
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dôsledky aj na systémy vzdelávania a na integráciu informačných a komunikačných
technológií vo vzdelávaní. Podľa posledných údajov vzťahujúcich sa na celú EÚ má iba
67 % škôl prístup k širokopásmovému internetu, pričom sú veľké rozdiely medzi
jednotlivými členskými štátmi a husto a riedko osídlenými oblasťami, konkrétne 73,7 %
a 60,6 %.

S cieľom zabrániť nie celkom optimálnemu zavedeniu internetu prijala Komisia
širokopásmový balík stanovujúci spoločný rámec v rámci vnútroštátnej a regionálnej
politiky, ktorá by sa mala rozvinúť v záujme splnenia cieľov. Tieto politiky by mali najmä
znížiť náklady na zavedenie širokopásmového internetu na celom území EÚ zaručením
náležitého plánovania a koordinácie a znížením administratívneho zaťaženia.

Komisia už podnikla kroky na zvýšenie investícií vo vzdialených oblastiach a regiónoch
v rámci politiky súdržnosti EÚ, keď na roky 2007 až 2013 vyčlenila približne
2,3 miliardy EUR. Oznámenie Komisie o pláne hospodárskej obnovy Európy umožnilo
vyčleniť 360 miliónov EUR na opatrenia na zavedenie širokopásmového internetu vo
vidieckych oblastiach prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka. Vo svojom programovom balíku Komisia oznámila, že do roku 2014 posilní
a zracionalizuje financovanie vysokorýchlostného širokopásmového internetu
prostredníctvom nástrojov EÚ a preskúma možnosti prilákania kapitálu na investície do
širokopásmového internetu prostredníctvom zvýšenia bonity podporeného Európskou
investičnou bankou a fondmi EÚ. Spoločný návrh Európskej komisie a Európskej investičnej
banky sa očakáva v roku 2011.

Ďalší pilier digitálnej agendy je venovaný digitálnym zručnostiam. Tu napríklad navrhujeme,
aby sa zvážilo, či sa v nasledujúcom programovom období nemôžu digitálna gramotnosť
a kompetencie stanoviť ako priorita nariadenia o Európskom sociálnom fonde a či sa
digitálne kompetencie môžu určiť ako doplnok k Europassu s cieľom zaručiť ich
transparentnosť. Ako viete, vzdelávanie je pre rozvoj digitálnych znalostí v našej spoločnosti
veľmi dôležité. Súhlasíme s tým, že bez primeraných investícií môžu niektoré regióny
zaostávať.

Podľa posledných údajov vzťahujúcich sa na celú EÚ – hovorím o roku 2006 – malo iba
67 % škôl prístup k širokopásmovému internetu, pričom boli veľké rozdiely medzi
jednotlivými členskými štátmi EÚ a husto a riedko osídlenými oblasťami. Práve sa chystáme
spustiť na školách nový prieskum, ktorého výsledky budú k dispozícii koncom tohto roka.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Ďakujem za veľmi podrobnú odpoveď, pani
komisárka. Chcel by som ešte položiť nasledujúcu doplňujúcu otázku. Podľa stratégie EÚ
2020 je naším cieľom jednotný digitálny trh pre domácnosti a firmy, čo znamená rovnaké
príležitosti v oblasti prístupu, ale tiež to znamená rovnaké príležitosti v oblasti rozvoja.

Vy osobne ste pri viacerých príležitostiach počas vypočutí pred kompetentnými výbormi,
napríklad pred Výborom pre kultúru a vzdelávanie, povedali, že v týchto sektoroch bude
v najbližších piatich rokoch potrebných približne 500 000 nových pracovných miest.
Mám konkrétnu otázku: prijímame všetky opatrenia potrebné na to, aby sme zabezpečili,
aby boli tieto nové pracovné miesta rozdelené spravodlivo, aby sa nevynechali geograficky
vzdialené regióny?

Neelie Kroes,    členka Komisie. – Odpoveď je „áno“.

Predsedajúci.   – To bolo veľmi dobré. Naozaj vám veľmi pekne ďakujem.
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Otázka č. 20, ktorú predkladá Liam Aylward (H-0648/10)

Vec: Horúca linka 116 000 pre nezvestné deti

Komisia nedávno posledný krát vyzvala členské štáty EÚ, aby čo najskôr aktivovali európsku
horúcu linku 116 000 pre nezvestné deti. Na tomto telefónnom čísle by sa deťom poskytla
potrebná pomoc, poradenstvo a podpora v čase, keď to potrebujú.

V súčasnosti linka 116 000 funguje v plnej miere len v 12 členských štátoch. Domnieva
sa Komisia, že skutočnosť, že služba nefunguje v plnej miere a riadnym spôsobom v celej
EÚ, by mohla deti vystaviť riziku? Budú ľudia informovaní, ak táto služba v ich krajine
alebo v krajine, ktorú navštevujú, nefunguje? Musí každý členský štát poskytovať túto
službu správne a úplne? Nie je pravda, že neposkytovanie adekvátnej služby vo všetkých
členských štátoch, pokiaľ ide o toto číslo, vystavuje deti riziku?

Neelie Kroes,    podpredsedníčka Komisie. – Komisia sa stotožňuje s názorom váženého
pána poslanca, že realizácia horúcej linky 116 000 pre nezvestné deti si v mnohých
členských štátoch vyžaduje ďalšie úsilie. Revidované pravidlá o telekomunikáciách,
konkrétne mám na mysli článok 27 odsek a) smernice univerzálnej služby, vyžadujú v tejto
súvislosti od členských štátov, aby urobili všetko pre zabezpečenie prístupu občanov
k službe prevádzkovania horúcej linky, aby mohli nahlasovať prípady nezvestných detí.
V tejto súvislosti Komisia pozorne monitoruje transpozíciu tohto nového ustanovenia do
vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, ktorá musí byť ukončená do 25. mája
2011, a pomáha im pri nej.

Komisia prijala 17. novembra minulého roku oznámenie s názvom Volaj 116 000:
Európska horúca linka pre prípady nezvestných detí. Cieľom oznámenia je obnoviť výzvu
Komisie adresovanú členským štátom, aby začali prioritne realizovať horúcu linku pre
nezvestné deti, a zabezpečiť, aby sa táto služba poskytovala na rovnako vysokej úrovni
v celej Únii. Ďalším cieľom bolo poskytnúť členským štátom praktickú podporu.

Komisia oceňuje jestvujúce osvedčené postupy, ktoré členské štáty vyvinuli s cieľom riešiť
hlavné problémy spojené s prevádzkovými a telekomunikačnými nákladmi na horúcu
linku 116 000. Komisia navrhuje, aby sa tieto osvedčené postupy využili na ustanovenie
spoločného súboru minimálnych noriem, ktoré by zaručili služby vysokej kvality v celej
EÚ, aby sa rodičia a deti mohli spoľahnúť na rovnakú službu bez ohľadu na miesto ich
pobytu. Táto rozsiahla činnosť presahuje tému elektronických komunikácií, ktoré sú
v mojej kompetencii, a koordinuje ich pani kolegyňa Redingová.

Liam Aylward (ALDE).   – Pani komisárka, v minulosti ste ako hlavné prekážky realizácie
tejto horúcej linky v niektorých členských štátoch uviedli náklady a nedostatok informácií.
Aké opatrenia plánujete prijať s cieľom odstrániť tieto prekážky? A predpokladáte, že sa
táto služba bude plne vykonávať vo všetkých členských štátoch? A na záver sa chcem
spýtať, aké možnosti majú k dispozícii členské štáty, ktoré majú problémy s financovaním
tejto horúcej linky, aby sa zabezpečilo, že bude plne funkčná v celej Európskej únii?

Neelie Kroes,    podpredsedníčka Komisie. – Samozrejme, že sa snažíme urobiť maximum.
Myšlienka, ktorú vyslovil vážený pán poslanec, má zmysel. Skutočne som predtým hovorila
o tom, že jedným z dôvodov boli náklady. Samotná horúca linka je najmenšou časťou
problému. Problémom je, čo bude nasledovať. Ide o to, že by sme sa nemali sústrediť iba
na samotnú horúcu linku, ale na to, čo bude nasledovať.
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Pozorne monitorujeme realizáciu tiesňovej linky a pomáhame s ňou členským štátom.
Vieme, že v oblasti vnútroštátneho práva musia prevziať iniciatívu členské štáty. Sme si
vedomí aj toho, že v súčasnej finančnej kríze sa členským štátom ešte ťažšie hľadajú
možnosti financovania nasledujúcich činností.

Niektoré z týchto organizácií boli príjemcami financovania EÚ na určité projekty. Finančné
prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii, nemajú za cieľ plne pokryť prevádzkové náklady
týchto služieb, ale pomôcť rozvinúť služby linky 116 000 prostredníctvom konkrétnych
projektov.

Musíme, samozrejme, byť kreatívni. Subjekty zapojené do takýchto projektov a vlády
jednotlivých štátov by mali byť kreatívne aj pri čerpaní rozpočtových zdrojov, spoločnej
sociálnej zodpovednosti a súkromných finančných daroch, aby napokon našli spôsob,
ako urobiť to, čo by sme všetci chceli.

Otázka č. 22, ktorú predkladá Bernd Posselt (H-0619/10)

Vec: Alpské železničné magistrály

Ako hodnotí Komisia súčasnú situáciu, čo sa týka výstavby brennerského železničného
tunela a nutných prípojných železníc po oboch stranách, ako aj rozšírenie železničnej
trasy Mníchov – Mühldorf – Freilassing – Salzburg?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Téma dopravy cez Alpy je veľmi vážna, ale v tejto
fáze nevyzerá situácia až tak zle. Napriek zložitému finančnému pozadiu sa podarilo
dosiahnuť pokrok v brennerskom železničnom tuneli a v jeho prípojných železniciach zo
severu aj z juhu. Tento projekt má najvyššiu prioritu a Komisia sa rozhodla vyčleniť naň
rozpočet vo výške takmer 1 miliardy EUR.

Po prvé, pokiaľ ide o samotný brennerský železničný tunel, stretnutie rakúsko-talianskej
medzivládnej komisie, ktoré sa konalo 19. novembra 2010 za prítomnosti koordinátora
EÚ Pata Coxa, viedlo k rozhodujúcemu pokroku. Rakúsko a Taliansko potvrdili dohodu
o konečných nákladoch na projekt brennerského železničného tunela vo výške
8 miliárd EUR. Rakúsko schválilo optimalizovaný pracovný plán, ktorý umožní začatie
prípravných prác na hlavnom tuneli do roku 2011. Talianska vláda schválila spustenie
prác so záväzkom, ktorý zaručuje pokrytie nákladov počas celého trvania výstavby.

Po druhé, môžeme hovoriť o dobrom pokroku na prípojných železniciach po oboch
stranách. Taliansko schválilo začatie prác na južnej prípojnej železnici, pričom sa začína
prvým úsekom Fortezza – Ponte Gardena. Uspokojivý pokrok sa podarilo dosiahnuť aj
v Rakúsku na prípojnej železnici zo severu. Rakúsky úsek v údolí na dolnom toku rieky
Inn (Unterinntal) bude dokončený v roku 2013 alebo dokonca ešte skôr.

Na koniec, pokiaľ ide o cezhraničné prepojenie medzi Rakúskom a Nemeckom, pôvodný
cieľ ukončenia prác najneskôr do roku 2012 sa nepodarí dosiahnuť. Na nemeckej strane
sa práce nezačnú skôr než v roku 2012 a podľa odhadov budú trvať tri roky. V novembri
2010 však Nemecko zverejnilo svoje hodnotenie vnútroštátnych investícií, ktoré zahŕňa
ustanovenie o pozitívnom vývoji na severnej prípojnej železnici medzi Mníchovom
a hranicou s Rakúskom. Jednokoľajový úsek bude zmodernizovaný a celý úsek bude
elektrifikovaný. Ďalším krokom bude podpísanie memoranda o porozumení medzi
Nemeckom a Rakúskom o tomto úseku. Potom sa bude musieť začať proces plánovania
riadenia infraštruktúry.
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Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Ďakujem za vašu milú odpoveď, pán komisár. Nezodpovedali
ste však druhú časť otázky, v ktorej som spomenul úsek Mníchov – Mühldorf – Freilassing,
ktorý je súčasťou hlavnej linky z Paríža do Budapešti a ktorý je mimoriadne dôležitý
z hľadiska bavorského chemického trojuholníka a na odľahčenie brennerskej prípojnej
železnice.

Keď sa ukončí brennerský železničný tunel, bude rosenheimský úsek preťažený, a potom
bude dôležité rozvinúť úsek Mníchov – Mühldorf – Freilassing – Salzburg, ktorý je tiež
projektom najvyššej priority pre Komisiu. Musím sa vás spýtať, či považujete za možné,
že sa v nadchádzajúcom finančnom výhľade poskytnú dodatočné finančné prostriedky
na tento účel, pretože napokon ide o cezhraničnú záležitosť.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) To, čo sa odohráva v Alpách, je v poriadku a je
to dobré, ale v Grécku robí grécka vláda pre memorandum škrty a znižuje prostriedky
určené na služby, čím izoluje Grécko od európskej a balkánskej železničnej siete, pričom
spoločne s Komisiou uvádza ako dôvod vysoké dlhy gréckej železničnej spoločnosti.

Preto mám takúto otázku: aký je váš názor na tento vývoj, čím myslím škrty v službách
železníc? Po druhé, zahŕňa dlh gréckej železničnej spoločnosti prostriedky na financovanie
infraštruktúry spoločne s Európskou úniou?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Pokiaľ ide o Grécko, neviem vám odpovedať, lebo
nepoznám podrobnosti. O týchto ťažkostiach som nedostal žiadne informácie.

Čo sa týka prioritného projektu 17, trasy Mníchov – Mühldorf – Freilassing – Salzburg,
tento projekt pokračuje. Počiatočné práce sa začali v roku 2007. Časť prác je ukončená.
19. apríla 2010 sa začali práce na novom dvojkoľajovom moste cez rieku v obci Mühldorf,
ktoré budú dokončené. Práce sú plne financované z plánu hospodárskej obnovy Nemecka.
Náklady predstavujú 11,7 milióna EUR, takže projekt pokračuje a v tomto momente ho
nepovažujeme za závažný problém.

Predsedajúci.    – Otázka č. 23, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0621/10).

Vec: Písanie, posielanie a čítanie SMS správ počas šoférovania – bezpečnosť cestnej
premávky

Riziko nehody je 23-krát vyššie, ak vodič počas šoférovania píše, posiela alebo číta SMS
správu. Tieto činnosti vykonávané počas šoférovania každý rok zodpovedajú za tisícky
úmrtí na cestách a počet prípadov osobnej ujmy rok čo rok alarmujúco narastá.

Zatiaľ čo Komisia uznáva potrebu zvýšenia bezpečnosti na cestách a zaistenia riadneho
presadzovania pravidiel bezpečnej cestnej premávky, na úrovni EÚ neboli prijaté žiadne
právne predpisy, ktoré by zakazovali písanie, posielanie a čítanie SMS správ a emailových
správ alebo prehliadanie internetových stránok počas šoférovania motorového vozidla
idúceho rýchlosťou vyššou ako vopred stanovená maximálna rýchlosť.

Keďže už existuje technológia zabraňujúca písaniu, posielaniu a čítaniu SMS správ
a emailových správ a prehliadaniu internetových stránok počas šoférovania, má Komisia
v úmysle zaviesť na úrovni EÚ právne predpisy, ktoré povedú k odstráneniu nesmierne
nebezpečného zvyku písania, posielania a čítania SMS správ a emailových správ
a prehliadania internetových stránok počas šoférovania?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Rovnako ako vážený pán poslanec, aj Komisia si myslí,
že písanie, posielanie a čítanie SMS správ a všetky ostatné vedľajšie činnosti počas
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šoférovania sú mimoriadne nebezpečné. Komisia v roku 2009 vydala správu o používaní
mobilných telefónov počas šoférovania. Táto správa je zverejnená na európskej internetovej
stránke o bezpečnosti na cestách. Nemáme však žiadne štatistiky o počte nehôd
spôsobených takýmto správaním.

Všetky členské štáty majú právne predpisy, ktoré aspoň implicitne zakazujú písanie,
posielanie a čítanie SMS správ a emailových správ a prehliadanie internetových stránok
počas šoférovania. Vnútroštátne právne predpisy síce nehovoria konkrétne o mobilných
telefónoch, ale uvádzajú, že vodiči musia venovať všetku pozornosť vedeniu motorového
vozidla. Vzhľadom na to nemá Komisia v úmysle zaviesť ďalšiu vrstvu európskych právnych
predpisov, ktorými by sa zakázalo písanie, posielanie a čítanie SMS správ a emailových
správ a prezeranie internetových stránok počas vedenia motorového vozidla. Dúfame, že
členské štáty sa budú primerane venovať tejto záležitosti.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Odpoveď pána komisára Kallasa ma sklamala. Spolupráca
rôznych členských štátov je mimoriadne dôležitá. Musíme urobiť všetko pre zníženie počtu
úmrtí a ťažkých zranení na cestách. Jedným z nových úkazov na európskych cestách je
písanie, posielanie a čítanie SMS správ počas šoférovania. Všetky členské štáty majú rôzne
pravidlá. Jednoznačne potrebujeme viac spolupráce. Som sklamaný, že nám pán komisár
v tomto smere nedokáže sľúbiť viac.

Seán Kelly (PPE).   – Chcel by som kolegovi Higginsovi vyjadriť uznanie za otvorenie tejto
veľmi dôležitej témy. Stotožňujem sa s jeho znepokojením nad nedostatkom zanietenia
pána komisára pri zabezpečení toho, aby sa v celej Európskej únii dodržiavali osvedčené
postupy. Chcel by som sa ho spýtať, prečo sa Komisia aspoň nepokúsi nabádať členské
štáty, aby používali v celej Európskej únii rovnaké pravidlá a nariadenia, aby sa zabezpečilo
ich presadzovanie v záujme bezpečnosti a zachovania života?

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Vypýtala som si slovo, aby som vás, dámy a páni,
informovala, že som spravodajkyňou pre oblasť cezhraničných sankcií, v ktorej Rada
dostala k dispozícii nástroj na otvorenie zoznamu priestupkov, čo bol v skutočnosti
pôvodný návrh Komisie, v ktorom sa objavil problém používania mobilných telefónov.
Ani Spojené kráľovstvo, ani Írsko sa, žiaľ, nepodieľajú na zmene právneho základu, ktorý
umožňuje dohoda Rady, keďže majú výnimku typu opt-out. Toto je jeden z problémov,
ktoré máme a ktorý by sme tu v Parlamente možno mohli zmierniť. Dúfam, že počas
diskusie s Radou tieto štáty objasnia svoje záujmy, aj keď o nich nič nevieme. Zdá sa, že
Spojené kráľovstvo má teraz v úmysle sa pridať.

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Všeobecný akčný plán týkajúci sa bezpečnosti a jeho
vykonávanie patria medzi mimoriadne vysoké priority Komisie, pričom už bol dosiahnutý
obrovský pokrok. Výrazne sme znížili počet nehôd v Európe. Môžem vám povedať, že
v mojej vlasti umieralo v 90. rokoch minulého storočia na cestách ročne 400 ľudí, ale
začiatkom minulého roka ich bolo 78. Pritom treba ešte zohľadniť desaťnásobne vyšší
počet vozidiel na cestách. Ide o podstatnú zmenu.

Toto je dôležité a ďakujem pekne pani Ayale Senderovej za cezhraničné presadzovanie
sankcií za porušenie dopravných predpisov, čo je veľmi dôležitý krok k zlepšeniu
bezpečnosti na cestách. Rada prijala toto rozhodnutie v decembri a my ho teraz vykonáme.

Nemyslím si, že zvyšovanie počtu legislatívnych aktov na európskej úrovni je všeliekom,
že by sme na každý náš problém mali mať európsky právny predpis.
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Kým však všetci kritizujú skutočnosť, že máme priveľa európskych právnych predpisov,
toto je záležitosť, ktorá podľa mňa znepokojuje členské štáty rovnako ako európsku
verejnosť vo všeobecnosti. Takže ak cezhraničné presadzovanie sankcií za porušovanie
dopravných predpisov dokáže vytvoriť európsky priestor bezpečnosti na cestách, je to
veľmi dôležité.

Predsedajúci.   – Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú
zodpovedané písomne (pozri prílohu).

Týmto končím hodinu otázok.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.15 hod. a pokračovalo o 21.00 hod.)

PREDSEDÁ: ROBERTA ANGELILLI
podpredsedníčka

16. Situácia na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova (rozprava)

Predsedajúca.   – Predtým, ako začneme pracovať, musím vás, žiaľ, informovať, že
v prestrelke, ktorá sa dnes odohrala v Afganistane, zahynul taliansky vojak a ďalší vojak
bol ťažko zranený. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine obete, Lucu Sannu.

Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie o situácii na Haiti rok po zemetrasení:
o humanitárnej pomoci a obnove.

Kristalina Georgievová,    členka Komisie. – Aj ja by som chcela vyjadriť sústrasť s tými,
ktorí utrpeli straty, a s ich rodinami.

Pred rokom sme na Haiti boli svedkami jednej z najhorších prírodných katastrof v nedávnej
histórii, no tá tiež vyvolala jeden z najväčších prejavov solidarity s ľuďmi, ktorých
nezlomnosť zoči-voči katastrofe a chaosu nám všetkým slúži ako lekcia odvahy. Rok po
katastrofe by sme chceli vzdať hold tým, ktorí zahynuli, ale aj tým, ktorí prežili. Prisľúbili
sme im pomoc a svoje sľuby dodržiavame.

EÚ je veľmi dôležitou súčasťou celosvetového solidárneho úsilia v prospech Haiti.
Zmobilizovali sme všetky prostriedky, ktoré sme mali k dispozícii, na poskytnutie
humanitárnej i rozvojovej pomoci (ako o chvíľu načrtne pán komisár Piebalgs) na obnovu
krajiny.

Po zemetrasení prisľúbila EÚ vyše 320 miliónov EUR čistej humanitárnej pomoci, z ktorých
Komisia minulý rok 2010 poskytla 130 miliónov EUR.

Tieto prostriedky nám umožnili vstúpiť do života vyše štyroch miliónov Haiťanov vo
forme potravinovej pomoci, hygieny a prístreškov. Takmer 1,5 miliónu ľudí sme poskytli
útočište: základňu, z ktorej môžu znova začať svoj život. Naša pomoc sa nezamerala len
na Port-au-Prince, ale aj na iné postihnuté mestá (Léogâne a Jacmel), a šli sme s pomocou
za 500 000 Haiťanmi, ktorí sa z Port-au-Prince presťahovali k príbuzným do vidieckych
oblastí: dodali sme im potraviny, vodu a lekársku starostlivosť, vyčistili sme cesty a podporili
programy hotovosti za prácu.

Naša súčasná humanitárna pomoc sa zameriava na choleru, pričom využívame
22 miliónov EUR na pokrytie najzákladnejších potrieb súvisiacich so zdravotníckou
starostlivosťou, s prístupom k riadnym dodávkam vody a k hygiene, s informačnými
kampaňami, s epidemiologickým dohľadom a logistikou. Zatiaľ sme financovali ošetrenie
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pre 158 000 ľudí, ale – čo je významnejšie – poskytli sme čistú vodu pol miliónu ľudí
a prístup k bezpečnejšej hygiene 900 000 ľuďom, zvýšili sme informovanosť milióna
Haiťanov o tom, čo je cholera, ako sa vyhnúť ochoreniu a ako choleru liečiť, a distribuovali
sme 1,3 milióna mydiel a chlórových tabliet postihnutým spoločenstvám.

Dúfali sme, že rok po zemetrasení sa situácia zlepší, ale nezlepšila sa. Z tohto dôvodu pre
aktuálny rok 2011 v rozpočte rátame s 33 miliónmi EUR. Sme pripravení poskytnúť aj
viac, ak by bola potrebná väčšia pomoc.

V roku 2011 budú našimi prioritami bývanie, hygiena a zdravotná starostlivosť. Naďalej
budeme bojovať so zlou hygienou, pretože je zrejmým rizikom v súvislosti so šírením
cholery a jej vplyvom na spoločenstvá. Naďalej budeme tiež pomáhať so zdravotnou
starostlivosťou, ale systém zdravotnej starostlivosti na Haiti je chaotický. Neslúži na pomoc
ľuďom.

V tomto procese sa spoliehame na pracovníkov v rámci humanitárnej pomoci a chcem
vyjadriť svoju vďačnosť tým, ktorí riskovali svoje životy pri pomoci ľuďom na Haiti.

Podporujeme tiež pána komisára Piebalgsa v tom, že pomoc prepája s obnovou a rozvojom.
Napríklad niektoré z prostriedkov z balíka „B“ 9. Európskeho rozvojového fondu (ERF)
budú pridelené programom bývania v úzkej koordinácii s našou humanitárnou podporou.
Chcem tu zdôrazniť, že sa na situáciu na Haiti pozeráme komplexne s cieľom nielen pomôcť
ľuďom v bezprostrednej núdzi, ale aj vystavať základy dlhodobejšej obnovy.

Andris Piebalgs,    člen Komisie. – Svoje sľuby plníme aj v oblasti obnovy. EÚ ako celok –
čiže Únia a členské štáty – už vyhradila 600 miliónov EUR zo svojho prísľubu
1,2 miliardy EUR, ktorý dala v New Yorku, pričom vyplatila už 330 miliónov EUR.

Ako súčasť celkového záväzku EÚ bol prísľub Únie spočiatku ohlásený vo výške
460 miliónov EUR a považujeme za nevyhnutné zvýšiť ho na 522 miliónov EUR. Z tohto
prísľubu sme už vyčlenili 327 miliónov EUR. Upravili sa prebiehajúce programy predĺžením
ich trvania a/alebo zvýšením finančných balíkov, aby dokázali lepšie reagovať na pozmenené
priority. Uviedli sme nové programy v reakcii na dodatočné potreby.

Platby priamo spojené s prísľubom dosiahli v roku 2010 výšku 74 miliónov EUR.
Domnievam sa, že vzhľadom na situáciu na Haiti je to celkom dobrý výsledok. Treba si
uvedomiť, že tamojšia situácia, ktorá už bola veľmi ťažká pred zemetrasením, sa neskôr
v jeho dôsledku stala nesmierne náročnou a ešte zložitejšou – spôsobili ju hurikán Tomas,
epidémia cholery a politická nestabilita. Humanitárni pracovníci a technickí odborníci
často pracovali vo veľmi ťažkých podmienkach.

Medzi ďalšie faktory, na ktoré musíme pamätať, patrí, po prvé, skutočnosť, že strednodobá
až dlhodobá pomoc pri obnove bude realizovaná v období troch až piatich rokov a platby
sú rozložené počas celého trvania programu – rok 2010 sme venovali najmä vyčleneniu
prostriedkov a rozbehnutiu projektových príprav vrátane všetkých potrebných technických
štúdií a verejných súťaží. Konkrétnejšie aktivity sa začnú v roku 2011 a domnievame sa,
že platby v súvislosti s prísľubom sa v priebehu tohto roka zdvojnásobia na
150 miliónov EUR.

Rozvojová pomoc EÚ sa zatiaľ zamerala predovšetkým na zabezpečenie nevyhnutných
funkcií, aby sme vláde pomohli realizovať základné služby štátu, napríklad prevádzku
vzdelávacieho systému, systému zdravotnej starostlivosti a polície, ako aj umožnila
zabezpečiť personál pre verejný sektor. Druhou prioritou bolo okamžité posilnenie
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a obnova strategickej infraštruktúry a ciest; a treťou prioritou bolo posilnenie pripravenosti
Haiti na katastrofy a mechanizmov a štruktúr civilnej ochrany.

Určili sme si cieľ opätovného vybudovania silnejšieho Haiti, ktoré bude po zemetrasení
stáť na pevnejších základoch. Je nanajvýš jasné, že potrebujeme silnú haitskú vládu a že sa
musíme zamerať na priority. Preto sa do veľkej miery pridržiavame priorít, ako nám ich
určí haitská vláda. Skutočne by chceli posilniť riadenie štátu – s osobitným zreteľom, ktorý
zahŕňa podporu rozpočtu a zohľadňuje obmedzenú úroveň vládnych príjmov – a výrazne
investovať do infraštruktúry, najmä do ciest.

V čom sa môžeme poučiť, aby sme situáciu vylepšili? Nuž, mohli by sme lepšie koordinovať
pomoc a posilniť spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi. Práve uzatvárame
spoločný program v procese, do ktorého sú zapojené členské štáty EÚ.

Máme tiež dobré skúsenosti zo spolupráce so všetkými našimi partnermi v dočasnej komisii
pre obnovu Haiti, čo nám jednoznačne pomáha proces urýchliť. Myslím si však, že musíme
presadzovať naše rozhodné želanie dosiahnuť stabilitu v zmysle jednak pomoci, jednak
demokratického fungovania Haiti, pretože to bezpochyby podmieňuje úspech snáh EÚ
a celého medzinárodného spoločenstva.

Robíme všetko, čo je v našich silách, ale je jasné, že dokážeme pracovať ešte lepšie. Poučili
sme sa z vlastných skúseností a EÚ jednoznačne koná v súlade so svojím prísľubom
a s naším záväzkom. Myslím si preto, že hoci situácia, ako ju občas vykresľujú médiá, je
z určitého pohľadu celkom presná, predsa len napredujeme. Myslím si, že v roku 2011
uvidíme priamo na mieste významné zmeny – za predpokladu, že sa na Haiti podarí
dosiahnuť politickú stabilitu, pretože nestabilita nepochybne naše snahy brzdí. Tieto snahy
zameriame na obnovu Haiti.

Michèle Striffler,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (FR) Rok po zemetrasení je Haiti
naďalej v stave núdze a je problém vôbec rozbehnúť práce na obnove. Dá sa to pripísať
štrukturálnym nedostatkom haitského štátu, nedostatku politickej vôle a schopnosti
prijímania rozhodnutí na strane haitských orgánov a nedostatku podpory od
medzinárodného spoločenstva. Ak haitské orgány neprijmú niektoré významné
rozhodnutia, napríklad o povinnom nákupe, tak sa tisícky ton trosiek, ktoré blokujú proces
obnovy, nepodarí odpratať.

Musím pochváliť snahy vyvíjané humanitárnymi organizáciami a prácu, ktorú vykonávajú.
Dosiahol sa pokrok a zachránili sa milióny životov.

Humanitárne agentúry však nemôžu naďalej kompenzovať slabé stránky haitského štátu.
Európska únia preto musí urobiť maximum, aby dôrazne podporila spravodlivý
a transparentný volebný proces tak, aby sa zaistili stabilita a politická vôľa potrebné pre
obnovu. Je nevyhnutné pomáhať budúcim haitským orgánom v priebehu procesu obnovy
a pri organizácii ich inštitúcií so zreteľom na vytvorenie novej rovnováhy na všetkých
úrovniach a plne fungujúcej demokracie.

Okrem toho má pre Európsku komisiu ako člena dočasnej komisie pre obnovu Haiti,
no tiež vzhľadom na jej finančný príspevok, zásadnú dôležitosť intervenovať s cieľom
urýchliť uplatňovanie mandátu komisie pre obnovu a vytvoriť predpoklady na jej činnosť.

Po zemetrasení sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo obnoviť Haiti inak, bez
zopakovania chýb z minulosti. Je načase raz a navždy sa popasovať s hlbokými koreňmi
príčin chudoby na Haiti.
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Corina Creţu,    v mene skupiny S&D. – (RO) Rok po tragédii, ktorá zničila Haiti,
vyhodnotenie procesu obnovy, ako ste povedali, ďaleko zaostáva nielen za očakávaniami
obyvateľstva, ale aj za záväzkami prijatými medzinárodným spoločenstvom. Navyše sa
zdá, že snahy o obnovu štátu skončili v slepej uličke, ak ich máme posúdiť podľa neúspechov
z posledných mesiacov. Táto krajina, ktorú zničilo zemetrasenie a zasiahla epidémia
cholery, ktorej pôvod sa pripisuje „modrým prilbám“ OSN, sa ponorila do vážnej politickej
krízy.

Myslím si, že existujú tri oblasti v haitskej kríze, v ktorých musíme v nadchádzajúcom
období konať. Inak hrozí riziko, že naše doterajšie snahy budú ohrozené. Výsledky
vyšetrovania príčin epidémie cholery treba oznámiť čo najskôr, aby sme utíšili hnev
obyvateľstva voči prítomnosti OSN. Po druhé treba vyvinúť maximálnu snahu zabrániť
predĺženiu dočasného obdobia, k čomu by došlo 7. februára na konci funkčného obdobia
prezidenta Prévala. Nové voľby pod prísnym medzinárodným dohľadom sú jediným
schodným a demokratickým riešením. V neposlednom rade si myslím, že toto súčasné
hodnotenie musí znamenať bod zlomu v snahách o obnovu, ktoré boli marené
neúčinnosťou, oneskoreniami a konfliktnými záujmami krajín v regióne.

Nezabudnime, že z 10 miliárd USD prisľúbených na konferencii darcov v New Yorku
v marci 2010 bolo doteraz vyplatených len 1,2 miliardy USD, pričom významnú časť tejto
sumy predstavoval príspevok Európskej únie. K našim starostiam o riešenie problémov
milióna Haiťanov živoriacich v núdzových táboroch, kde chudoba, beznádej a sexuálne
násilie nadobúdajú znepokojujúce rozmery, musíme pridať dlhodobé vyhliadky na
udržateľné investície na Haiti a konkrétnu podporu budovania životaschopnej štruktúry
štátu.

Charles Goerens,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Kvalita prejavov pani komisárky a pána
komisára bola taká, že sa obmedzím len na dve poznámky.

Po prvé, rok po zemetrasení je Haiti naďalej prevažne v ruinách. Vzhľadom na rozsah
katastrofy sme vedeli, že krajina bude čeliť značným ťažkostiam. Vedeli sme tiež, že popri
mnohých civilných obetiach zemetrasenie zasiahlo samotné srdce štátu – natoľko závažné
boli škody spôsobené touto prírodnou katastrofou. Keď k tomu pridáme štrukturálne
ťažkosti a najmä nedostatky v oblasti riadenia, jasne pochopíme prekážky, ktoré musia
prekonávať ľudia pôsobiaci priamo v teréne.

Kto primárne zodpovedá za túto situáciu? Keby aj existovali poľahčujúce okolnosti, hlavným
aktérom je samotný haitský štát, bez ktorého sa nedá urobiť nič. Alternatívou by bolo
prevzatie kontroly nad krajinou, ale to nikto nechce.

Po druhé môžeme dopĺňať činnosť haitského štátu, ba dokonca to musíme robiť. Tak či
onak, Európska únia v tomto smere nešetrila úsilím. Európska únia nielen dávala vyhlásenia,
ale tiež konala v súlade s nimi. Čo v budúcnosti očakávame od Európskej únie, je,
samozrejme, že naďalej bude poskytovať trvalú podporu, no predovšetkým je dôležité
prispieť k tomu, aby sa Haiti napriek priznaným slabinám dokázalo vyslobodiť zo svojej
závislosti. Uvedomujem si, že toto sa nemôže podariť za pár mesiacov.

Judith Sargentini,    v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Skutočnou otázkou je, ako máme
obnoviť štát, ktorý zlyhal. Haiti ako štát zlyháva. Dá sa vôbec hovoriť o obnove, ak zvážime,
že Haiti beztak nikdy nebolo demokraciou? To je úloha, ktorú pred sebou vidíme. Na túto
otázku skrátka zatiaľ nemáme odpoveď napriek všetkým snahám zo strany Komisie.
Prepuknutie cholery, manipulácia s hlasmi v novembrových voľbách a zastrašovanie ľudí
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nám, samozrejme, vôbec nepomáhajú pri takzvanej obnove tejto krajiny. Skutočnosť, že
ženy a dievčatá sa už pred zemetrasením nachádzali v hroznom postavení, nás priviedla
k pretrvávajúcej neochote akceptovať, že ženy a dievčatá sú v prijímacích táboroch
vystavované sexuálnemu násiliu.

K tomu všetkému treba pridať skutočnosť, že Baby Doc sa vrátil na Haiti a že by mohol
mať v úmysle obchodovať s utrpením, ktoré dnes sužuje občanov, pretože – kolujú také
chýry – sa mu už definitívne minuli všetky peniaze. Nesmieme dopustiť, aby sa to na Haiti
stalo.

Našou reakciou počas predošlého roka po katastrofe bolo umožniť Haiťanom snahu
o obnovu, no čo im skutočne chýba, sú organizačné schopnosti. Preto sú ešte stále odkázaní
na núdzovú pomoc a my sa musíme pohnúť smerom k rozvojovej spolupráci. Niekde tu
chýba prepojenie. Iste, nejde o vec, ktorá sa môže podariť zo dňa na deň, no jednoznačne
ide o smerovanie, kam by sme mali upriamiť naše snahy, lebo táto krajina nebude schopná
znova postaviť budovy bez toho, aby bola demokraciou, alebo aby – prinajmenšom – mala
riadne vedenie. Pani komisárke Georgievovej a pánovi komisárovi Piebalgsovi preto v tejto
snahe želám všetko najlepšie. Nech sa vám darí!

Nirj Deva,    v mene skupiny ECR. – Je dobré, že znova prebieha táto rozprava; jednu sme
mali nedávno. Ukazuje to, že sa zaujímame o ľudí na Haiti – je zrejmé, že sa o ľudí na Haiti
zaujímame viac, než sa o nich zaujíma haitská vláda.

Hovoríme o tom, že zodpovedáme za ochranu. Hovoríme o zodpovednosti za ochranu
pred masovými vrahmi a diktátormi páchajúcimi genocídu – no čo so zodpovednosťou
za ochranu pred neefektívnymi a skorumpovanými vládami, ktorým nezáleží na
obyvateľstve vlastnej krajiny? Na Haiti je milión bezdomovcov, 230 000 ľudí zahynulo
a 300 000 sa zranilo. No odpratalo sa iba 5 % trosiek a iba 15 % domov sa tým či oným
spôsobom podarilo zrekonštruovať.

Ak haitskej vláde nezáleží na jej vlastnom obyvateľstve, potom musíme použiť koncepciu
zodpovednosti za ochranu. Pokiaľ to neurobíme, je celkom absurdné, aby sme od našich
dvoch skvelých členov Komisie požadovali, aby sa pravidelne zjavovali v Parlamente
a snažili sa nám vysvetliť, čo môžu či nemôžu urobiť, keď miestna schopnosť niečo urobiť
je taká obmedzená a krehká.

Prvá vec, ktorú treba urobiť po zemetrasení, je odpratať trosky. No aby sa dali odpratať
trosky, potrebujeme ťažké zdvíhacie mechanizmy, žeriavy, helikoptéry, buldozéry
a schopnosť ovládať ich. Ak tieto mechanizmy nedokáže nikto ovládať, potom treba priviesť
ľudí odinakiaľ, ktorí ich ovládať dokážu a začnú ich aktívne využívať. Lenže ľavica by
namietala, ak by armáda či letectvo či námorníctvo ktoréhokoľvek členského štátu vstúpilo
do krajiny a pomohlo s takýmito prácami. Nemôžete očakávať, že ľudia z organizácií ako
Oxfam, Zachráňme deti a podobných budú jazdiť na traktoroch a odstraňovať zrúcaniny.
Naše argumenty musíme odpolitizovať a byť pri pomoci týmto ľuďom praktickí.

Jacky Hénin,    v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) Sotva pred rokom sa Haiti a jeho obyvatelia
stali obeťami hroznej katastrofy. Všade bolo len spustošenie a smrť.

Vzdajme úctu odvahe haitského ľudu a celosvetovej vlne ľudovej solidarity s obeťami.
Hovorím o ľudovej solidarite, pretože v Európe, podobne ako inde, dávajú najviac veľmi
často tí, ktorí majú málo.
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Rád by som tu tiež formálne poďakoval kubánskemu štátu a ľudu za ich pomoc pri
poskytovaní účinnej podpory, bez postranných motívov a s výsledkami, ktoré hovoria
samy za seba. Do dnešného dňa kubánska lekárska brigáda ošetrila vyše 50 000 prípadov
cholery a umožnila opätovné vybudovanie 76 zdravotných centier a nemocníc a ich
prevádzku v prospech mnohých Haiťanov. Mnohí odborníci považujú kubánsku pomoc
za osobitne účinnú. To je natoľko pravdivé, že krajina ako Nórsko zamýšľala požiadať
Kubu, aby zasiahla v jej mene.

Európska únia a Spojené štáty by nepochybili, keby sa nechali inšpirovať kubánskym
príkladom, namiesto toho, aby cítili sebauspokojenie nad vystúpeniami v médiách, ktoré
nepresvedčivo prezentujú ich vnímanie pomoci ako charity, keď v skutočnosti slúži
predovšetkým ich vlastným hospodárskym a politickým záujmom na úkor udržateľnej
obnovy haitského štátu a jeho hospodárstva.

Vzhľadom na ich historickú zodpovednosť za nešťastia Haiti je nemorálne, aby Francúzsko
a Spojené štáty predstierali, že vedia, čo je pre Haiti najlepšie. Nezabúdajme, že bola
potrebná najhoršia katastrofa, aby sa Svetová banka a Medzinárodný menový fond (MMF)
konečne rozhodli zrušiť haitské dlhy.

To, čo sa dnes odohráva na Haiti, ilustruje obmedzenia v súčasnej činnosti Organizácie
Spojených národov (OSN). Humanitárny zásah na Haiti preukazuje svoju neschopnosť
zrealizovať udržateľné riešenia v prospech ľudí. Ešte horšie je, že zo strednodobého
a dlhodobého hľadiska predstavuje prekážku obnove demokratického štátu a hospodárstva,
ktoré bude v konečnom dôsledku zodpovedať ľudským potrebám rozvoja Haiťanov.

Medzinárodné spoločenstvo prisľúbilo 11,5 miliardy USD na obnovu krajiny. Ešte sa len
uvidí, čo sa myslelo pod obnovou. Aké množstvo z tejto pomoci už naozaj prišlo na miesto
určenia? Kto bude rozhodovať o projektoch? Uvidíme (podobne, ako sa to stalo v Kosove),
že ľudia sa stanú nadbytočnými a budú sa prizerať veľkým nadnárodným spoločnostiam,
ako obnovujú krajinu, pretože len také spoločnosti majú šancu vyhrať medzinárodnú
verejnú súťaž?

Európska únia sa nesmie stať súčasťou paternalistickej či neokolonialistickej vízie – namiesto
toho musí prispieť k nástupu demokratickej renesancie v Haitskej republike, ktorá bude
dielom samotných ľudí. Haiťania boli prví na svete, čo sa oslobodili spod francúzskeho
kolonializmu. Popri vojnových škodách ich to na dnešné peniaze stálo vyše 20 miliárd EUR
„kompenzácie“ európskym otrokárskym kolonialistom.

Vzhľadom na zločiny proti ľudskosti, aké predstavujú otrokárstvo a kolonializmus, má
dnes Európska únia a predovšetkým Francúzsko voči Haiti morálny, politický a hospodársky
dlh. Tento čestný dlh si musíme ctiť.

Bastiaan Belder,    v mene skupiny EFD. – (NL) Rok po hroznom zemetrasení na Haiti je
obnova tejto krajiny bolestne pomalá. Postupnými krokmi sa však podarilo dosiahnuť
pokrok. Obyvatelia Haiti naliehavo potrebujú našu pomoc, najmä teraz, keď si svoju daň
vyberá epidémia cholery. Mali by sme sa zamerať na potravinovú bezpečnosť. Miestne
poľnohospodárstvo utrpelo ťažký úder, dôsledkom ktorého sa krajina stala príliš závislou
od dovozu potravín. Je dôležité, že sa veľké množstvo energie a peňazí investuje do
opätovného rozvoja poľnohospodárstva a miestnej infraštruktúry. V tejto súvislosti majú
vrcholnú dôležitosť mikropôžičky, pretože stimulujú hospodársky rozvoj zdola nahor.
Súhlasí Komisia s týmto názorom?
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Politická situácia na Haiti je medzitým po prvom kole prezidentských volieb naďalej
znepokojujúca. Jasne to hovorí hodnotiaca správa vydaná minulý týždeň Organizáciou
amerických štátov. Ako hodnotí Komisia súčasnú politickú situáciu na Haiti a vplyv, ktorý
má na obnovu krajiny?

Na záver, minulý týždeň vyšla pozoruhodná kniha o Haiti z pera holandského novinára
a jedna fotografia mi odvtedy nechce zísť z mysle: ukazuje zopár Haiťanov, ako odstraňujú
trosky po zemetrasení a na sebe majú tričká so sloganom „Haiti pap peri“ (Haiti nezomiera).
To by nás malo inšpirovať, aby sme zabezpečili, že Haiťania naozaj prežijú a že sa im vďaka
našej podpore naskytnú dobré vyhliadky do budúcnosti.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Európska únia na Haiti nezabudla. Stále sme najväčším
zdrojom humanitárnej pomoci. Je však deprimujúce, že sa krajina naďalej zmieta
v domácom a politickom chaose.

Poskytovanie humanitárnej pomoci Haiti prebiehalo v dvoch klasických etapách. V prvej
fáze šlo o poskytnutie núdzovej pomoci a jej úlohou bolo adresovať ju tým, ktorých núdza
bola najväčšia. Druhá fáza sa mala zamerať na hospodársku, spoločenskú a politickú
obnovu krajiny. No vinou prepuknutia cholery, hurikánu, nestabilnej spoločenskej
a politickej situácie, ba dokonca aj náboženských napätí a sporov trvá fáza poskytovania
humanitárnej pomoci dlhšie, než sme pôvodne očakávali. Výsledkom je, že nemôžeme
pristúpiť k druhej fáze tak rýchlo ani tak komplexne, ako by sme si želali.

Kríza na Haiti pokračuje. Naďalej je potrebná naša účasť. Nemôžeme sa vzdať svojej
zodpovednosti. Ako nám pripomenul pán Piebalgs, Európska komisia poskytla polovicu
zdrojov prisľúbených na konferencii darcov v New Yorku. V tomto zmysle naše plány
úspešne napredujú.

Cieľom uznesenia, ktoré zajtra prijme tento Parlament, je zmobilizovať členské štáty
a Komisiu tak, aby zrealizovali vyhlásenia, ktoré sme prijali. Nezabudnime, že státisíce ľudí
naďalej žijú v provizórnych táboroch a vyše 3,5 tisíc ľudí zomrelo na choleru. Už od
samého začiatku tvrdíme, že zodpovední za obnovu majú byť samotní Haiťania. Haitský
plán obnovy krajiny vychádza z decentralizácie a dôrazu na miestne poľnohospodárstvo
a potravinovú bezpečnosť. Uznávame tieto priority Haiťanov. Je tu ešte jedno odporúčanie:
mali by sme zintenzívniť svoje humanitárne úsilie a viem, že pani komisárka už na tom
pracuje.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Haiti je naozaj osobitný prípad. Všetci si to musíme
uvedomiť. Nejde o humanitárnu krízu, kde vyplatíme určitú sumu peňazí a vláda potom
rozhodne, ako zrealizovať projekty. Haiti je krajina v úplnom kolapse. Môžeme očakávať
len to, že vzhľadom na situáciu, v akej sa nachádza, bude v tejto krajine existovať väčšia
korupcia a čoraz ťažšie bude zvládať krízu a prijímať nevyhnutné opatrenia. Je to krajina,
v ktorej musíme zasiahnuť rozhodnejšie a stabilnejšie; často budeme musieť prebrať
aktívnejšiu úlohu než v akomkoľvek inom prípade.

Pán Deva spomenul trosky, ktoré ešte neboli odpratané a škody tak nie je možné napraviť.
Trosky treba odstrániť z ulíc. To musí byť naša hlavná priorita. Terajším tempom by nám
to trvalo ďalších päť rokov. Túto prácu treba bezodkladne ukončiť. Je také množstvo inej
práce, ktorú treba v tejto krajine vykonať, že za bežných okolností, ak by všetko prebiehalo
riadnym spôsobom, by nemala existovať nezamestnanosť.

Skutočne musíme aktívne zasiahnuť v otázke trosiek, v otázke dodávky vody a v otázke
dodávky potravín, aby sa táto krajina mohla postaviť na vlastné nohy, aby sa občania tejto
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krajiny, ktorí sa každodenne musia strachovať o svoje holé prežitie, mohli zamyslieť aj
nad svojou budúcnosťou.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Je skutočne pravda, že Haiti je osobitný prípad, ktorý je
iný, pretože výročia katastrof si vždy pripomíname, aby sme si spomenuli na obete, poučili
sa zo svojich chýb a nabudúce postupovali lepšie, no v prípade Haiti je to inak, lebo si
nemáme na čo spomínať – ešte sa totiž nič neudialo.

Namiesto toho, aby sme hovorili o roku po zemetrasení, by sme skôr mali hovoriť o celom
roku zemetrasení, pretože najskôr prišlo seizmické zemetrasenie, neskôr zemetrasenie
súvisiace s chaotickým rozdeľovaním pomoci, potom zdravotné zemetrasenie
s prepuknutím cholery, ďalej politické zemetrasenie s netransparentnými voľbami, ktoré
sa konali pravdepodobne v najhoršom možnom termíne, a najnovšie zažívame
zemetrasenie, ktoré je v určitých ohľadoch takisto historické, keď pozorujeme návrat
bývalého diktátora pod maskou pochybného turistu-multimilionára.

Komisia vykonáva dobrú prácu – dokonca vynikajúcu prácu. Minulý rok v júni som spolu
s Výborom pre rozvoj navštívil Haiti a videl som skvelú prácu, ktorá tam prebiehala, za čo
vďačíme Komisii. Potrebujeme však zvýšenú politickú ochranu a rozšírenie úlohy
medzinárodného spoločenstva, ktoré si musí určiť ciele a termíny a priamo dohliadať na
časť obnovy.

To treba vyvážiť zvýšenou účasťou obyvateľstva a miestnych mimovládnych organizácií,
ktoré sú však často naopak umŕtvené. Treba teda zredukovať úlohu haitských politikov
a vládnych inštitúcií na celoštátnej úrovni, no treba zvyšovať úlohu dosiaľ krehkého
partnerstva medzi haitskými občanmi a medzinárodným spoločenstvom.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Keďže som sa v septembri minulého roka zúčastnila
pozorovacej misie na Haiti, mohla som si uvedomiť stavy núdze, ktoré treba riešiť. Teraz
musíme hľadieť za tieto stavy núdze, aby sme konečne prešli do štádia rozvoja. Krajinu,
ktorej základy a riadenie nikdy neboli silné, je potrebné skôr vybudovať ako obnoviť.

Jedna vec je jasná, ako ju uviedli kolegovia poslanci: treba odpratať 20 miliónov ton trosiek
a za celý rok sa podarilo odpratať iba 5 %, teda veľmi malú časť. Týmto tempom potrvá
vyše šesť rokov, kým sa odstránia ruiny v Port-au-Prince. Ide preto o politický projekt sám
osebe a Komisia k nemu musí prispieť.

Ďalšou prioritou je riadenie a teší ma, že Európska únia významne prispieva k rozpočtovej
podpore krajiny. Tieto finančné snahy musíme zintenzívniť, pretože sú jediným
prostriedkom obnovy kompetencií haitského štátu a jeho obyvateľstva. Súčasnú závislosť
od mimovládnych organizácií (MVO) vidno na úrovni základných verejných služieb,
napríklad zdravotníctva a školstva. Nesmieme však všetky verejné služby prenechávať
mimovládnym organizáciám v úlohe subdodávateľov.

Predovšetkým musíme zvýšiť našu podporu rýchlej organizácie volieb a ich zavŕšenia,
volieb, ktoré – dúfam – umožnia nahradenie skorumpovanej politickej elity. V súčasnosti
je to oligarchia údajne 20 rodín, ktorá znemožňuje hospodársky rozvoj, pretože má pod
kontrolou obchod, no zároveň nerobí nič pre rozvoj výrobnej kapacity krajiny.

Napokon musíme dať Haiti zdroje, aby sa zbavilo závislosti, ktorá ho ničila už pred
zemetrasením. Vyzývam preto európske inštitúcie, aby si určili dôsledné priority a poskytli
masívnu podporu zakladaniu verejných služieb so ziskom pevného záväzku od budúcej
haitskej vlády.
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James Nicholson (ECR).   – Mal som zrejme tú česť spoločne s pani Rivasiovou viesť
v septembri delegáciu krajín AKT na Haiti. Vtedy som povedal, že na to, čo sme uvideli
priamo na mieste, som nebol pripravený.

Chcem dnes večer povedať viacero vecí. Jednou z nich je, že okamžite musíme prejsť od
humanitárnej pomoci k obnove. V tejto oblasti sa problém nepohol vpred. Vypočul som
si tu dnes večer viacero vznešených vyjadrení, no ich obsah sa nepodarí zrealizovať priamo
na mieste, ak sa pomoc nezintenzívni.

Musíme vyvinúť väčší tlak na tých, ktorí podporu prisľúbili, aby ju aj naozaj poskytli,
a musíme vyvinúť tlak na obnovu vedenú Billom Clintonom, ako aj na OSN, aby sme sa
rýchlejšie pohli vpred. To sa jednoznačne musí udiať.

Počúval som pána komisára a má úplnú pravdu. Naozaj potrebujeme politickú stabilitu.
Dúfam a modlím sa, aby sme politickú stabilitu dosiahli, no nie som si až taký istý, že sa
nám to podarí.

Keď sme tam boli, zistil som (chcem to tu povedať, aby sa to dostalo do oficiálneho
záznamu), že Haiťania sú veľmi hrdý národ. Sú úžasným národom. Pozerali sme sa na
nich, Michèle Rivasiová a ja, ako o šiestej ráno vychádzali zo svojich stanov, pričom žiarili
čistotou a aj ich deti boli vyumývané. Úžasní, usmievaví ľudia, až sa človek sám seba musel
pýtať, ako sú vôbec schopní sa usmievať.

Do oficiálneho záznamu by som rád dostal aj to, že vzdávam úctu mnohým ľuďom z našich
mimovládnych organizácií, ktorí priamo na mieste riskujú svoje životy, a tiež personálu
našej Komisie, ktorému som vyjadril úctu už počas našej návštevy. Zistili sme, že sú skvelí,
a nemali by sme zabúdať, že títo ľudia každodenne riskujú život, aby mohli pomáhať
ľuďom na Haiti. Nesmieme zabudnúť na Haiťanov. Pre Haiťanov musíme pracovať
a Haiťanom musíme pomáhať. Ak by sme sa mali do tejto rokovacej sály vrátiť ešte
desaťkrát, aby sme to dosiahli, tak by sme to mali urobiť a robiť aj naďalej.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Dňa 12. januára 2010 bol štát Haiti doslova zmetený
z povrchu zemského, ako už spomenuli aj mnohí kolegovia poslanci. V súčasnosti, rok
po tomto hroznom zemetrasení, krajina ešte stále čaká na obnovu. Medzitým sa jej
problémy rozšírili o epidémiu cholery a voľby, čo situáciu ešte viac skomplikovalo.

Skutočnosť je taká, že Port-au-Prince je dnes obrovským utečeneckým táborom. Haitské
obyvateľstvo dokáže prežiť len vďaka snahám humanitárnych organizácií. Týmto
organizáciám naozaj musíme byť vďační. Ako skonštatoval osobitný predstaviteľ OSN
pre túto krajinu, Haiti sa stalo republikou mimovládnych organizácií. Ako dlho však môže
trvať takáto situácia? Vidíme, že zdravotná situácia je katastrofálna a obnova vzdelávacieho
systému je absolútnou nevyhnutnosťou, ani nehovoriac o procese odstraňovania stôp
katastrofy. To všetko vytvára potrebu obnovy haitského štátu. Odhliadnuc od zemetrasenia
je dnes obrovským problémom absencia inštitúcií a dobrého riadenia.

Preto treba snahy zamerať na obnovenie výkonnosti štátu a budovanie demokracie na
Haiti. Veľmi dôrazne treba konkretizovať potrebu vierohodného, transparentného
volebného procesu vzhľadom na nadchádzajúce druhé kolo volieb vo februári.

Na záver by som chcel spomenúť, že Haiti treba obnoviť – ak mi dovolíte to vyjadrenie –
inak. Keď hovorím „inak“, mám na mysli, že obnova musí mať vyššiu kvalitu než predtým,
aby sa zabránilo opakovanému výskytu podobných katastrof. Keď hovorím „inak“, mám
na mysli aj to, že naše snahy o obnovu krajiny musia zahrnúť, povedal by som, miestne
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komunity. Domnievam sa, že s hlavnou zainteresovanou stranou, teda s obyvateľstvom
Haiti, treba počas procesu obnovy viesť konzultácie.

Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Nechcel som svoj prejav začať bez vzdania pocty
mimovládnym organizáciám, ktoré pôsobia priamo v teréne. Myslím si, že práca, ktorú
vykonávajú, je chvályhodná a reprezentujú to najlepšie z našich hodnôt, to najlepšie
z hodnôt ľudstva.

Od zemetrasenia na Haiti uplynul rok a pravdepodobne nastal čas zvýšiť účinnosť opatrení.
Na stole máme veľa problémov, ktoré treba bezodkladne a naliehavo riešiť. O tom niet
najmenších pochýb.

Prvým problémom je pravdepodobne vybudovanie prijateľného systému hygieny.
Domnievam sa, že toto je prioritou číslo jeden, ktorá v súčasnosti ohrozuje život na Haiti.
Keď tento problém vyriešime, budeme musieť bojovať s problémom bývania, kde si otázka
držby pôdy vyžaduje naliehavé riešenie.

Navyše potrebujeme legitímnu, demokraticky zvolenú vládu, ktorá bude schopná
vyjednávať. Viem, že situácia nie je ľahká, ale potrebujeme tú legitímnu diskusiu, aby sme
urýchlili zlepšovanie situácie na Haiti.

Je tu ďalší významný problém, ktorý už spomenuli viacerí kolegovia poslanci: trosky, ktoré
sú samy osebe veľkým politickým problémom. Tiež by sme sa nemali prestať pozerať do
budúcnosti, aby sme začali vytvárať dlhodobú vzdelávaciu stratégiu. Čo sa stalo na Haiti,
by sa pravdepodobne nebolo stalo, ak by bol existoval systém verejného vzdelávania a ak
by bolo o deti postarané tak, ako by malo byť.

Musíme skoncovať nielen s chudobou, ale aj so závislosťou.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Pred rokom sa na Haiti odohrala hrozná tragédia –
obrovské zemetrasenie, ktoré spôsobilo smrť 200 000 ľudí a zapríčinilo, že 1 300 000
ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Akcia pomoci a obnovy trvá už rok. Ide nepochybne
o obrovskú a veľmi zložitú humanitárnu akciu. Ostrov však nepotrebuje len materiálnu
a finančnú pomoc, ale aj obnovu svojej administratívy a politickej stability, bez ktorých
sa nemôže rozvíjať. Popritom je nedávna epidémia cholery, ktorá zabila už vyše 3 500
osôb, naďalej hrozbou pre tisícky ľudí. Haitská skúsenosť ukazuje, že ani štedré sumy
peňazí nepomôžu, ak nebudú správne adresované. Kauza Haiti by nás mala prinútiť
zamyslieť sa a jasne poukazuje na potrebu vytvorenia účinného systému medzinárodnej
pomoci pre prípad výskytu veľkých prírodných katastrof, ku ktorým môže dôjsť
v budúcnosti.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Keď si pomyslím na Haiti, spomeniem si na občanov
tejto krajiny, ale zároveň aj na európskych občanov, ktorí obyvateľom Haiti poskytli
neuveriteľné množstvo podpory. Spomeniem si tiež na humanitárne organizácie, ktoré
vykonali ohromné množstvo práce. To je pozitívna stránka celého príbehu. Musíme si
vziať ponaučenie a pokiaľ ide o mňa, vidím tri ponaučenia, ktoré si tu môžeme osvojiť.

Po prvé ide o koordináciu. Koordinácia vo fáze humanitárnej pomoci nebola veľmi úspešná
a dnes nám k tejto otázke bola doručená správa. Musíme sa zlepšiť pri obnove. Pritom sa
hneď zamyslím aj nad účinnosťou pomoci, lebo tá tiež súvisí s koordináciou. Aké dodatočné
a účinnejšie opatrenia by sme tu mohli prijať?

Moja druhá poznámka sa týka korupcie. Ak chceme, aby európski občania poskytovali
podporu, potom nebudú chcieť, aby sa táto podpora zneužívala. Také niečo nechceme
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vidieť ani ako zástupcovia orgánov, ani ako bežní občania. Čo môžeme urobiť pomocou
lepšej koordinácie, aby sme zaistili, že sa korupcia nezmocní týchto systémov?

Moja tretia poznámka je o politickom hľadisku. Bez politickej stability a veľmi rozhodnej
verejnej správy nebude môcť udržateľná výstavba vôbec napredovať. Prebehlo prvé kolo
volieb, ktoré zostávajú predmetom sporu. Chcela by som sa vás spýtať: aký pokrok robíme,
pokiaľ ide o koordináciu s Organizáciou amerických štátov a s inými subjektmi, aby sme
zaistili, že nadchádzajúce voľby prebehnú bezproblémovo? Ako Európania sme sa zaviazali
pomáhať Haiti krátkodobo a myslím si, že aj naďalej musíme preukazovať solidaritu.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Zemetrasenie uvrhlo Haiti do jednej z najvážnejších
humanitárnych kríz: tisícky mŕtvych a zranených, milióny bezdomovcov a veľmi vysoká
úroveň škôd. Medzinárodné spoločenstvo toho prisľúbilo veľa, ale zatiaľ sa zrealizovalo
veľmi málo. Len ťažko sa dá pochopiť, prečo je napriek dobrej vôli Európskej únie a práci
mimovládnych organizácií proces obnovy taký pomalý.

Situácia sa zhoršila v dôsledku prepuknutia cholery a politickej nestability po voľbách,
ktorá viedla k obrovskému násiliu, na ktoré doplácajú najmä ženy a deti. Európska únia
musí i naďalej pomáhať pri obnove a zlepšovať humanitárnu situáciu zraniteľných skupín
v rámci haitského obyvateľstva, no musí tiež prispievať k posilňovaniu schopnosti
predchádzať katastrofám v dlhodobom horizonte.

Rada by som preto privítala nedávne návrhy predložené Komisiou v súvislosti s vytvorením
európskej reakcie na katastrofy, ktorá bude zahŕňať založenie dobrovoľného centra
pohotovostných organizácií z členských štátov a zostavenie pohotovostných plánov, ako
aj zlúčenie krízových centier humanitárnej pomoci s civilnou ochranou tak, aby sa vytvorilo
európske centrum núdzovej reakcie zodpovedné za monitorovanie nebezpečných situácií,
vydávanie včasných varovaní a koordináciu reakcie EÚ na katastrofy.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Čoskoro uplynie rok od našej predošlej rozpravy
o koordinácii humanitárnej pomoci a obnove Haiti. O dnešnej rozprave sa dá preto povedať,
že je určitým hodnotením, pričom prichádzame k jednému jasnému záveru: od tragédie
uplynul rok a počet obetí sa ďalej zvyšuje. V tejto chvíli by sme mali zdôrazniť dva rovnako
dôležité body, ktoré sú dôležitejšie než výstavba nových domov a nových ciest. Po prvé,
tento Parlament musí nahlas a jasne požadovať okamžité ukončenie epidémie sexuálnych
útokov. Ako ukazujú naše zdroje, 250 žien a dievčat znásilnili iba pár dní po zemetrasení,
pričom situácia sa ďalej zhoršuje. Násilie tohto druhu narastá. Je najvyšší čas, aby sme
diskutovali aj na túto hanebnú tému, zaoberali sa týmto neľudským javom a začali prijímať
účinné opatrenia proti sexuálnemu násiliu na Haiti.

Po druhé ide o epidémiu cholery, ktorú sme tu už spomenuli. Počet infikovaných klesol,
ale to, samozrejme, závisí od ročného obdobia. Existuje tu prepojenie so zvláštnym, ale
znepokojujúcim trendom, keď pacienti predstierajú, že ochoreli na choleru. Nám sa to
zdá neuveriteľné, lebo dnes večer zaspíme v našich pohodlných posteliach, ale pre týchto
ľudí je noc strávená v nemocnici oveľa lepšou vyhliadkou než noc v ich vlastných domoch,
ktoré sú nanajvýš chatrčami. Pričom by sme mali myslieť na to, že epidémia cholery sa
nepochybne znova rozšíri pri zmene ročného obdobia. Preto na to musíme upriamiť svoju
pozornosť a mali by sme riešiť najmä túto situáciu.

Seán Kelly (PPE).   – Hovorí sa, že Boh pomáha tým, ktorí si pomáhajú sami, ale Európska
únia zachádza dokonca ešte ďalej, lebo pomáha aj tým, ktorí si sami nepomáhajú, a týka
sa to najmä Haiti, kde je vláda – ako spomenuli pán Deva a iní – skorumpovaná a zdá sa,
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že jej na jej vlastnom ľude nezáleží. Napriek tomu je dôležité, aby sme v spolupráci s OSN,
s mimovládnymi organizáciami atď. pokračovali v načatom diele. Viem, že jeden z našich
najúspešnejších írskych podnikateľov, Denis O’Brien, zohráva v tomto smere vedúcu
úlohu.

To všetko však bude iba kvapkou v oceáne v porovnaní s tým, čo by sa dalo dosiahnuť,
keby Haiti malo riadne fungujúcu vládu. Náš odkaz haitskej vláde preto musí byť dôrazný
a jednoznačný: že sa buď musí „prispôsobiť“, alebo ju treba nahradiť – dúfajme –
kompetentnejšou vládou. Potom by sme uvideli skutočný pokrok.

Monika Flašíková Beňová, (S&D)  . – (SK) Hoci sa následky ničivého zemetrasenia dali
postupne zmierňovať a odstraňovať, obyvatelia stále trpia závažnými problémami. Či je
to nedostatok pitnej vody, potravín a iných základných materiálov. Sú to proste ich
každodenné problémy a trápenia. K tomu sa pridáva situácia s nestabilnou vládou
s absenciou demokratických hodnôt a takisto epidémia cholery, rozšírená kriminalita,
rabovanie, únosy a znásilňovanie žien a detí.

Je preto nutné podniknúť kroky, ktoré by viedli k zamedzeniu takýmto odsúdeniahodným
činom. Európske inštitúcie musia naďalej pokračovať v snahe zmierniť následky katastrofy.
Pomoc sa aj v roku 2011 musí sústrediť na komplexné výzvy, najmä na obnovu bývania,
pokrytie základných potrieb v rámci komunít, či stabilizáciu situácie v dočasných táboroch.

Zároveň je potrebné usilovať sa o napĺňanie dlhodobejších cieľov, akými sú dobudovanie
verejných inštitúcií, miestnych samospráv, škôl, nemocníc a pod.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Chcela by som zopakovať solidaritu našej skupiny
s obyvateľmi Haiti – obeťami zemetrasenia spred roka a v poslednom čase aj cholery.
Naliehavo je potrebná zvýšená pomoc – zvýšená pomoc obyvateľstvu postihnutému
tragédiou spred roka a nedávnym prepuknutím choroby. Je neprijateľné, že časť pomoci
ešte stále nedorazila na miesto určenia. Za schválenou pomocou musia nasledovať ďalšie
kroky, najmä zo strany Európskej únie. Okrem toho by mala EÚ venovať zaslúženú
pozornosť príkladným prejavom solidarity zo strany niektorých krajín v regióne. Zdôraznila
by som prípad Kuby, ktorej vláda vyslala lekárov a špecializovaný personál, ktorí už ošetrili
vyše 50 000 ľudí postihnutých cholerou. Poukázala by som však aj na podporu
Bolívarského spojenectva národov našej Ameriky, pokiaľ ide o financovanie, ale aj energiu,
poľnohospodárstvo a potraviny.

Bolo by pozitívom, keby to Európska únia zohľadnila a zohrávala aktívnejšiu úlohu. Treba
naliehavo prijať všetky opatrenia potrebné na zrýchlenie promptnej obnovy Haiti
a skvalitnenie životných podmienok obyvateľstva, no trváme na tom, že treba tiež
rešpektovať zásady suverenity a územnej celistvosti, lebo statočnosť a ušľachtilosť haitského
ľudu si takéto uznanie zaslúžia.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Rok po ničivom zemetrasení na Haiti stále nevidno žiadne
dôkazy o konkrétnych výsledkoch procesu obnovy. Patová situácia je spôsobená najmä
skutočnosťou, že haitský štát nie je s využitím vlastných zdrojov schopný poskytovať ani
základné verejné služby. Chýba politická vôľa a haitské orgány zlyhávajú pri realizácii
rozhodnutí zameraných na obnovu krajiny.

To významne brzdí činnosť dočasnej komisie pre obnovu Haiti – hlavného orgánu
povereného účinnou správou zdrojov uvoľnených medzinárodným spoločenstvom. Táto
situácia bude pretrvávať, pokým sa v krajine nepodarí úspešne nastoliť politickú stabilitu,
neobnoví sa výkonnosť štátu a nevymenuje sa účinná vláda. Preto si myslím, že EÚ musí
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vyvinúť všetku možnú snahu na podporu legitímneho, transparentného volebného procesu.
Zaistiť náležitý priebeh druhého kola volieb naplánovaného na február je jediná možnosť,
ako ukončiť politickú krízu.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Chcel by som, aby ste mi správne rozumeli.
Nemám žiadne vážne výhrady, pokiaľ ide o dnešné poskytovanie pomoci Haiti Európskou
úniou. Európska únia poskytuje Haiti nepochybne obrovskú materiálnu pomoc a som
prekvapený, že mnohé iné krajiny to nerobia v rovnakom rozsahu ako Európska únia.

Chcel som vám pripomenúť, že sa objavili výhrady v súvislosti s opatreniami Európskej
únie bezprostredne po katastrofe. Európska únia konala príliš pomaly a bolo zrejmé, že
humanitárna pomoc bola zle koordinovaná. Chcel by som sa spýtať, k akým konkrétnym
záverom dospela Európska komisia na základe pomalého poskytnutia pomoci v danom
čase. Myslím si, že je to veľmi dôležitá otázka, pretože čas potrebný na poskytnutie pomoci
by pre niekoho mohol byť otázkou prežitia alebo smrti.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Haiti veľmi jasne ukazuje, že skutočné katastrofy sú ľudským
dielom. Medzinárodné spoločenstvo a predovšetkým Európska únia sú až príliš ochotní
pomôcť. Problémom však nie sú peniaze, ale nestabilné politické pomery. V súčasnosti
nie je žiadna krajina naozaj pripravená vkladať peniaze do skorumpovaného politického
systému. Moja žiadosť voči Komisii preto znie: isteže, musíme aj naďalej pomáhať Haiti,
ale predovšetkým by sme mali investovať do politickej infraštruktúry. Kým sa nevytvoria
funkčný systém vlády a funkčné úrady, budeme musieť využívať existujúce humanitárne
organizácie, pretože celkom jednoducho nemáme žiadnu inú reálnu možnosť.

Kristalina Georgievová,    členka Komisie. – Úprimne ďakujem poslancom Parlamentu za
ich vystúpenia dnes večer. Na záver by som chcela uviesť päť poznámok.

Po prvé rozhodne súhlasím so všetkými rečníkmi, ktorí poukázali na vládne zlyhanie ako
najvýznamnejší faktor determinujúci problémy, ktoré dnes musí riešiť Haiti. To bol môj
prvý dojem po zemetrasení, ktorý pretrváva dodnes: nech bolo zemetrasenie akokoľvek
zlé, nie je pre Haiti najväčším problémom. Najväčším problémom je veľa desaťročí zlého
vládnutia, ktoré po sebe nezanechalo prakticky žiadne funkčné spoločenské a vládne
štruktúry schopné pomôcť haitskému obyvateľstvu, čo vytvára veľký deficit dôvery
Haiťanov vo svoju vládu.

Veľmi živo si pamätám, ako sa mi vtedy, keď som Haiti navštívila, bez výnimky všetci
Haiťania, s ktorými som sa rozprávala, snažili sprostredkovať ten istý odkaz: „Nedávajte
peniaze našej vláde.“ Pokiaľ ide o humanitárnu stránku, ani peniaze nedávame –
poskytujeme priamu pomoc. Ale človeka to zarazí a musí sa zamyslieť nad otázkou, ako
dlho bude trvať obnova Haiti: bude trvať veľmi dlho, lebo nebude môcť prebehnúť bez
spomenutej funkčnej infraštruktúry inštitúcií.

Po zohľadnení toho všetkého moja druhá poznámka znie, že existuje aj pozitívna stránka
haitskej spoločnosti, ktorá Haiťanom pomohla prežiť: ich vlastná odolnosť a odolnosť ich
komunít. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí žili spolu: spoločne prišli o svoje domy, spoločne
sa presunuli do táborov a v táboroch si pre seba navzájom zorganizovali podporný systém,
kde niektorí prevzali zodpovednosť za dozor nad deťmi a improvizované vyučovanie pre
deti; iní zase zodpovedali za hľadanie práce; no a zase iní, konkrétne ženy, zodpovedali
za varenie pre všetkých. Táto odolnosť nám dnes dáva určitú nádej pre budúcnosť Haiti.

To ma privádza k tretiemu bodu, ktorým je to, že naše podporné programy pre Haiti musia
zohľadniť, čo v tejto krajine majú a čo nemajú. Z tohto dôvodu na úrovni Spoločenstva
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po humanitárnej stránke zdôrazňujeme hotovosť za prácu, kupónové programy a inovácie,
napríklad ako získať semená a zabezpečiť nástroje, aby sa ľuďom naozaj podarilo zvýšiť
svoju sebestačnosť.

Po štvrté som vďačná za pripomienky, ktoré zazneli na tému toho, čo sme sa naučili z Haiti.
Nesúhlasila by som s tým, že naša reakcia bola pomalá: pomoc z Európskej únie začala
prúdiť do 24 hodín. Súhlasila by som však s tým, že pri koordinácii bol priestor na zlepšenie
a že naša schopnosť zorganizovať sa ešte predtým, než dôjde ku katastrofe, má prvoradú
dôležitosť. V tomto zmysle som vďačná za poznámku, ktorá tu zaznela, že na základe
toho, čo sme sa naučili z Haiti, sme sa skutočne pohli smerom k vybudovaniu európskej
schopnosti reakcie a k zlepšenej koordinácii prostredníctvom Európskeho centra reakcie
na katastrofy.

Dovoľte mi prejsť k záverečnému bodu, v ktorom sa pozriem do budúcnosti z hľadiska
humanitárnej situácie. Čo je to, nad čím sa tak veľmi znepokojujeme? Je to skutočne otázka
ochrany, a to najmä žien, ako aj zvyšovania našej podpory na prekonanie tragédie hlavne
na strane domácností vedených ženami a uviaznutých v provizórnych táboroch. Môžem
vás ubezpečiť, že v tomto roku, ale aj pomocou financovania v nasledujúcom roku budeme
klásť dôraz na to, aby sa riešila táto otázka ochrany, a tiež na zásadu, že EÚ je tu pre ľudí.

Na záver mi dovoľte ešte raz všetkým poďakovať za vystúpenia, no najmä tým z vás, ktorí
vyslovili uznanie obetavosti humanitárnych pracovníkov pôsobiacich v prospech
obyvateľstva Haiti.

Andris Piebalgs,    člen Komisie. – Najprv by som sa chcel poďakovať poslancom tohto
Parlamentu za ich solidaritu a podporu. Začnem s politickým rozmerom. Situácia na Haiti
rozhodne nie je ľahká, ale vysoká predstaviteľka ju sleduje veľmi pozorne a poskytuje
všetku potrebnú diplomatickú podporu tak, aby sme zaistili stabilitu. Druhé kolo
prezidentských volieb pomôže obnoviť dôveryhodnosť, ak nebude sprevádzané násilím,
a týmto smerom takisto vyvíjame všetky potrebné diplomatické snahy. Tie niekedy prinášajú
okamžité výsledky, no inokedy musí uplynúť určitý čas, kým sa výsledky dostavia.

Niektorí z vás spomenuli návštevu Baby Doca. Môžeme povedať, že hoci sloboda pohybu
platí pre každého, toto rozhodne nebolo najlepším znamením pre celý politický proces.
Tým by sme sa však nemali nechať oklamať. Myslím si, že na Haiti je zdravé politické jadro,
a mali by sme mu veriť. Naša nádej je, že ľudia, ktorých zvolia v legislatívnych voľbách,
ako aj prezident, budú mať schopnosti potrebné na vedenie obnovy krajiny.

Druhý bod, ktorý by som rád zdôraznil, je, že rozvojová spolupráca je o ťažkých
rozhodnutiach. Jedna možnosť je urobiť niečo veľmi viditeľné, čo so sebou neprináša
štrukturálnu zmenu. Nebol by problém financovať tisícky lekárov z EÚ alebo postaviť
v mene EÚ novú univerzitu; bolo by to viditeľné a všetci by povedali: „Výborne!“ Ale čo
s nedostatkom bezpečnosti na uliciach? Prostredníctvom vlády financujeme bezpečnosť
vo veľmi ťažkých podmienkach. Ak sa teda čiastočne darí zaručiť bezpečnosť, financuje
ju Európska únia. Je to viditeľné? Až tak veľmi nie, lebo bezpečnosť nemá visačku EÚ, ale
domnievam sa, že je nesporné, že sme vytvorili predpoklady na stabilitu krajiny.

Ďalším bodom je, kde máme investovať peniaze. Aj tu by najľahšou politickou voľbou
bola opätovná výstavba domov, ale ako by nám to pomohlo, keď krajina nebude opätovne
prepojená, keď bude chýbať infraštruktúra? Pričom infraštruktúra si vyžaduje masívne
investície. V orientačných číslach stojí výstavba 1 kilometra ciest milión amerických dolárov
a na Haiti ešte viac, pretože ich treba aj udržiavať a navyše musíme pomáhať miestnym
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komunitám, cez ktoré bude cesta prechádzať. Náklady sú teda veľmi vysoké. Haiti nebude
mať prostriedky na takéto investície. Zvláštne je, že na Haiti sme jediní, kto sa zaujíma
o cestnú infraštruktúru. Za bežných okolností sa aj mnohé iné krajiny zapájajú do budovania
cestnej infraštruktúry, ale na Haiti sme jediní, kto na tento účel poskytuje granty. Je to ťažká
voľba, no myslím si, že krajine pomôže uskutočniť štrukturálnu zmenu.

Posledný bod, o ktorom sme sa dnes príliš nezmienili, je rýchlosť prijímania záväzkov
a vyplácanie finančných prostriedkov. Treba zabrániť zneužitiu finančných prostriedkov
a na rozpočtovú podporu je potrebný čas. Nie je to tak, že by nám vláda dala číslo účtu
a my tam skrátka poukážeme peniaze. Nie. Ten účet kontrolujeme, vieme, kam idú platby,
takže ide o celú procedúru. Nie je možné len tak ihneď odoslať na účet
1,2 miliardy EUR a očakávať, že si tam s nimi už nejako poradia. Zodpovedáme sa aj našim
daňovým poplatníkom. Rovnaké zretele sa týkajú výstavby ciest: musíme zorganizovať
verejnú súťaž, musíme byť pritom transparentní, a to si vyžaduje určitý čas. Domnievam
sa však, že je správne, ak si tento čas ponechávame, pretože stačí jeden prípad zneužitia
podporných prostriedkov nato, aby sa obnova Haiti zdiskreditovala v očiach európskych
občanov. Môžem vás ubezpečiť, že aj v tomto smere vykonáme všetky potrebné kroky.

Ešte raz vám ďakujem za podporu. Bola to veľmi užitočná a povzbudzujúca rozprava
a domnievam sa, že sa budeme snažiť vyriešiť otázky, ktoré ste dnes spomenuli.

Predsedajúca.   – V súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku som dostala šesť
návrhov uznesení (1) .

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 19. januára 2011.

17. Kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je rozprava o:

– otázke na ústne zodpovedanie o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii, ktorú Komisii
predložili Margrete Aukenová a Eva Lichtenbergerová v mene skupiny Verts/ALE
(O-0188/2010 – B7-0667/2010),

– otázke na ústne zodpovedanie o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii, ktorú Komisii
predložili Bairbre de Brúnová a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL (O-0197/2010 –
B7-0801/2010),

– otázke na ústne zodpovedanie o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii, v Taliansku, ktorú
Komisii predložili Judith A. Merkiesová a Victor Boştinaru v mene Skupiny socialistov
(O-0208/2010 – B7-0805/2010) a,

– otázke na ústne zodpovedanie o kríze týkajúcej sa likvidácie odpadu v Neapoli a v regióne
Kampánia a využívaní finančných prostriedkov EÚ, ktorú Komisii predložili Mara
Bizzottová a Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD (O-0209/2010 – B7-0806/2010).

Margrete Auken,    autorka. – (DA) Chcela by som veľmi pekne poďakovať pánovi
komisárovi Potočnikovi za skutočnosť, že konečne sa zdá, že na strane Komisie je trochu
dôslednosti. Chcela by som požiadať o to, aby sme o tom videli aj dôkaz. Mám veľké

(1) Pozri zápisnicu.
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očakávania, čo sa týka odpovede, ktorú dnes dostaneme, pretože ak sa teraz nestane nič
konkrétne a Taliansko nedostane za to prísnu pokutu, keď to bude potrebné, na tento
problém narazíme na mnohých iných miestach. Nielen Taliansko má veľké problémy,
pokiaľ ide o odpad. Ak budú mať všetci dojem, že sa nič nestane, ak budú používať len
skládky odpadu, budeme mať na krku veľmi vážnu katastrofu. Teším sa preto na odpoveď.

Chcela by som využiť svoj zostávajúci rečnícky čas na to, aby som oslovila Taliansko.
Dobre si uvedomujem, že talianska vláda tu nie je priamo zastúpená, ale napriek tomu je
pre samotné Taliansko dôležité, aby uznalo, že tento problém sa musí teraz vyriešiť. Je to
pozoruhodná krajina a je na pokraji toho, že sa utopí v odpade. Vzniká veľa konfliktov
a v poslednom čase sa situácia len zhoršila. Taliansko teraz nemôže zažiť situáciu, v ktorej
by pokuty ešte viac zaťažili ľudí. Namiesto toho musí zabezpečiť, aby sa zaviedol plán,
ktorý je dôveryhodný, a teda využíva mnohých aktívnych občanov ako súčasť riešenia
a nerobí z nich stále cieľ kriminalizácie a podobne. Nemôžeme vyriešiť problém s odpadom,
ak nemáme podporu občanov, a je veľa občanov, ktorí sú veľmi ochotní vykonať veľa
dobrej práce v Taliansku.

Použite ozbrojené sily a políciu – nie na potlačenie ľudí, nie na vylúčenie miestnych orgánov
–, ale na zadržanie skutočných vinníkov. Samozrejme, jedna strana, ktorá má z toho úžitok,
je veľký priemysel v severnom Taliansku, ktorý vytvára pekný tučný zisk zo skutočnosti,
že sa môže jednoducho lacno zbaviť svojho odpadu namiesto toho, aby zaplatil skutočnú
cenu. Úžitok majú aj gangstri z mafie, ktorí majú takisto veľké zisky. Preto sa to musí teraz
skončiť a dúfam, že Taliansko začne brať túto záležitosť veľmi vážne.

Søren Bo Søndergaard,    autor. – (DA) Keď minulú jeseň delegácia z Výboru pre kontrolu
rozpočtu navštívila Taliansko, stretli sme sa s predsedom regiónu Kampánia. Keď sme sa
ho spýtali, prečo sa katastrofálna situácia s odpadom v Kampánii ešte nevyriešila, povedal,
že je to politický problém.

Táto odpoveď veľa vysvetľuje. Samozrejme, mohol povedať čokoľvek – že je to problém
technický, logistický alebo finančný. Nie, problém je politický. Problémom je, že chýba
politická vôľa. Pre tento nedostatok politickej vôle Taliansko nesplnilo svoje povinnosti
vyplývajúce zo smernice o odpade. Rovnako pre tento nedostatok politickej vôle sme
v októbri mohli vidieť, že sa nezaviedli žiadne zlepšenia, ktoré vyžadoval Európsky súdny
dvor. Opäť z dôvodu tohto nedostatku politickej vôle ku koncu roka EÚ ešte stále nedostala
plán triedenia odpadov.

Naopak, vidíme, že orgány majú politickú vôľu udržať tieto škandály v tajnosti tým, že ich
zapečatia. Naša skupina preto zaujíma k tejto záležitosti jasné stanovisko. Podporujeme
všetkých – a je ich veľa – dobrých Talianov a Talianky, ktorí bojujú za otvorenosť v tejto
záležitosti a za to, aby sa zodpovedali tí, ktorí sú zodpovední za to, že sa táto situácia
dostala takto ďaleko. Sme však tiež presvedčení, že skôr než sa to stane, musíme úplne
odmietnuť akúkoľvek myšlienku, že európski daňoví poplatníci by mali platiť čo i len
o jedno euro viac za debakel s odpadom v Taliansku. Nesmieme zbytočne rozhadzovať
peniaze.

Judith A. Merkies,    autorka. – (NL) Spolu s Výborom pre petície sme minulý rok navštívili
Kampániu a Neapol, aby sme na vlastné oči videli krízovú situáciu týkajúcu sa odpadu,
situáciu, ktorú mnohí predkladatelia petície opísali ako veľmi vážnu. Aj nám pripadala
situácia na mieste veľmi vážna. Videli sme skládku odpadu v národnom parku na vrchole
Vezuvu. Videli sme mnoho nezákonných skládok a horiacich kôp odpadkov. Dokonca
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som v hromade označenej ako skládka domového odpadu objavila priemyselný odpad
a videli sme aj nefungujúcu spaľovňu alebo aspoň niečo, čo tak vyzeralo.

Jedna vec je jasná: veci tam v tejto chvíli nefungujú a súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi,
že sa zdá, že je tam veľa politických hádok o tom, kto presne je zodpovedný za túto situáciu.
V skutočnosti sme tam vyzvali politikov a občanov, aby zabudli na všetky politické rozdiely
a spojili sa, aby vyriešili túto situáciu.

Odvtedy som však nevidela žiadny náznak riešenia a ani som nevidela, že by sa tu zostavoval
nejaký plán – aspoň nie verejne –, a dúfam, že nám budete môcť objasniť, či plán
v skutočnosti existuje. Ľudia z Kampánie nám minulý rok povedali veľmi jasne toto: „Žiadali
sme každého o pomoc a klopali sme na všetky dvere v našej provincii a regióne, v celom
Taliansku a v talianskej vláde, a odvšadiaľ sme odišli s prázdnymi rukami. Európska únia
je naša posledná nádej a v čase, keď nás nikto iný nepočúval, Európska únia si prišla vypočuť,
čo máme na srdci.“

Upierajú svoje nádeje na vás a na nás v nádeji, že nakoniec budeme schopní pomôcť nájsť
nejaké riešenie v ich regióne. Samozrejme, situáciu na mieste musia vyriešiť sami. Aj keď,
bohužiaľ, tam nemôžeme ísť vlastnoručne odpratať odpadky, zohrávame v tom kľúčovú
úlohu. Mohli by ste objasniť, či existuje plán, ak áno, či je kvalitný, a ak nie, čo s tým
plánujete robiť? Aké sú termíny? Do kedy sa musí realizovať a ako dlho ste pripravení
čakať? Kedy budete v konečnom dôsledku presadzovať uvalenie sankcií Európskym súdnym
dvorom a čo sa deje so štrukturálnymi fondmi, ktoré sú v súčasnosti stále zmrazené?

Nie je to len kríza týkajúca sa odpadu. Tieto veci by tiež mohli viesť k situáciám, ktoré sú
nebezpečné pre ľudské zdravie. Aký je postoj Európskej komisie k tejto veci? Možno to
nie je vaša oblasť, ale možno nám môžete aj tak povedať, či ste to začali riešiť.

Samozrejme, aj mafia v tom má jasne prsty. Treba však povedať, že nie je ani na Európskej
komisii, ani na nás, aby sme s tým niečo priamo urobili. Jediné, čo nakoniec môžeme
urobiť, je monitorovať vykonávanie našich smerníc v Európskej únii. Akým spôsobom by
sme mohli poskytnúť ďalšiu podporu, možno prostredníctvom výmeny osvedčených
postupov? Ako tu môžu členské štáty pomôcť jeden druhému? Nesúhlasíte, že v tomto
prípade by sa na odpad nemalo pozerať tak veľmi ako na problém, ale ako na príležitosť?
Kampánia by mohla urobiť zo dňa na deň obrovský skok k tomu, aby sa stala recyklujúcim
spoločenstvom. Podľa mňa by sme mali naozaj podporovať na európskej úrovni úplný
zákaz skládkovania odpadu a zákaz skládok odpadu.

Mara Bizzotto,    autorka.  –  (IT) Žiaľ, každý si teraz dobre uvedomuje situáciu, ktorú
Kampánia a najmä mesto Neapol roky prežívajú, a Európska únia sa musela týmto
problémom zaoberať mnohokrát.

Vzhľadom na túto teraz paradoxnú situáciu ako v treťom svete by som sa chcela od Komisie
dozvedieť, akým následkom bude čeliť Taliansko z hľadiska právnych predpisov EÚ a aké
finančné pokuty mu môžu byť uložené, ak sa kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii čoskoro
definitívne nevyrieši.

Chcela by som tiež vedieť, či Komisia môže poskytnúť podrobné informácie o európskych
finančných prostriedkoch, ktoré región Kampánia doteraz dostal na vytvorenie
integrovaného systému zberu a likvidácie odpadu. Viete, pán komisár, zvyčajne keď
hovoríme o krízach, hovoríme o tragických, extrémnych situáciách, ale stále sa vyriešia
v rozumnom časovom rámci. Keď takzvaná „kríza“ trvá viac ako 15 rokov, niečo jasne nie
je v poriadku.
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V posledných rokoch talianska vláda skúšala všetko možné, aby vyriešila dlhodobý problém
systému zberu a likvidácie odpadu. Skutočnosť, že ulice Neapola sú dnes zaplavené tonami
a tonami odpadkov, je však zjavne chybou predovšetkým miestnych orgánov v Kampánii
a ich úplnej neschopnosti alebo neochoty pracovať na hľadaní riešenia.

Je jasné – v skutočnosti celkom jasné –, že podmienky ovplyvňujúce Neapol a Kampániu
sú následkom vyhýbania sa zodpovednosti, ktoré je mnoho rokov charakteristické pre
mesto, provinciu a región, pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo. Nemožno viniť centrálnu
vládu za skutočnosť, že separovaný zber, prvý a kľúčový prvok účinného plánu odpadového
hospodárstva, nebol zavedený. Jasne nemožno viniť centrálnu vládu za skutočnosť, že
pred pár týždňami musela vyslať armádu – ale aj pri iných predchádzajúcich udalostiach
–, aby nahradila stovky smetiarov, ktorí zrazu naraz ochoreli.

Skutočnosť, že kríza zasiahla Neapol, zatiaľ čo situácia vo zvyšku Talianska je veľmi odlišná,
napríklad v našom regióne Benátsko, kde sa robí separovaný zber roky bez akýchkoľvek
problémov a s veľmi vysokou mierou recyklácie, znamená, že zodpovednosť za krízu má
tvorba politiky v Kampánii, úradníci miestnej vlády a predovšetkým závažná tajná dohoda
s podsvetím, ktoré sa vždy snažilo a malo obrovské zisky z obchodu s odpadom vďaka
prenikaniu Camorry do miestnej tvorby politík a miestnej vlády.

Janez Potočnik,    člen Komisie. – V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým poslancom
Parlamentu, ktorí upozornili mňa a naše útvary na túto dôležitú otázku. Som rád, že
Európsky parlament zohráva aktívnu úlohu pri monitorovaní situácie odpadového
hospodárstva v Kampánii, ako ukazuje napríklad správa prijatá Výborom pre petície po
návšteve Kampánie, ktorú tento výbor uskutočnil v apríli minulého roku. Parlament tu
má skutočne dôležitú úlohu a plne ju prevzal.

Okamžite po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora 4. marca 2010 Komisia napísala
talianskym orgánom a pýtala sa, aké opatrenia plánujú prijať alebo aké opatrenia prijali,
aby ho splnili. Potom mala Komisia niekoľko kontaktov a stretnutí s talianskymi orgánmi,
naposledy počas misie do Neapola, ktorú uskutočnila 22. a 23. novembra 2010 delegácia
Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie.

Náš názor je, že talianske orgány majú pred sebou ešte dlhú cestu, aby vykonali toto
rozhodnutie. Po prvé, potrebujú predovšetkým rozšíriť a zmodernizovať zariadenia
odpadového hospodárstva v celej Kampánii a po druhé, vypracovať účinný plán nakladania
s komunálnym odpadom v Kampánii, pričom zohľadnia okrem iného hierarchiu nakladania
s odpadom v EÚ.

Komisia nie je spokojná s opatreniami, ktoré talianske orgány oznámili po rozhodnutí
Súdneho dvora, pretože neobsahujú podrobný harmonogram označujúci medzníky pre
stavby predpokladaných zariadení.

Myslíme si, že plán odpadového hospodárstva pre Kampániu musí byť plne v súlade
s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia a musí uprednostňovať znižovanie
produkcie odpadu, opätovné využívanie a recykláciu; zaistiť realizáciu separovaného zberu
v celom regióne; poskytnúť Kampánii potrebnú kapacitu na kompostovanie a zaviesť
opatrenia na bezpečnú likvidáciu viac ako siedmich miliónov ton baleného odpadu
uskladneného v niekoľkých mestách v Kampánii v rozumnom čase, čo tiež znamená, že
talianske orgány budú musieť vykonať analýzu baleného odpadu, takzvaných „ekobalíkov“,
predtým, ako rozhodnú, ktorý spôsob je najbezpečnejší na jeho likvidáciu.
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Ak nebudú mať žiadny primeraný a účinný plán odpadového hospodárstva, Komisia sa
vráti k Súdnemu dvoru a navrhne uloženie pokút. Preto musíme dôkladne posúdiť návrh
plánu odpadového hospodárstva, ktorý orgány Kampánie práve predložili Komisii –
a „práve“ naozaj znamená „práve“ –, a pozorne monitorovať, či ho skutočne prijmú
a zrealizujú. Rozhodnutie, či a kedy otvoriť konanie podľa článku 260 proti Taliansku,
bude hlavne závisieť od obsahu plánu odpadového hospodárstva a od načasovania opatrení
použitých na okamžité riešenie problému presvedčivým spôsobom.

Pokiaľ ide o existujúce skládky, Komisia začala vyšetrovanie a požiadala talianske orgány,
aby podali správu o fungovaní skládok v Terziane a Cicciane. Na taliansku odpoveď stále
čakáme, a keď ju dostaneme, Komisia ju posúdi.

Komisia nemá v tomto štádiu dôkaz o porušení právnych predpisov EÚ v oblasti životného
prostredia. Skutočnosť, že skládka je umiestnená v prírodnej chránenej oblasti, sama osebe
nie je porušením právnych predpisov EÚ, samozrejme, za predpokladu, že sa uplatňujú
ostatné pravidlá a že príslušné vnútroštátne orgány vykonávajú primerané hodnotenie
životného prostredia a realizujú potrebné zmierňujúce a tiež kompenzačné opatrenia.

Pokiaľ ide o spolufinancovanie opatrení odpadového hospodárstva v Kampánii,
v programovom období 1994 – 1999 sa vyčlenilo 88,1 milióna EUR na projekty zamerané
na nakladanie s odpadom, takmer 49 % z nich spolufinancovaných z EFRR. Použilo sa
však len 90 % z celkových pridelených prostriedkov pre ťažkosti súvisiace tiež s krízou
odpadového hospodárstva a zavedením mimoriadneho riadenia talianskymi orgánmi
v roku 1994.

V programovom období 2002 – 2006 sa celkové pridelené finančné prostriedky vo výške
140 miliónov EUR, z toho 50 % znovu spolufinancovaných z EFRR, sústredili na projekty
odpadového hospodárstva. Po kríze odpadového hospodárstva sa však Komisia rozhodla
prijať špecifické opatrenia, aby zaistila, že finančné prostriedky EFRR pridelené Kampánii
sa využívajú správne.

Po prvé, od 1. januára 2005 sa riadenie výdavkov považovalo za neoprávnené pre
spolufinancovanie. Po druhé, po oficiálnom oznámení Taliansku, že sa začalo konanie vo
veci porušenia predpisov pre odpadové hospodárstvo, Komisia 29. júna 2007 informovala
talianske orgány, že pre nakladanie s odpadom nebude prijateľné žiadne ďalšie
spolufinancovanie.

Regionálny operačný program 2007 – 2013 predpokladá v Kampánii celkové investície
vo výške 270 miliónov EUR, z toho 50 % znovu spolufinancovaných z EFRR, na odpadové
hospodárstvo. Vyplatenie financovania ES pre projekty v sektore odpadového hospodárstva
však podlieha najmä podmienke, že talianske orgány prijmú regionálny plán odpadového
hospodárstva, ktorý, samozrejme, potvrdí Komisia.

Zajtra v Komisii zverejníme správu o vykonávaní tematickej stratégie predchádzania vzniku
odpadu a jeho recyklovania. Táto správa ukazuje značné rozdiely medzi členskými štátmi,
pokiaľ ide o výkonnosť odpadového hospodárstva. Jasne ukazuje, že s primeranou
stratégiou odpadového hospodárstva sa môže skládkovanie znížiť skoro na nulu a že
spaľovanie by sa mohlo dramaticky obmedziť zvýšením kompostovania a recyklovania
odpadu. Okrem toho, že to premieňa odpad na zdroje, vytvára to pracovné miesta
a hospodársku činnosť, pričom to znižuje vplyv odpadového hospodárstva na životné
prostredie. Takže naozaj dúfam, že príslušné orgány nakoniec premenia túto krízu na
príležitosť spustením serióznych systémov separovaného zberu a recyklovania v Kampánii.
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Stručne povedané, Komisia dúfa, že plán odpadového hospodárstva pre Kampániu je
presvedčivý. Kým si nebudeme istí účinným plánom, ktorý vytvára systém s potrebnou
infraštruktúrou, a nebudeme mať silné záruky, že projekty sa účinne zrealizujú, je
financovanie príslušných projektov odpadového hospodárstva Komisiou v Kampánii
prerušené.

Niektorými vašimi otázkami, ktoré ste už položili, sa budem zaoberať vo svojich
záverečných poznámkach.

Erminia Mazzoni,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (IT) Som vďačná Komisii, že sa snažila
zdôrazniť to, že Výbor pre petície dal tomuto Parlamentu aktívnu úlohu, aby názorne
ukázal, že tí, ktorí tu vystupujú, a politické skupiny, ktoré zastupujú, majú veľký záujem,
aby sa touto situáciou zaoberalo zodpovedne, aby všetky postupy boli transparentné a aby
bola verejnosť zapojená do dialógu, ktorý dá každému pocit zodpovednosti.

Ako už bolo povedané, regionálna výkonná moc, ktorá, chcela by som vám pripomenúť,
sa sformovala až v máji 2010, v posledných mesiacoch rozvinula úzky dialóg s Európskou
komisiou a začala proces, ktorý môžeme určite považovať za odklon od toho, čo tu bolo
v predchádzajúcich rokoch. Nedejú sa tu však žiadne zázraky; jednoducho sa prevzala
zodpovednosť za drastickú situáciu, ktorá sa upevňovala počas 15 rokov neúčinného alebo
neexistujúceho konania. Chcela by som vám pripomenúť, že Taliansko bolo odsúdené
Súdnym dvorom v marci 2010, ale za konanie, ktoré bolo odhalené a riešené v roku 2007.

Situácia sa odvtedy zmenila. Člen regionálnej rady už cestoval do Bruselu trikrát a dokončil
už značnú časť pracovného programu, ktorý bol načrtnutý na vypočutí vo Výbore pre
petície v júli. Rýchlo prebehnem cez zoznam: schválil špeciálny plán likvidácie odpadu,
dotiahol do konca plán likvidácie pevného komunálneho odpadu; a 31. decembra predložil
aj ďalší plán s opravami požadovanými Komisiou, ktorý bude, ako už bolo oznámené,
schválený do 30. apríla.

Plán je už čiastočne zrealizovaný: závod na výrobu energie spaľovaním odpadu v Acerre
normálne funguje; verejné zákazky na zariadenie v Salerne boli ukončené; zákazka na
zariadenie vo východnom Neapole bola oznámená; a 182 oblastí separovania a recyklovania
odpadu, 7 recyklačných zariadení, 9 kompostovacích zariadení, 4 viacmateriálové
zariadenia na separáciu, 1 zariadenie na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických
zariadení, 2 zariadenia aeróbneho odpadového hospodárstva, 34 schválených plošín a 5
skládok je teraz plne funkčných a som rada, že na ne bude dohliadať Komisia.

Uzatvorila sa dohoda s piatimi provinciami, aby sa zaistila likvidácia ich nahromadeného
odpadu, a uzatvorili sa aj dohody s piatimi regiónmi, aby sa zabezpečilo dočasné
premiestnenie ich odpadu, kým zariadenie nebude definitívne zrealizované. Mimoriadny
proces riadenia sa už skončil a využili sa nejaké finančné prostriedky z regionálneho
rozpočtu.

Ako pani Bucellová povedala počas svojho nedávneho vypočutia vo Výbore pre životné
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, lehota na splnenie rozsudku zvyčajne
kolíše od 12 do 24 mesiacov, takže sme v termíne. Komisia však môže využiť svoje právo
a posúdiť, či by sa lehota nemala predĺžiť, aby bola reálne v súlade s postupom prác.

Myslím si, že odpovede na všetky položené otázky už boli v tomto čase poskytnuté, a ako
povedal pán komisár, neexistuje žiadny dôvod na uloženie ďalších finančných pokút.
Komisia je správne opatrná a dúfam, že táto rozprava sa nevyužije na ďalšiu prácu proti
inštitúciám a politickým stranám.
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Ak je toto seriózna rozprava, ktorá má za cieľ pomôcť regiónu Kampánia a pokúsiť sa nájsť
riešenie dlhotrvajúceho problému, potom určite uznesenie, o ktorom očakávame hlasovanie
vo februári, môže byť spoločným uznesením. Ak nie, bude to ďalšia strata času a spôsobí
to ešte väčšie škody.

Mario Pirillo,    v mene skupiny S&D. – (IT) Musíme sa obávať vážnej krízy odpadového
hospodárstva, ktorú Kampánia teraz roky znáša, najmä keď zvážime, aký vážny vplyv má
na kvalitu života miestneho obyvateľstva.

Ako európska inštitúcia máme povinnosť zasiahnuť a zaistiť, aby sa táto situácia neťahala
príliš dlho. Musíme byť veľmi opatrní a pozorne sledovať miestne orgány, bez váhania ich
naliehavo vyzývať, aby prijali dôveryhodné opatrenia, ktoré umožnia Kampánii ukončiť
túto vážnu krízu.

Je pravda, že už sme dlho hovorili o kríze týkajúcej sa odpadu bez toho, aby sme vedeli,
ako sa veci skutočne majú. Región Kampánia sa zaviazal, že predloží regionálny plán do
roku 2010, ale teraz sa to odložilo na marec 2011. Situácia sa stane nezvládnuteľnou, ak
dôjde k akémukoľvek ďalšiemu oneskoreniu: riziká pre verejné zdravie sa zvyšujú
a organizovaný zločin naďalej profituje z kríz.

Podľa zákonného dekrétu č. 195/2009 talianska vláda vyhlásila krízu za ukončenú
a zodpovednosť za odpadové hospodárstvo preniesla na provincie. Toto rozhodnutie
nepodporujeme; bude ťažko realizovateľné v provincii, akou je Neapol, kde žije 52 %
kampánskeho obyvateľstva.

Miestne samosprávy musia byť v centre diania, keďže len oni sú schopné poskytnúť cielené
a účinné riešenia. Rôzne kampánske odborové zväzy začali separované zbery, pričom
vynakladajú značné úsilie a dosahujú významné výsledky. Mali by dostať zdroje, ktoré už
boli prevedené do regiónu.

Počúvať miestne orgány je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým: sú v prvej línii a majú
reálny, komplexný prehľad o svojom vlastnom regióne. Oni bijú na poplach v súvislosti
s plnými skládkami. V nasledujúcich rokoch budú potrebné nové skládky a nové spaľovne
a musia sa identifikovať príslušné plochy. Je to čiastočne pre vylúčenie lomu Vitiello
v Terzigne, ktoré požadovala miestna komunita a náš Parlament, aby sa vyhlo riziku
postupného zastavenia celého systému zberu komunálneho odpadu.

Očakávame odpoveď Komisie týkajúcu sa plánu, ktorý predložil región Kampánia.

Sonia Alfano,    v mene skupiny ALDE. – (IT) Napriek propagande talianskej vlády, ktorú
Komisia čoskoro vyvrátila, kríza týkajúca sa odpadu v Kampánii je štrukturálnym
problémom, ktorý vôbec nie je vyriešený.

Pochybné zoznamy nechajme bokom, musíme si uvedomiť jednu vec: ľudia v Kampánii
aj naďalej žijú – a zomierajú – obklopení odpadom. Miestni, regionálni a národní politici,
pravicoví a ľavicoví, majú obrovskú zodpovednosť. Úlohu vyriešiť problém nemožno
hodiť na krk občanom, ktorí už trpia úplne nezdravými životnými podmienkami. Európska
únia musí trvať na nájdení vhodného riešenia, lebo inak jej zásah bude zbytočný.

Výstavba spaľovní, ktoré sú, mimochodom, financované ako obnoviteľné zdroje energie,
čím sa porušujú súčasné európske právne predpisy, problém nevyrieši. Odpad sa zmení
na popol, čo spôsobí škodlivé a smrteľné emisie. Podľa smernice o odpade majú byť
spaľovne poslednou možnosťou v hierarchii integrovaných systémov odpadu, ktoré
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poskytujú poctivé alternatívy, ktoré nemajú žiadny vplyv na verejné zdravie alebo životné
prostredie, ale namiesto toho vytvárajú pracovné miesta.

Pokiaľ ide o prenikanie mafie, mám pocit, že by sa malo uznať, že hoci sa prenikanie mafie,
najmä v oblasti odpadu, deje aj na juhu, deje sa hlavne na severe. Platí to najmä v posledných
pár rokoch.

Preto mám pre Komisiu tri otázky: aké kroky hodlá podniknúť, aby zaistila, že riešenie
problému neovplyvní zdravie ľudí, a ako hodlá zabrániť tomu, aby rozhodnutia neboli
verejnosti vnútené a aby sa oblasti nestali skutočne militarizovanými?

Myslí si, že okamžité otvorenie registračného úradu pre rakovinu pre celý región by malo
byť jednou z podmienok ukončenia konania vo veci porušenia predpisov?

Ako Komisia hodnotí zákon č. 210 z roku 2008, najmä článok 9 o stimuloch na výstavbu
spaľovní, ktorým sa jasne porušujú európske právne predpisy o štátnej pomoci?

Eva Lichtenberger,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Po rozprávkach talianskych členov
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) by sme sa možno
mohli vrátiť späť na zem. Skutočnosť je, že konanie o porušení práva sa viedlo proti
Taliansku, a to celkom správne. Súd rozhodol v neprospech Talianska – znovu celkom
správne. Taliansko nedodržalo termín. Vláda zjavne predložila plán, ale tento nebol
poskytnutý včas. Stále sa vraciame k rovnakej situácii. Človek sa nemôže ubrániť dojmu,
že zodpovední otáľajú a otáľajú tak dlho, kým nenastane núdzová situácia, aby potom
mohli reagovať a rozhodovať s využitím núdzových právnych predpisov Talianska, ktoré
majú prednosť pred všetkými ostatnými normami. Ak je na uliciach veľa odpadkov a ak
sú tiež zmiešané s priemyselným odpadom zo severu a z juhu, potom sa môžu rýchlo
uložiť niekam na nezabezpečenú skládku bez toho, aby sa urobili alebo aby sa mohli urobiť
primerané preventívne opatrenia. Váženým poslankyniam a váženým poslancom
z Talianska hovorím, že toto nie je talianska rozprava. Je to rozprava o nedodržiavaní
a nevykonávaní európskych právnych predpisov.

Ak by sa tento spôsob zaoberania sa vecami rozšíril do iných krajín, potom by to malo
následky pre celú Európu. To, čo sa deje v Kampánii, nie je príjemná prechádzka v nedeľu
popoludní. Je to škandál. Nie je to záležitosť nepretržitého určovania 536 nových skládok
a používania policajného násilia na zastavenie občanov, ktorí protestujú, pretože nechcú,
aby bol pred ich dverami pohodený domáci odpad, ktorý sa zmiešal s toxickým
priemyselným odpadom. Toto nebude fungovať. Musia sa vyvodiť dôsledky a musia to
byť dôsledky, ktoré bude cítiť. Je dobre, že finančné prostriedky sa už nemôžu využívať
v takom rozsahu ako predtým. Uniklo ich už dosť. Potrebujeme raz a navždy zaviesť
hmatateľné dôsledky, pretože tu hovoríme o vykonávaní rozumných, potrebných a dobrých
európskych právnych predpisov.

Oreste Rossi,    v mene skupiny EFD. – (IT) Vypracovaný plán likvidácie odpadu sa musí
realizovať takým spôsobom, aby sa zabezpečil separovaný zber, recyklovanie a len nakoniec
spaľovanie.

Bolo by nesprávne zvažovať uloženie ďalších pokút. Okrem toho by som vám chcel
pripomenúť, že vinný nie je ani sever, ani iné politické skupiny; jeden z predchádzajúcich
ministrov dokonca patril do Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, ktorej ste
členkou, takže prosím vás, zamyslite sa nad tým, čo hovoríte. Ľudia hovoria o kríze týkajúcej
sa odpadu v Neapole a v regióne Kampánia desaťročia. Hoci sa vyčlenili značné finančné
prostriedky, je pravda, že tu stále existuje krízová situácia. Je to však neospravedlniteľné.
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Povedať, že zodpovedné je severné Taliansko alebo dokonca – ako povedala moja kolegyňa
poslankyňa – že odpad zo severu dnes môžeme nájsť na uliciach Neapola, je jednoducho
nepravdivé.

Zodpovedné sú jasne predchádzajúce miestne orgány, ktoré na jednej strane dovolili
organizovanému zločinu voľne nezákonne obchodovať s odpadom a na druhej strane
nedokázali zaistiť vhodné a primerané územia na zber a likvidáciu odpadu.

Potrebujeme, aby ľudia v Kampánii a Neapole boli statoční a vo voľbách vymenili svojich
nekompetentných úradníkov, ako sa to už stalo na regionálnej úrovni.

Angelika Werthmann (NI). -    (DE) Kríza týkajúca sa odpadu v mestskej oblasti Neapola
teraz trvá už celých 14 rokov.

Existujúce skládky sú preplnené, kým výstavbu nových zariadení blokujú komunity,
ktorých sa to týka. Nedôveru, ktorú občania prejavujú k akémukoľvek odpadovému
projektu, však možno vysvetliť skutočnosťou, že v týchto časoch sa toho na politickej
úrovni veľa sľúbilo, ale prakticky žiadny z týchto sľubov sa nedodržal.

V praxi sa tento problém doteraz riešil prostredníctvom krátkodobých dočasných riešení.
Vytvorili sa špeciálne komisie, ale tie dokonca ani neboli povinné informovať miestne
orgány a obyvateľov. Na druhej strane, jednorazové predmety sú v Taliansku súčasťou
každodenného života. V dôsledku toho je jeho denná produkcia odpadu vysoko nad
európskym priemerom, zatiaľ čo v tom istom čase sa separovaniu odpadu a recyklovaniu
prikladá veľmi malý význam.

Smutným výsledkom tohto nedostatku environmentálneho povedomia na obidvoch
stranách je, že Kampánia je dnes regiónom s veľkými kontaminovanými oblasťami a že
miera výskytu rakoviny medzi jej obyvateľmi a miera výskytu respiračných chorôb medzi
deťmi v mestskej oblasti Neapola sú obidve oveľa vyššie, ako je taliansky priemer.

Preto je naliehavo potrebné nájsť riešenia a realizovať ich.

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Som vďačný pánovi Seeberovi a všetkým svojim
kolegom poslancom za úlohu, ktorú mi pridelili, ale chcel by som zdôrazniť, ak smiem,
že v Kampánii sa už podnikajú nejaké mimoriadne pozitívne kroky.

Preto som presvedčený, že odvolávanie sa na článok 260 Zmluvy o fungovaní EÚ s cieľom
získať finančnú pokutu, ako niektorí urobili, je zneužívanie situácie. Regionálna rada, ktorá
funguje len niekoľko mesiacov, už vypracovala plán likvidácie nebezpečného odpadu
a plán integrovaného systému odpadu. Okrem toho sa spustila politika separovaného
zberu a prijali sa iniciatívy na zníženie celkového objemu vyprodukovaného odpadu.
Prebieha predkladanie ponúk na výstavbu spaľovne v Salerne a postupy týkajúce sa
oznámenia vyhlásenia verejného obstarávania na spaľovňu vo východnom Neapole sú
v pokročilom štádiu.

Na záver, zavedené politiky majú za cieľ nielen vyčistiť mesto, ale aj navrhnúť integrovaný
systém odpadu zahrňujúci separovaný zber, znižovanie produkcie odpadu, výstavbu
moderných zariadení – najmä na zlikvidovanie „ekobalíkov“ alebo obrovských hromád
zlisovaného odpadu – a prestavbu starých skládok.

Ľudia, ktorí sú naozaj zodpovední za to, čo sa stalo v minulosti, by mali byť potrestaní.
Určite k nim možno zaradiť bývalých úradníkov Kampánie patriacich k ľavici a najmä
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k zeleným, ale aj istých úradníkov, ktorí v severnom Taliansku využili miestne podsvetie
na zbavenie sa nimi vyprodukovaného toxického odpadu.

Európska únia musí pomôcť Kampánii bez predsudkov a ja vyzývam všetkých, aby na tom
pracovali, nie proti tomu – nepracujte proti tomu len preto, aby ste naplnili mediálny imidž
svojej strany alebo ideológie. Naozaj si myslíte, že uloženie finančných pokút Kampánii
vyrieši túto krízu?

Luigi de Magistris (ALDE).   – (IT) Po klamstvách Berlusconiho vlády, ktorá nastúpila
v roku 2008 a hovorila Talianom, že problém odpadu je vyriešený, robí Európska únia
správnu vec, keď odmieta poskytnúť Taliansku finančné prostriedky, kým nepredstaví
systém odpadu ohľaduplný k životnému prostrediu založený na recyklovaní odpadu
a kompostovaní.

Takýto systém nie je určite zabezpečený plánom pána Caldora, ktorý je opäť založený na
nekontrolovaných skládkach, ako sú tie v Chiaiane, Taverne del Re a Terzigne – skládka
v Terzigne je v skutočnosti vo Vezuvskom národnom parku –, ani spaľovňami, ktoré
spôsobujú smrť, rakovinu a plne rozvinuté zdravotné krízy. Počas 13 rokov trvania
environmentálnej krízy verejné prostriedky v Kampánii posilnili zločinecké prepojenie
medzi ľavicovými aj pravicovými politikmi, podnikateľmi a Camorrou.

Okrem toho záležitosti životného prostredia sa neriešia kriminalizovaním odlišných
názorov alebo kriminalizovaním miestnych komunít, rodín a regiónu, ako to urobila
talianska vláda s použitím obuškov, aby skrotila každého, kto bráni životné prostredie
a krajinu.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Centralistická a byrokratická Európa neuznáva
rozdiely medzi regiónmi a medzi administratívnymi štruktúrami v rámci členských štátov.

Zodpovednosť za katastrofálnu situáciu v Kampánii majú predovšetkým ľudia z Kampánie
a ja ako rodák z Padánie odmietam tieto obvinenia a vznášam ich proti tým, ktorí
v Kampánii hlasovali za miestnych úradníkov, ktorí neboli schopní vyriešiť problém, a ktorí
zopakovali svoju chybu tým, že ich zvolili znovu v nasledujúcich voľbách. Padánia je
ochotná pomôcť ľuďom z Kampánie, ale nebude akceptovať žiadne obvinenia vznesené
proti nej.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Určite nemám v úmysle, aby moje vystúpenie poprelo
vážnosť situácie, ktorá je nevyhnutným výsledkom zjavných administratívnych a politických
chýb, ktoré vystavovali – a stále vystavujú – celé mesto a jeho okolie nebezpečenstvu, že
budú pochované v odpade.

Pán Søndergaard a pani Lichtenbergerová, táto kríza v Kampánii sa pôvodne začala a potom
sa vyvinula tak dramaticky pre neschopnosť regionálnej rady a ľavicovej mestskej rady
v Neapoli spolu s členmi rady za zelených prijať rozhodnutia vrátane nepopulárnych
a odvážnych rozhodnutí na vytvorenie systému zberu a likvidácie odpadu ohľaduplného
k životnému prostrediu. Nezodpovednosť, nerozhodnosť, politický zisk, hrozivé tajné
dohody a odpad charakterizovali politickú a administratívnu fázu, ktorá sa teraz definitívne
skončila.

Chcem uistiť tých, ktorí predložili otázky na ústne zodpovedanie, a politické skupiny,
ktoré ich podporili, že politická situácia je životaschopná a úplne sa zmenila. Národná
vláda a nová regionálna rada prevzali svoje povinnosti a majú politické odhodlanie vyriešiť
krízu. Prostredníctvom dialógu s dotknutým obyvateľstvom a s potrebnou odhodlanosťou
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prekonávajú prekážky a námietky, ktoré sú často spôsobené syndrómom „nimby“, alebo
myšlienkou, že ľudia nechcú mať za domom odpadky niekoho druhého.

Preto vypracovali integrovaný plán zberu a likvidácie odpadu, ktorý čoskoro poskytne
stimuly na separovaný zber a výstavbu potrebných zariadení.

Bolo by preto mimoriadne nespravodlivé, kontraproduktívne a vykorisťovateľské urobiť
to, čo žiada pán De Magistris: uloženie zabrzďujúcich pokút a opatrení by dnes poškodilo
inštitúcie, ktoré plne spolupracujú s Európskou úniou, keď sa pokúšajú uzatvoriť túto
hroznú kapitolu odvekej histórie Neapola a Kampánie prostredníctvom účinného
využívania európskych a národných zdrojov.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Je mojou túžbou – a dúfam, že to tak bude –, aby
dnešná rozprava predstavovala štartovací výstrel pre komplexnú revíziu odpadového
hospodárstva v Kampánii. Rozhodnutie alebo nariadenie Európskeho súdneho dvora sa
musí raz a navždy vykonať a v tomto regióne sa musia uplatňovať európske pravidlá zberu
a likvidácie odpadu.

Po druhé, je potrebné sa tiež popasovať so škodami, ktoré spôsobili nezákonné skládky.
Viem, o čom hovorím. Vo východnom Nemecku sa musíme aj dnes – dvadsať rokov po
znovuzjednotení – zaoberať znečisťovaním spôsobeným nezákonnou alebo mizernou
likvidáciou odpadu.

Myslím si však, že kým nezaútočíme na koreň problému, nebudeme v tomto všetkom
úspešní. Hovorte o riadení, čo chcete. Skutočnosť je, že štruktúry mafie tam existujú.
Musíme ich zničiť, inak nebudeme úspešní.

Skutočne by som stanovil štyri podmienky. Po prvé, musí sa vypracovať plán odpadového
hospodárstva. Zdá sa, že toto sa už urobilo. Komisia by však mala v tomto tiež pomôcť.
Po druhé, musia byť k dispozícii finančné prostriedky na vytvorenie nových zariadení na
recykláciu a likvidáciu odpadu. Po tretie, musia existovať tvrdšie pokuty za nezákonnú
likvidáciu a tiež si myslím – a tieto pripomienky adresujem Komisii –, že Europol a Eurojust
by mali podporovať taliansku políciu a prokurátorov v ich boji proti organizovanému
zločinu.

Prostriedky, ktoré sú k dispozícii, by mali byť zablokované, kým sa tieto podmienky
nesplnia. Potom budem rád hlasovať za to, aby sa tieto prostriedky znovu uvoľnili.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Vo svojom prejave by som chcela jasne povedať, že situácia
týkajúca sa odpadu v Kampánii je lepšia ako predtým a je v procese riešenia.

Je to veľmi komplexný problém; predstavuje rôzne typy problému a nájdenie primeraného,
konečného riešenia nejaký čas potrvá. Otázky na ústne zodpovedanie, o ktorých
diskutujeme, požadujú uplatňovanie postupu stanoveného v článku 260 Zmluvy
o fungovaní EÚ, ale použitie finančnej pokuty nevyrieši situáciu v Kampánii. Ak by sme
pokračovali týmto spôsobom, vystavili by sme sa nebezpečenstvu, že podporíme scenár,
podľa ktorého je členský štát uznaný vinným z porušenia predpisov čisto na objektívnom
základe, jednoducho preto, že ešte objektívne nesplnil záväzok vyplývajúci z európskych
právnych predpisov.

Do úvahy sa musí zobrať aj subjektívne správanie štátu. Určite nemožno povedať, že
Taliansko nesplnilo záväzok skutočnej spolupráce, ale, ako potvrdil pán komisár, pracovníci
Komisie sú v neustálom kontakte s talianskymi vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi
a dôkladne sledujú vývoj situácie.
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Nemožno poprieť odhodlanie a oddanosť, ktorú prejavilo Taliansko. Je dôležité zdôrazniť,
že operačná úloha sa presunula z regiónov do provincií, aby sa umožnilo vypracovanie
plánu, ktorý splní rôzne požiadavky regiónu. Európa musí prejaviť solidaritu s Talianskom
a obidve strany musia spolupracovať v dokonalej synergii.

Na záver by som chcela spomenúť, že regionálnu radu Kampánie zvykla tvoriť aj strana
Taliansko hodnôt, ktorá má možno v týchto dňoch krátku pamäť – príliš krátku pamäť,
aby si spomenula, čo robila alebo skôr čo nerobila.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Neujímam sa slova len preto, aby som obhajovala náš región.
Chcem sa skôr s vami podeliť o reakciu Talianska na porušenie zákonov Spoločenstva
a zdôrazniť, že naším záujmom je, aby sme chránili záujmy občanov a našich ľudí.

Región Kampánia a taliansky štát vo všeobecnosti pracujú na vytvorení siete zariadení na
likvidáciu odpadov v súlade s európskymi právnymi predpismi. Chcela by som zdôrazniť,
že európske fondy vyčlenené na likvidáciu odpadu v Kampánii boli použité na opatrenie
1.7 Regionálneho operačného programu (ROP) 2000 – 2006 a na operačný cieľ 1.1 ROP
2007 – 2013.

Pokiaľ ide o ROP 2000 – 2006, región Kampánia mal k dispozícii finančný balík vo výške
140 miliónov EUR. Tieto peniaze sa použili na vybudovanie skladovacích zariadení,
zariadení na spracovanie a recykláciu, zariadení na výrobu energie spaľovaním odpadu
a zariadení na separovanie mokrého a suchého odpadu; ďalej na zabezpečenie skládok,
vybudovanie alebo rozšírenie recyklačných zariadení pre odpadové materiály a na realizáciu
opatrení separovaného zberu. Pokiaľ ide o ROP 2007 – 2013, vyčlenilo sa
110 miliónov EUR na budovanie zariadení na spracovanie odpadu a 50 miliónov EUR na
financovanie komunálnych zariadení na separovaný zber.

Činnosti vykonané v rámci cieľa 1.1 ROP EFRR 2007 – 2013 a opatrenia 1.7 ROP 2000
– 2006 boli veľmi obmedzené podmienkami na výdavky, ktoré boli zavedené v dôsledku
konania vo veci porušenia predpisov začatého v súvislosti so situáciou odpadového
hospodárstva v Kampánii. Preto sa vyčlenila suma z Fondu pre málo využívané oblasti
(FAS), aby sa zatiaľ zaistilo pokračovanie činností, ktoré podliehajú európskemu vetu na
poskytovanie prostriedkov z ROP.

Na záver si myslíme, že je dôležité, aby sme mohli ukázať Komisii a Parlamentu skutočné
ťažkosti, ktoré existujú pri rýchlom plnení rozhodnutia Súdneho dvora.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Chcela by som jednoducho využiť túto
príležitosť a upozorniť na ďalšie problémy odpadového hospodárstva v Európskej únii.
Týmto problémom je v prvom rade skoro ľahostajný postoj inštitúcií centrálnej a miestnej
vlády k prioritám odpadového hospodárstva. Napríklad v jednom z litovských miest
podnikatelia, ktorí chcú vybudovať spaľovňu odpadu, zavádzajú verejnosť zastávaním
názoru, že spaľovanie odpadu je rovnaké alebo lepšie ako ostatné metódy odpadového
hospodárstva, ako sú vyhýbanie sa produkcii odpadu a triedenie. Žiaľ, inštitúciám miestnej
vlády a riadiacim pracovníkom zodpovedným za odpadové hospodárstvo sa nedarí
dostatočne upozorňovať na takéto dezinformácie. Vyzývam preto Komisiu, aby pri riešení
problémov odpadového hospodárstva v Európskej únii upozornila na také porušenia, keď
sa nedodržiavajú priority odpadového hospodárstva stanovené v smernici Európskej únie
o odpade a ich nedodržiavanie sa podporuje.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Sám som mohol vidieť situáciu odpadového hospodárstva
v Kampánii ako člen delegácie Výboru pre petície. Treba povedať, že inštitúcie tam stoja
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pred mimoriadne ťažkou úlohou. Musia sa vyrovnať nielen s problémami odpadového
hospodárstva z minulosti – ekobalíky sú konkrétny problém –, ale aj so súčasnými
a budúcimi problémami. Môj dojem z tejto cesty bol taký, že hospodárenie so súčasným
odpadom bolo v čase našej návštevy prakticky vyriešené, čiastočne využitím zásahu armády.
Vyriešené tak, že odpad sa odviezol z mesta a uložil sa na skládku; žiaľ, treba povedať, že
niekedy na nezákonné skládky. Potrebujeme strategické riešenia pre minulosť, ale
predovšetkým pre budúcnosť.

Ponuka EÚ je dobrá, zrozumiteľná a spravodlivá. Keď región predloží premyslený plán
odpadového hospodárstva, Európska únia uvoľní finančné prostriedky. Mali by sme tiež
povzbudiť miestne orgány, aby takto postupovali. Poviem to znovu: podľa mňa ani Komisia,
ani Európsky parlament nemajú záujem o finančné pokuty. Máme záujem o to, aby sa
problémami s odpadom zaoberali na miestnej úrovni v Kampánii. Mali by sme medzi
sebou uzatvoriť túto dohodu a spolupracovať.

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Finančné prostriedky, ktoré môže Európska únia
zablokovať, sú tie, ktoré sú špecificky určené na skvalitnenie pôdy.

Čudujem sa, ako vôbec môže niekto uvažovať o zablokovaní týchto prostriedkov,
a vyzývam konkrétne talianskych poslancov, ktorí boli navyše zvolení ľuďmi z Kampánie,
aby sa ideologicky nerozčuľovali alebo aby netrestali svojich spoluobčanov.

Naliehavo ich vyzývam, aby zastupovali záujmy svojej komunity a nie svoje vlastné záujmy.

Janez Potočnik,    člen Komisie. – Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať poslancom za
všetky ich názory.

Sú tu tri alebo štyri záležitosti, ktorými by som sa chcel zaoberať. Prvá záležitosť je tá,
ktorou sa celkom vášnivo zaoberali mnohí z vás. Situácia je kritická. Neexistuje rýchle
riešenie. Došlo k nejakému pozitívnemu vývoju, ale je zrejmé, že ešte stále potrebujeme
systémové riešenie tejto otázky. Nie je to jednoduché, ale je to viac ako potrebné. V tejto
súvislosti je naším partnerom pri hľadaní riešenia, samozrejme, Taliansko, ale spolupráca
s regionálnymi orgánmi je v tomto ohľade nepochybne potrebná.

Veľmi sa preto teším na vyhodnotenie nového návrhu plánu odpadového hospodárstva,
o ktorom úprimne dúfame, že je taký, aký sme všetci presvedčení, že by mal byť. Hodnotiť
ho budú naše útvary, odborníci a môžem vás uistiť, že sa to urobí takým spôsobom, že
s Talianskom sa bude zaobchádzať ako s akýmkoľvek iným členským štátom, pretože je
zásadne dôležité, aby sme si udržali túto dôveru medzi členskými štátmi.

Teda keď hovoríme o riešení týchto problémov, môj prístup by sa mohol v skutočnosti
zhrnúť do štyroch slov. Chcem byť ústretovo prísny a prísne ústretový. Ukladanie pokút
určite nie je cieľom. Ako niektorí z vás spomenuli, cieľom je vyriešiť problémy, ale aj
uložením pokút, ak neexistuje žiadny iný spôsob riešenia problémov, pretože to je mojou
povinnosťou.

Takže v spolupráci s talianskymi orgánmi naozaj robím všetko, aby sme našli správne
riešenia. Úprimne v to dúfam. Nakoniec hovoríme o zdraví talianskych občanov a životnom
prostredí Talianska.

Druhá vec, ktorú chcem spomenúť, súvisí s rámcovou smernicou o odpadoch. Je to nová
smernica, ktorá bola prijatá nedávno. V tejto smernici je dosť jasne uvedené, že každá
krajina musí zaviesť podľa zákona hierarchiu odpadov. To znamená, že najlepší odpad je
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žiadny odpad; je tu opätovné využívanie, recyklácia, energetická regenerácia a, ak neexistuje
žiadna iná možnosť, skládkovanie.

Toto je situácia prevzatá zo správy o efektívnosti členských štátov v Európskej únii, ktorá
bude zverejnená zajtra. Je o trendoch skládkovania komunálneho odpadu, pretože najlepšie
dostupné údaje sú o komunálnom odpade.

Verte či neverte, v piatich členských štátoch sa skládkuje menej ako 5 % komunálneho
odpadu, ale v siedmich členských štátoch sa skládkuje viac ako 80 %, v Európe máme teda
skutočne rôzne situácie, v ktorých sa zaoberáme týmito programami, a toto je problém,
ktorý určite chceme riešiť. Je to obraz situácie medzi rokmi 1995 a 2007 a ak niečo ukazuje,
tak to, že ak krajiny chcú, môžu sa zmeniť. Ak sa správne zorganizujú, môžu sa skutočne
zmeniť.

V zásade dnes môžeme Európu rozdeliť na dve časti: jedna časť vidí odpad ako problém
a jedna časť ho vidí ako veľkú príležitosť na získanie zdrojov a nových finančných ziskov,
pretože taká je realita. Počul som veľa príbehov o potrebe rozhodovať verejným
obstarávaním, kto získa odpad, pretože existuje viac ako dostatočný počet spracovateľov,
ktorí by ho chceli mať, aby ho mohli využiť. Na tento účel však musí byť odpad vybratý
hneď na začiatku. Je to zásadná a najdôležitejšia potreba.

Nakoniec by som chcel spomenúť váženú poslankyňu, ktorá povedala, že by sme si mali
viac dávať pozor na problémy odpadového hospodárstva inde v Európskej únii. Z prípadov
porušenia právnych predpisov podľa sektora v roku 2009 predstavuje odpad 19 %, voda
20 %, príroda 19 %, vzduch 16 % a zostávajúce sektory menej. Na všetky problémy
s realizáciou sa pozeráme horizontálne a musíme to robiť. Môžem vás ubezpečiť, že to
budeme robiť aj v budúcnosti.

Aby som to uzavrel, mali by sme skutočne urobiť všetko, čo je v našich silách, vy ako
poslanci a ja ako komisár pre životné prostredie, aby sme rozšírili po Európe odkaz, že
odpad je príležitosť do budúcnosti. Tento odkaz zúfalo potrebujeme v kontexte
obmedzených zdrojov, ktorým čelíme zo dňa na deň čoraz viac. Problém sa volá efektívnosť
využívania zdrojov a efektívnosť využívania zdrojov stojí v centre našej budúcej
konkurencieschopnosti v Európe. Ak mi neveríte, spýtajte sa ma o 10 rokov. Môžem
zaručiť, že to tak bude.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční počas nasledujúcej schôdze.

18. Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie
v Litve (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je rozprava o:

– otázke na ústne zodpovedanie o porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie v Litve, ktorú Komisii predložili Renate Weberová, Sophia in ’t Veldová,
Leonidas Donskis, Cecilia Wikströmová, Alexander Alvaro, Sonia Alfanová, Gianni Vattimo,
Sarah Ludfordová a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE (O-0190/2010 –
B7-0669/2010),
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– otázke na ústne zodpovedanie o porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie v Litve, ktorú Komisii predložila Ulrike Lunaceková v mene skupiny
Verts/ALE (O-0204/2010 – B7-0803/2010),

– otázke na ústne zodpovedanie o porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie v Litve, ktorú Komisii predložil Cornelis de Jong v mene skupiny
GUE/NGL (O-0207/2010 – B7-0804/2010), a

– otázke na ústne zodpovedanie o porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe
sexuálnej orientácie v Litve, ktorú Komisii predložili Michael Cashman, Monika Flašíková
Beňová a Claude Moraes v mene skupiny S&D (O-0216/2010 – B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld,    autorka. – Dnes diskutujeme, a nie po prvýkrát, o právnych predpisoch,
ktoré možno schváli litovský parlament a ktoré môžu mať potenciálne veľmi negatívny
účinok na postavenie lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT) v Litve.
Myslím, že je nešťastné, že znovu o tejto otázke diskutujeme, keďže Parlament už k nej
prijal uznesenie.

Myslím, že uznesenie, ktoré sme navrhli na zajtrajšie hlasovanie, je veľmi jasné. Chceli by
sme vyzvať našich litovských kolegov, aby si túto záležitosť ešte premysleli a ubezpečili
sa, že žiadne právne predpisy, ktoré prijímajú, nebudú diskriminovať lesbičky,
homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov.

Nemám veľmi čo povedať o tomto uznesení, ale myslím si, že je čoraz jasnejšie, že Európska
únia potrebuje mať silnejšie nástroje na presadzovanie základných práv. Nedávno sme
diskutovali o kontroverznom mediálnom zákone v Maďarsku a teraz riešime veľmi podobné
otázky.

V európskych zmluvách sme stanovili zásady, ktoré sú spoločnými hodnotami
500 miliónov občanov, ale keď sa majú uplatniť v praxi, narážame na problémy. Preto by
som, pani komisárka, chcela počuť vaše názory na európsky plán uplatňovania práv
lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov. Európska únia v minulosti urobila
veľa pre rodovú rovnosť a v skutočnosti máme pravidelné plány uplatňovania rodovej
rovnosti. Máme všetky možné stratégie na boj proti rasizmu a xenofóbii, na boj proti
sociálnemu vylúčeniu a na posilnenie základných práv, ale nie pre lesbičky, homosexuálov,
bisexuálov a transsexuálov. Myslím, že je veľmi naliehavé a veľmi potrebné, aby sme mali
takúto stratégiu: stratégiu na boj proti predsudkom, nevedomosti, diskriminácii a nenávisti
a na posilnenie práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov.

Príkladov tohto problému je mnoho. Dnes diskutujeme o pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhoch, ktoré boli predložené litovskému parlamentu, ale to by nemalo odvrátiť našu
pozornosť od skutočnosti, že homofóbia existuje vo všetkých členských štátoch.

Chcela by som upriamiť vašu pozornosť, pani komisárka, na ďalšiu skutočnosť a vypočuť
si na ňu vaše názory. Týka sa to európskej azylovej politiky a je pravda, že osoby, ktoré
žiadajú o azyl, pretože sú prenasledované na základe svojej sexuálnej orientácie, v členskom
štáte, ktorý nebudem menovať, musia podstúpiť niečo, čo poznáme ako falometrický test.
To je mimoriadne ponižujúce. V Európskej únii to nemá miesto. Chcela by som počuť, čo
Komisia zamýšľa urobiť v tejto veci.

Ulrike Lunacek  , autorka. – Moja kolegyňa pani in ’t Veldová už vysvetlila, o čom je toto
uznesenie, a zmienila sa o ňom, a veľmi súhlasím s otázkou, ktorú vám položila, pani
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komisárka: čo keby sme mali plán uplatňovania práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov
a transsexuálov v tejto spoločnej Európskej únii?

Chcela by som sa však na vec pozrieť z iného uhla, aby som, dúfajme, presvedčila tých
v tomto Parlamente, ktorí sa ešte nerozhodli, že budú hlasovať v prospech tohto uznesenia.
A viete čo? Vlani v lete štyria poslanci Európskeho parlamentu, pani in ’t Veldová, ja, pán
Cashman a pán Fjellner, ktorí sú predstaviteľmi štyroch skupín, väčšiny v tomto Parlamente,
boli v litovskom Vilniuse spolu s prvým pobaltským pochodom Gay Pride, ktorý sa konal
vo Vilniuse a ktorý posilňoval postavenie lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov
a transsexuálov v tomto meste a podporoval ich. Boli sme pod európskou vlajkou, ktorá
všetkým dávala na známosť, že nás, lesbičky, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov,
táto vlajka chráni a platí to aj pre Litvu.

Čo by sa nám a Litovčanom, ktorí by na budúci rok možno išli pochodovať za rovnosť
našich práv vo Vilniuse, stalo teraz, ak by tento zákon schválil litovský parlament? Každý
z nás by mohol dostať pokutu do výšky EUR 2 900 za verejnú propagáciu sexuálnej
orientácie, v tomto prípade homosexuality, keďže predpokladám, že pre heterosexualitu
to neplatí. Toto by si skutočne želal tento Parlament? Želal by si to litovský parlament,
parlament krajiny, ktorá pred dvadsiatimi rokmi bojovala za vlastnú slobodu a medzi tými,
čo za túto slobodu bojovali, boli aj homosexuáli a lesbičky?

Takže som veľmi rada, že litovská prezidentka a bývalá komisárka pani Grybauskaitėová
a litovská vláda už povedali, že tento návrh zákona odporuje záväzkom Litvy podľa jej
vlastnej ústavy. Dúfam, že bude jasné, že rôzne druhy sexuality, sexuálnej orientácie
a spôsobov života boli a sú súčasťou všetkých kultúr a všetkých spoločností, a je to tak aj
v Litve, a že zatajovanie takýchto skutočností pred verejnosťou, pred mladými ľuďmi je
jednoducho základom pre podnecovanie nenávisti, nenávistných slovných prejavov
a trestných činov z nenávisti. Myslím si, že niečo také by nechcel nikto v tomto Parlamente
ani v litovskom parlamente.

Preto dúfam, že budeme mať podporu tohto Parlamentu a pani komisárky pre toto
uznesenie. Nepotrebujeme vašu podporu, ale dúfam, že ju máme.

Cornelis de Jong,    autor. – (NL) Chcel by som sa postaviť za to, čo už povedali rečníčky
predo mnou, ale chcel by som tiež zdôrazniť ďalší aspekt tejto otázky: dokončenie
navrhovaného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu môže mať vážne dôsledky nielen
pre komunitu lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Litve, ale aj pre iné
osoby. Toto je ďalší príklad zákona, ktorý je možné použiť na odmietnutie uznania
partnerstiev a sobášov párov rovnakého pohlavia z iných členských štátov. Už sme o tom
v tomto Parlamente mali rozpravu vlani v septembri, a pretože niektoré otázky vtedy
zostali nezodpovedané, spolu s ďalšími poslancami Európskeho parlamentu sme poslali
list, v ktorom sme žiadali objasnenie. Vaša pani komisárka nám poslala odpoveď, v ktorej
okrem iného napísala, že právo na pobyt takýchto dvojíc je uznané európskymi právnymi
predpismi. Mám na vás takúto otázku: budete vyzývať Litvu aj na riešenie prípadov, keď
jeden z partnerov nie je občanom jedného z členských štátov? Uvítal by som veľmi jasnú
odpoveď na túto otázku.

V pracovnom programe Komisie som si prečítal, že Komisia bude v roku 2013 predkladať
legislatívny návrh na vzájomné uznávanie účinkov niektorých aktov osobného stavu. Moja
otázka znie: zahŕňa tento návrh aj vzájomné uznávanie sobášov a partnerstiev? Ak áno,
je to v podstate dobrá správa, ale prečo až v roku 2013?
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Komisia oznámila, že prijme nevyhnutné opatrenia, keď jej úradníci dokončia analýzu
litovských právnych predpisov, a moja otázka znie: bola už analýza vykonaná a vzali vaši
úradníci ako súčasť tejto analýzy do úvahy, aké to môže mať dôsledky na uznávanie
partnerstiev a sobášov párov rovnakého pohlavia z iných členských štátov?

Aké opatrenia v takom prípade Komisia prijme proti Litve a čo spraví napríklad vo vzťahu
k Rumunsku, ktorého právne predpisy špecificky vylučujú uznávanie?

Na záver, pani komisárka, počas septembrovej rozpravy ste sľúbili, že budete urýchlene
reagovať na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva o homofóbii. Vo svojom
liste ste sa však jednoducho odvolali na výročnú správu Komisie. Nemyslíte si, že vo svetle
vývoja situácie v Litve by sa tejto záležitosti malo venovať oveľa viac pozornosti? Mohli
by ste tiež sľúbiť, že čím skôr vydáte samostatnú správu o homofóbii v Európskej únii?

Monika Flašíková Beňová,    autorka.  −  (SK) Musím úprimne povedať, že nerozumieme
tomu, čo sa deje v Litve, alebo možno ešte lepšie, že sme z toho rozčarovaní a rozhorčení.

Keď sa už zdá, že sme v Európskej únii dosiahli pokrok aspoň v tom, že vieme, čo sú to
základné ľudské práva, príde z jedného z členských štátov signál, že to vlastne vôbec nie
je pravda.

Úvahy o tom, že treba zákonom zakázať napríklad propagáciu iných než heterosexuálnych
vzťahov, nám prídu neuveriteľne spiatočnícke a totálne ignorujúce to, čo sme za posledné
roky v oblasti ľudských práv tu spoločne v Európskom parlamente aj v spolupráci s vami,
s Komisiou, dosiahli.

Ochrana duševného zdravia detí je iba nedôstojnou zámienkou agendy zakomplexovaných
politikov. Deti musíme a chceme chrániť. Chceme ich chrániť najmä proti násiliu, proti
chudobe, chceme im zabezpečiť podmienky pre vzdelanie, bezpečnosť a osobný rozvoj.
Všetci však alebo väčšina z nás z vlastných skúseností vie, že deťom nevadia prejavy
náklonnosti a lásky a ani propagácia iných ako heterosexuálnych vzťahov.

Preto som presvedčená, že dnes už nie je namieste, aby sme s podporovateľmi takýchto
názorov diskutovali, pani komisárka, a snažili sa im stále niečo vysvetľovať. Snažili sa im
vysvetľovať, v čom sú ich postoje žalostne mylné.

Podľa môjho názoru treba razantným spôsobom zakročiť. Treba jednoznačne povedať,
že homofóbne legislatívne snahy sú v jednoznačnom rozpore so základnými princípmi
Európskej únie, sú úplne jasne v rozpore so zmluvami, s Chartou základných ľudských
práv a s Európskym dohovorom o ľudských právach. Nerešpektujú slobodu prejavu
a informácií a slobodu zhromažďovania, ako aj zákaz diskriminácie na základe sexuálnej
orientácie.

Chcela by som sa tiež opýtať, pani komisárka, či v prípade schválenia takého zákona začne
Komisia voči Litve konanie o porušení?

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Na úvod by som chcela zdôrazniť, že Komisia
jednoznačne odmieta homofóbiu, pretože je to nehorázne porušenie ľudskej dôstojnosti.

Aj preto som 22. novembra 2010 navštívila Litvu a diskutovala som s prezidentkou Daliou
Grybauskaitėovou a ministrom spravodlivosti o návrhu novelizácie správneho poriadku,
kde sa stanovuje nový priestupok, ktorý sa trestá pokutou za „propagáciu alebo financovanie
propagácie homosexuálnych vzťahov na verejných priestranstvách“, ako aj o súvisiacom
návrhu novelizácie trestného zákonníka.
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Podľa najnovších informácií, ktoré mám k dispozícii, bolo schvaľovanie tohto
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k správnemu poriadku v litovskom parlamente
odložené a očakáva sa na jar budúceho roka. To znamená, že sa o tom stále diskutuje.

Komisia skúma návrhy na novelizáciu litovského správneho poriadku a trestného
zákonníka, ako aj ďalších litovských právnych predpisov z hľadiska súladu s relevantnými
právnymi predpismi EÚ.

Komisia v roku 2009 vyjadrila vážne obavy smerom k litovským orgánom, čo sa týka
súladu litovského zákona o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných
informácií s právnymi predpismi Únie a základnými právami. Po intervencii Komisie bol
tento zákon v decembri 2009 novelizovaný.

Podľa zákona sa za škodlivé pre neplnoleté osoby považujú informácie, ktoré „vyjadrujú
pohŕdanie rodinnými hodnotami, podporujú koncept uzavretia iného manželského zväzku
a vytvorenia inej rodiny, než ako je stanovené v Ústave Litovskej republiky a občianskom
zákonníku Litovskej republiky“. Praktické uplatňovanie tohto zákona môže vyvolávať
otázky, čo sa týka súladu so smernicami o elektronickom obchode a o audiovizuálnych
mediálnych službách a so zásadou nediskriminácie. Komisia bude aj naďalej prešetrovať
túto otázku.

Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, 18. októbra 2010 nadobudol platnosť
pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákonu o poskytovaní informácií. Tento pozmeňujúci
a doplňujúci návrh stanovuje, že „reklama a audiovizuálna komerčná komunikácia (...)
nesmú obsahovať prejavovanie alebo propagáciu sexuálnej orientácie“. Ak by tieto
ustanovenia mali zostať v zákone, videli by sme tie isté problémy, čo sa týka súladu so
smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách a čo sa týka možného porušenia
článku 21 Charty základných práv EÚ.

Komisia v máji 2010 napísala litovskej vláde a vyjadrila obavy v súvislosti so zrušením
pobaltského pochodu Gay Pride na poslednú chvíľu. To si budete pamätať. V liste sme
pripomenuli, že sloboda pokojného zhromažďovania, ako je stanovené v Európskom
dohovore o ľudských právach a v článku 12 Charty, je jednou zo zásad, na ktorých je
založená Únia. Na tomto základe sa 8. mája 2010 konal pobaltský pochod Gay Pride.
K tejto udalosti sa vyjadrila predchádzajúca rečníčka.

Čo sa týka otázky možnej európskej stratégie boja proti homofóbii, prioritou Komisie je
zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ boli plne v súlade s Chartou základných práv EÚ
vrátane článku 21, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Spôsob,
ako to bude dosiahnuté, bol veľmi jasné vysvetlený v oznámení Komisie o stratégii účinného
uplatňovania Charty základných práv, ktorá bola prijatá 19. októbra 2010. Vrátime sa
k tejto otázke vo výročnej správe o uplatňovaní Charty, ktorá tiež obsahuje pokrok
v uplatňovaní článku 21. To sa stane na jar tohto roku.

Podľa tejto logiky je falometrický test ako postup v rámci azylovej politiky, samozrejme,
predmetom právnych predpisov EÚ a vzťahuje sa priamo na článok 21 Charty, ktorý
zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. To, samozrejme, znamená, že ak
sa pri právnych predpisoch EÚ alebo pri ich uplatňovaní na vnútroštátnej úrovni vyskytne
diskriminácia, Únia má právomoc zasiahnuť. Je celkom jasné, že Únia v tomto prípade
môže zasiahnuť.
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Na záver by som chcela zopakovať pevný záväzok Komisie bojovať proti homofóbii
a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v plnej miere právomocí, ktoré jej boli
udelené v zmluvách.

Čo sa týka uznávania osobného stavu, nemáme zámer navrhovať právne predpisy, ktoré
by zasahovali do vecného rodinného práva členských štátov alebo menili vnútroštátne
definície sobáša. Toto je subsidiarita. Naša zelená kniha o uznávaní osobného stavu je
určená na cezhraničné situácie, ako je uznávanie rodných listov, a netýka sa uznávania
sobášov osôb rovnakého pohlavia. Nesmieme veci zmiešavať dokopy. Je na členských
štátoch, aby určili, čo je sobáš. Je na Európskej únii, aby umožnila voľný pohyb
a nediskrimináciu. Sú to dve úplne odlišné veci. Také je stanovisko v európskych právnych
predpisoch a to v praxi uplatňujeme.

Simon Busuttil,    v mene poslaneckého klubu PPE. – Poslanecký klub PPE sa zaviazal
presadzovať hodnoty a zásady, na ktorých je založená Únia, predovšetkým dodržiavanie
ľudských práv. Európa by mala bojovať proti všetkým formám diskriminácie, a to vrátane
diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Na druhej strane, musíme rešpektovať právo
každej demokracie, pokiaľ dodržiava ľudské práva a zásadu nediskriminácie, diskutovať
o právnych predpisoch, meniť a prijímať ich bez toho, aby sme zasahovali do rozpráv
národných parlamentov, bez toho, aby sme porušovali zásadu subsidiarity, a bez toho,
aby sme predčasne konali proti členskému štátu alebo ho predčasne odsudzovali.

Myšlienka odsudzovania členského štátu sa nám nepáči hlavne preto, že v tomto
konkrétnom prípade sa o návrhoch na zmeny v pléne litovského parlamentu ani
nehlasovalo a stále ich posudzujú litovské orgány. Okrem toho tieto návrhy na zmeny už
považujú za nesúladné s európskymi právnymi predpismi aj samotné litovské orgány,
ktoré vyhlásili, že prijmú opatrenia na nápravu situácie a na dodržiavanie zásady
nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Takže tieto návrhy na právne predpisy sa
možno nedostanú ani do litovskej zbierky zákonov, a preto nie je nutné odsudzovať tento
členský štát.

Na záver chcem uviesť, že napriek tomu verím, že zajtra bude poslanecký klub PPE schopný
podporiť spoločné uznesenie, pokiaľ toto uznesenie neodsúdi žiaden konkrétny členský
štát a pokiaľ bude zmenené tak, aby bolo vyváženejšie.

Sarah Ludford,    v mene skupiny ALDE. – Veľmi dúfam, že Litva sa poučí zo skúsenosti
Spojeného kráľovstva, ktoré si zažilo vlastné utrpenie prostredníctvom zákona, ktorý
zakazoval propagáciu homosexuality na školách. Vtedajší líder konzervatívcov a dnes
premiér David Cameron pred 18 mesiacmi povedal, že jeho strana urobila chybu, keď
podporila tento zákon z roku 1988, ktorý bol neskôr zrušený. V skutočnosti David
Cameron predpovedal, že prvým otvorene homosexuálnym premiérom v Spojenom
kráľovstve bude toryovec. Uvidíme, ale takto to predpovedal.

Takže môžete vidieť obrovskú zmenu postojov v priebehu dvoch desaťročí. Tento vývoj
postojov, o ktorom oveľa viac vie môj kolega pán Charles Tannock, a tento krok stredovej
pravice sa odrážajú v dosť skromnom a miernom uznesení poslaneckého klubu PPE a vlastne
v úvodných poznámkach Simona Busuttila. Dúfam, že poslanecký klub PPE by mohol byť
schopný pridať sa k hlavnému uzneseniu, ak bude väčšina jeho pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov počas zajtrajšieho hlasovania prijatá.

Situácia v Spojenom kráľovstve sa zmenila do takej miery, že majitelia jedného malého
penziónu boli dnes donútení vyplatiť odškodné homosexuálnej dvojici, ktorú protiprávne
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odmietli ubytovať. Ako poznamenal sudca, majitelia mohli slobodne zastávať osobné
názory na homosexualitu alebo o nich diskutovať, ale nesmeli na ich základe diskriminovať.
Navrhovanými litovskými právnymi predpismi by boli ovplyvnené rozhovory, diskusia,
rozprava a sloboda zhromažďovania.

Zákaz podpory alebo propagácie homosexuality by pravdepodobne mal hrozný účinok
na slobodu prejavu a diskusií, ako zdôraznila Agentúra pre základné práva. Pridávam sa
k výzve Sophie in ’t Veldovej na plán boja proti homofóbii a diskriminácii a vyzývam
všetkých v tomto Parlamente naprieč politickým spektrom, aby sa spojili v podpore celej
palety ľudských práv.

Marije Cornelissen,    v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Toto nie je prvýkrát, čo Litva
porušila základné hodnoty EÚ a Zmluvu o EÚ. Litovský parlament je, zdá sa, čoraz
nehanebnejší v spôsobe, akým obmedzuje práva homosexuálov.

Musíme konať, aby sme to zastavili. S hodnotami a právnymi predpismi EÚ nemožno
zachádzať ako s menu v reštaurácii – vezmeme si toto jedlo, ale nie tamto. Ktokoľvek sa
chce stať a zostať členom EÚ, musí dodržiavať všetky naše právne predpisy. To sa týka
Litvy, ale aj Francúzska a Holandska. Predstavme si, napríklad, že Holandsko sa niekedy
v budúcnosti začne zahrávať s právami migrantov. Musíme konať. Ak to neurobíme,
znamená to, že nikto v Únii sa nebude môcť cítiť skutočne dobre chránený.

Som rada, že pani komisárka okamžite začala právnu analýzu, a dúfam, že sa v nej bude
veľmi skoro pokračovať. Pretože celkom isto nemôžeme pripustiť situáciu, v ktorej sa
najprv ľudia stanú obeťami týchto zákonov a potom musia ísť do susedných členských
štátov, aby žiadali svoje práva ako občania EÚ prostredníctvom Európskeho súdu pre
ľudské práva.

Charles Tannock,    v mene skupiny ECR. – EÚ je založená na zásade, že všetci jej občania
majú rovnaké práva a slobody. Každá krajina, ktorá sa chce stať členským štátom EÚ, sa
musí zaviazať dodržiavať túto zásadu a musí byť signatárom Európskeho dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu.

Keď Litva pred siedmimi rokmi vstúpila do EÚ, zaviazala sa presadzovať spoločné hodnoty
tolerancie a rovnosti. Odvtedy Charta základných práv EÚ – a myslím, že jej články 12
a 21 – nadobudli platnosť, čím posilnili právne záruky oslobodenia občanov od
diskriminácie na základe sexuálnej orientácie na inštitucionálnej úrovni EÚ.

Ako hovorca našej strany a skupiny, ktorá sa zaoberá otázkami ľudských práv mimo Únie,
môžem rozhodne povedať, že skupina ECR podporuje a schvaľuje zásady rovnosti,
tolerancie a rozmanitosti vo všetkých oblastiach.

Napriek tomu mnohí Európania zastávajú, čo sa týka homosexuality tradičné názory, ktoré
sú často založené na náboženskom presvedčení. Tak ako sa snažíme presadzovať zákon
na ochranu práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, mali by sme sa
snažiť zabezpečiť tiež to, aby tí, ktorí chcú vyjadriť odlišné, nepoburujúce názory v medziach
zákona týkajúceho sa slobody prejavu, mali taktiež možnosť to spraviť.

Litovská spoločnosť nepochybne zostáva vcelku konzervatívna a mali by sme to chápať.
Ľudia môžu zastávať vlastné názory, ale na inštitucionálnej a právnej úrovni nemôžeme
ustúpiť od zásady, že sme si všetci rovní. Rovnosť je charakteristickým znakom našej
pokrokovej spoločnosti v Európe a v skutočnosti si myslím, že právne záruky a práva
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jednotlivcov zaručené EÚ fungovali ako akýsi magnet pre krajiny, ako je Litva, keď sa
vyslobodili spod komunistickej totalitnej nadvlády.

Preto by som chcel vyzvať litovské orgány, aby zvážili skutočnosť, že EÚ sa zaviazala
zabrániť marginalizácii, urážaniu a prenasledovaniu menšín, ktoré boli v Európe v prvej
polovici 20. storočia také rozšírené. Komisia by v skutočnosti mala preskúmať tento návrh
litovského právneho predpisu a vyjadriť sa, či podľa jej názoru tento právny predpis je,
alebo nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ. Hoci, ako uviedol Simon Busuttil, je úplne
možné, že tento návrh zákona sa nikdy nestane zákonom, keďže Litva je demokraciou
a veľmi dobre vie o všetkých otázkach, ktorými sa budeme dnes večer v tejto rozprave
zaoberať.

Joe Higgins,    v mene skupiny GUE/NGL. – Návrh zákona na zákaz toho, čo sa nazýva
verejnou propagáciou homosexuálnych vzťahov v Litve, je ďalšou zámienkou na
zlikvidovanie práv homosexuálov, lesbičiek, transsexuálov a bisexuálov v tomto štáte.

Aká krutá irónia, že krajina, ktorá sa len pred 20 rokmi zbavila okov stalinistickej diktatúry,
by sa teraz mala vrátiť k napodobňovaniu jedného z mnohých zločinov tohto systému:
popierania práva ľudí žiť slobodne a pokojne podľa svojej vlastnej sexuálnej identity.

Vzdávam hold odvahe stoviek homosexuálov a ich priaznivcov, ktorí vzdorovali nenávistnej
kampani proti tomu, aby sa zúčastnili pobaltského pochodu Gay Pride v hlavnom meste
Litvy Vilniuse v máji minulého roku. Pohľad na to, ako pravicoví politici robia
z homosexuálov v Litve obetných baránkov, je odporný. Vláda tejto krajiny trpko sklamala
svojich občanov, predovšetkým mladých. Rovnako ako v Írsku, trhový kapitalizmus
a finančné špekulácie zničili aj hospodárstva pobaltských krajín vrátane Litvy, kde
nezamestnanosť prudko stúpla na 18 % a nezamestnanosť mladých na šokujúcich 35 %.
Za týchto okolností je používanie menšín vrátane homosexuálov ako obetných baránkov
bežným, cynickým spôsobom, ako odvrátiť pozornosť od chýb vlády.

Rovnako ako pri nenávistnej kampani proti homosexuálom v Ugande, aj homofóbna
kampaň v Litve sa snaží naznačiť, že homosexuáli predstavujú nebezpečenstvo pre deti
a naznačuje sexuálne zneužívanie detí. Toto je jedovatá urážka na cti, ktorej úlohou je
popliesť a pomýliť. Je to urážka na cti, ktorá spôsobí, že rodičia sa budú pri ochrane svojich
detí pozerať nesprávnym smerom. Keďže pochádzam z Írska, bohužiaľ, môžem potvrdiť,
že nebezpečenstvo deťom tradične hrozí zvnútra inštitúcií, v ktorých by mali byť v bezpečí,
v niektorých rodinách a v niektorých oblastiach katolíckej cirkvi.

Je hanebné, že mladí ľudia v Litve, ktorí riešia vlastnú rozvíjajúcu sa sexualitu, čo je samo
osebe dostatočne náročné obdobie, to musia teraz robiť v atmosfére netolerancie a strachu.
Preto by sme mali solidárne stáť za právom všetkých ľudí v Litve, Rusku, v celej Európskej
únii a inde žiť v mieri a v súlade s vlastnou identitou.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Hlavným odkazom rečníkov je podľa mňa to, že sa
domnievajú, že navrhované zmeny budú diskriminovať homosexuálov. Nie sú si tým však
istí. Je to len domnienka. Preto mi to trochu pripomína film Minority Report, v ktorom
miestna polícia používala jasnovidcov, aby usvedčili ľudí skôr, než spáchali zločin.

V súčasnosti je Litva presne v takejto pozícii: odsudzujú ju za niečo, čo ešte nespravila. Tu
je aj ďalší základný problém, ktorý nás bude mátať ešte mnoho rokov, a to konflikt medzi
rôznymi právami rôznych skupín.
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Viete, napríklad, že sloboda zhromažďovania, o ktorej tu teraz diskutujeme, nie je
neobmedzená a absolútna. Zhromaždenie musí byť pokojné a musí sa konať za určitých
podmienok, ktoré neohrozujú verejný poriadok.

Viem, že to ide nad rámec kontextu tohto konkrétneho prípadu, ale nezabúdajte na to
v budúcnosti. Tieto konflikty práv sa čoraz častejšie budú stávať pre Európsku úniu
obrovským problémom a v prípade, že budeme pokračovať v rozširovaní rozsahu
pôsobnosti takzvaných občianskych práv a slobôd, dosiahneme bod, v ktorom sa budeme
musieť rozhodnúť, čie práva a slobody sú nadradené iným.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) V Litve v súčasnosti nastala situácia, keď
na jednej strane hovoríme o práve každej demokraticky zvolenej vlády vytvárať vlastné
zákony vo vlastnej krajine, a na druhej strane o povinnosti dodržiavať ľudské práva chránené
právnymi predpismi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi. Úlohou Európskeho
parlamentu je nepochybne okrem iného zvážiť každý prípad, v ktorom mohli byť porušené
ľudské práva, čo môže byť spôsobené aj členstvom v určitých sociálnych skupinách.
Parlament v tejto súvislosti navrhoval pri početných príležitostiach uznesenia. Vždy bol
proti porušovaniu týchto práv.

Dnešná rozprava je taktiež výsledkom obavy, že navrhované zmeny litovského zákona
by mohli viesť napríklad k obmedzeniu slobody prejavu v Litve na základe sexuálnej
orientácie. Táto obava je opodstatnená v zmysle, že Európsky parlament opakovane
upozorňoval na prípady selektívneho posudzovania ľudských práv v Litve zo strany vlády
tejto krajiny. Myslím tým predovšetkým menšinové skupiny, s ktorými sa podľa litovských
právnych predpisov nezaobchádza rovnocenne, pokiaľ ide o ich práva. Preto stojí za to
zdôrazniť, že návrhy na právne predpisy krajín musia byť v súlade s určenými normami
a v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, ktoré zaručujú rovnaké zaobchádzanie
pre určené menšiny vrátane etnických menšín.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Dnes pri rozprave o tom, čo je citlivou otázkou pre
našu krajinu Litvu, by som chcela predovšetkým zdôrazniť, že Litva ako členský štát EÚ
dodržiava ľudské práva a slobody a hodnoty EÚ. Bohužiaľ, stali sa prípady, keď jednotliví
poslanci litovského parlamentu iniciovali zákony, ktoré porušujú ľudské práva
a diskriminujú občanov. Napriek tomu by som chcela oznámiť, že minulú stredu litovská
vláda vydala zamietavé stanovisko k návrhu, o ktorom sa rokuje v litovskom parlamente,
na zavedenie pokút za verejnú propagáciu homosexuálnych vzťahov, pretože odporuje
medzinárodným právnym predpisom a predpisom Európskej únie, ako aj ustanoveniam
Ústavy Litovskej republiky, a považuje sa za diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.
Okrem toho, keďže Litva ratifikovala Lisabonskú zmluvu, musí dodržiavať Chartu
základných práv Európskej únie, ktorá zakazuje akúkoľvek formu diskriminácie vrátane
diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Tento návrh zákona odsúdila prezidentka
Litovskej republiky pani Dalia Grybauskaitėová. Chcela by som upozorniť na to, že
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto návrhu zákona ešte neboli prijaté v parlamente
Litovskej republiky. Okrem toho výbor pre ľudské práva litovského parlamentu ešte len
predloží stanovisko k týmto navrhovaným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Dúfam, že Litva vezme do úvahy kritiku EÚ a medzinárodnú kritiku, zamietavé stanovisko
vlády Litovskej republiky a uznesenie Európskeho parlamentu a že litovský parlament
bude mať politickú vôľu odmietnuť tento návrh zákona, ktorý by porušoval ľudské práva
a slobody, a že bude zastavená každá diskriminácia vrátane diskriminácie na základe
sexuálnej orientácie.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – Myslím, že je dosť jasné, že odkaz, ktorý chceme
poslať litovskému parlamentu a nielen jemu, ale aj všetkým tým, ktorí sa stále odvažujú
viesť rozpravu o základných skutočnostiach, je nevyhnutný viac ako kedykoľvek predtým.
Myslím, že by sme mali pripomenúť dve skutočnosti niektorým kolegom, ktorí na ne
možno zabudli. Prvou je, že homosexualita bola vyradená zo zoznamu duševných chorôb,
a druhou, ktorá je v tomto prípade mimoriadne relevantná, je, že neexistuje žiaden
dôveryhodný výskum, ktorý by preukázal, že výučba detí o homosexualite môže ovplyvniť
ich sexuálnu orientáciu.

Toto sú skutočnosti a žiaden právny text alebo návrh právneho predpisu ich nemôže
poprieť. Takže odkaz, ktorý chceme zajtra poslať, je jednoducho pripomenutie našim
kolegom, že o týchto otázkach by sa nemala viesť diskusia. Preto potrebujeme prijať toto
uznesenie a preto potrebujeme aj podporiť pokusy litovskej prezidentky zastaviť to, čo sa
deje. Ale trvám na tom, aby tento odkaz nebol adresovaný len Litovčanom, ale aj všetkým
tým, ktorí sa pri vhodnej príležitosti stále odvažujú otvárať diskusiu o takýchto otázkach.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Zdá sa mi, že na svete neexistuje precitlivenejší
parlament, čo sa týka ochrany práv sexuálnych menšín, ako je Európsky parlament. Litovský
zákon, ktorý bol zle preložený v uznesení, o ktorom budeme hlasovať, ešte nebol prijatý.
Európsky parlament už začína kritizovať jeden zo svojich členských štátov. Myslím, že by
sme nemali zasahovať do suverénneho legislatívneho procesu v suverénnom štáte Litva.

Určite by sme mali preukázať viac dôvery v legislatívny proces v Litve a viac porozumenia
pre tých členov litovského parlamentu, ktorí v skutočnosti upozorňujú, že deti a najmä
mladí ľudia by mali byť lepšie chránení pred často agresívnym vystavením materiálu so
sexuálnym obsahom. Toto je úplne prirodzená diskusia. Zdá sa, že práva detí boli v tejto
rozprave úplne ignorované. V tomto uznesení nenájdeme dôveru, úctu k suverenite,
zdržanlivosť ani posúdenie práv detí. Z tohto dôvodu nemôžeme podporiť toto uznesenie.

Joanna Senyszyn (S&D)  . – (PL) Väčšina občanov Európskej únie si myslí, že všetci sú
si rovní a každý má rovnaké práva. V niektorých európskych krajinách je však úroveň
tolerancie voči sexuálnym menšinám stále príliš nízka. Sú tu prípady podnecovania nenávisti
voči homosexuálom, zákazy pochodov za rovnosť, a dokonca právne nariadenia, ktoré
odporujú právnym predpisom Európskej únie, ako je tento diskriminačný litovský návrh
zákona. Vytvorenie jednotnej minimálnej úrovne ochrany osôb ovplyvnených
diskrimináciou na základe veku, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva
alebo svetonázoru na úrovni EÚ by zastavilo tieto postupy. Kedy sa to stane? Úplne
oddelenie cirkvi od štátu je dôležité, keďže homofóbia sa šíri v tých oblastiach, v ktorých
náboženstvo hrá príliš veľkú úlohu. Ešte aj dnes je homosexualita nelegálna v 76 krajinách
sveta a 8 islamských krajín udeľuje za homosexuálne vzťahy trest smrti. V Európe máme
nanajvýš ustanovenia alebo návrhy zákonov, ktoré zahanbujú slobodný svet. Preto sú naše
uznesenie a smernica EÚ proti diskriminácii také dôležité.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa práve
zaoberá litovský parlament a ktorý by spravil z verejnej propagácie homosexuality trestný
priestupok, bol navrhnutý v rámci zákona o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým
vplyvom verejných informácií.

Ako môžeme v mene údajnej ochrany neplnoletých osôb podkopávať slobodu prejavu aj
slobodu informácií a predovšetkým schváliť diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie?
Veľmi dobre vieme, že takýto druh textu vedie k skrývaniu vlastnej sexuálnej orientácie
a je proti právam lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, ktoré sme bránili
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my aj tento Parlament. Okrem toho v čase, keď sme svedkami násilných činov a agresie
voči homosexuálom, toto predstavuje podnecovanie kriminalizácie homosexuality a výzvu
na násilie. Nemôžeme ponúknuť mladým ľuďom obraz Európy ako zatvorenej,
netolerantnej, introspektívnej spoločnosti, ktorá ignoruje úctu k iným ľuďom.

Pre nás je preto tento zákon v úplnom protiklade k európskym hodnotám v podobe, v akej
sú zahrnuté v Charte základných práv Európskej únie a v Európskom dohovore o ochrane
ľudských práv a základných slobôd. Ako už bolo povedané, ide to tiež proti celému súboru
právnych predpisov Únie, ktorý veľmi prispel k tomu, aby naše vnútroštátne zákony viac
presadzovali princíp rovnosti v mnohých aspektoch každodenného života od zamestnanosti
až po informácie alebo vzdelávanie.

Ďakujem vám, pani komisárka, za veľmi jasné vyhlásenie a chcela by som, aby všetky
skupiny pochopili váš argument, ako aj argumenty mojich kolegov poslancov. Chcela by
som vyzvať všetkých kolegov poslancov zo všetkých politických skupín, aby sa pridali
k Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D),
Aliancii liberálov a demokratov za Európu (ALDE), Zeleným/Európskej slobodnej aliancii
(Verts/ALE) a Konfederatívnej skupine Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej
ľavici (GUE/NGL), ktoré prevzali iniciatívu a navrhli toto uznesenie.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Prečo sa tento parlament zaoberá návrhom zákona, ktorý
predložil jeden poslanec národného parlamentu? Pýtam sa, kedy sa stalo, že sme začali
diktovať zákonodarcom členských štátov, o čom môžu diskutovať a o čom už nie?

Táto debata ani návrhy uznesení, o ktorých budeme hlasovať zajtra, sa netýkajú platnej
zákonnej normy. Týkajú sa nezáväzného textu, ktorý je predmetom diskusie v parlamente
členského štátu Európskej únie. Zákon, ktorý potenciálne ohrozuje slobodu médií
v Maďarsku, je platný zákon.

Väčšina z nás sa však nakoniec priklonila k názoru, že skôr než sa ním budeme zaoberať,
je treba dať čas maďarskej vláde, aby mohla, ak to bude potrebné, zákon zmeniť. Keď už
nič iné, buďme dôslední.

Vážení kolegovia, počkajme aj s touto rezolúciou aspoň na koniec diskusie v litovskom
parlamente.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Pochádzam z Litvy a uznesenie, o ktorom
je dnes rozprava, je založené na jednom z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k zákonu
o správnych priestupkoch. Chcela by som zdôrazniť, že ide o nedokončený legislatívny
proces v národnom parlamente, do ktorého sa Európsky parlament snaží zasahovať. Sme
vo fáze čítaní, nie záverečného rozhodnutia, a nekonali sa dokonca ani žiadne rozpravy
ani diskusie vo výbore. V mene spravodlivosti musím povedať, že inštitúcie, ktoré mali
vyhodnotiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh našej parlamentnej skupiny, predložili
stanoviská, ktoré nie sú naklonené návrhu, čo znamená, že plánovaný výsledok, o ktorom
sa dnes diskutuje, pravdepodobne nebude taký, o akom tu hovoríme. Preto nemôžem
podporiť uznesenie, keďže ide o prehnanú reakciu. Znovu by som sa chcela obrátiť na
môjho priateľa pána Higginsa. Prosím, nehovorte o niečom, čo ste nezažili. Porovnávanie
súčasnej Litvy so Sovietskym zväzom je jednoducho nepochopiteľné.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Európsky dohovor o ochrane ľudských práv
a základných slobôd a Charta základných práv Európskej únie zakazujú diskrimináciu na
základe sexuálnej orientácie. Články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii a článok 19 Zmluvy
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o fungovaní Európskej únie zaväzujú orgány EÚ a všetky členské štáty na boj proti
diskriminácii na základe sexuálnej orientácie.

Litva je členským štátom EÚ, a preto sa zaviazala dodržiavať tieto spoločné hodnoty
500 miliónov občanov Únie. V prvom rade vítam skutočnosť, že po našom prvom uznesení
z roku 2009 plánovaný zákon nadobudol v Litve platnosť v miernejšej podobe, že sme sa
dodnes nedozvedeli o žiadnom prípade použitia tohto zákona a že jeho uplatňovanie, čo
sa týka zákazu pochodu Christopher Street Day Parade, zlyhalo a pochod sa konal. Som
preto o to viac prekvapená, že sa teraz navrhujú nové legislatívne opatrenia, podľa ktorých
verejný prejav alebo poskytovanie informácií o homosexuálnych vzťahoch by v skutočnosti
mohli byť potrestané pokutou do výšky 2 900 EUR a že už nebudú rovnaké príležitosti
pre homosexuálne orientované osoby, ale minimálne pre ženy budú.

Preto vítam stratégiu Komisie na boj proti homofóbii a chcela by som zvlášť poďakovať
pani komisárke Redingovej za zdôraznenie dôležitosti ochrany týchto základných práv
prostredníctvom jej prítomnosti v tejto rokovacej sále, hoci je takmer polnoc.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Všimla som si veľmi širokú zhodu všetkých
hlavných politických strán v tomto Parlamente na zásade nediskriminácie. Myslím si, že
ak by existovalo uznesenie, ktoré by skutočne zdôrazňovalo túto zásadu a jej uplatňovanie
vo vnútroštátnom práve – povinnosť, ku ktorej sa členské štáty zaviazali zoči-voči
európskym pravidlám –, tak by toto bola veľmi dôležitá chvíľa.

Tí poslanci, ktorí jasne vyhlásili, že tu hovoríme o zákone, ktorý nie je zákonom, ale
návrhom niektorých poslancov, majú pravdu, keď zdôrazňujú túto skutočnosť, ale chcela
by som tiež zdôrazniť, že litovská prezidentka aj litovská vláda sa jasne vyjadrili proti týmto
návrhom, ktoré predložili niektorí poslanci.

Dúfam, že takmer jednomyseľné rozhodnutie v zajtrajšom hlasovaní zdôrazní tieto zásady,
na ktorých sa slobodne dohodlo 27 členských štátov. Sú to zásady, podľa ktorých sa riadia
naše európske smernice a ktoré boli posilnené Chartou základných práv. Môžem len
súhlasiť s dôrazným stanoviskom tohto Parlamentu.

Predsedajúca.   – V súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku som dostala dva
návrhy uznesení (2) .

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 19. januára 2011.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Kristiina Ojuland (ALDE),    písomne. – Hoci kritizujeme porušenia občianskych slobôd
v tretích krajinách, musíme vykonávať podobnú kontrolu v členských štátoch. Je to veľké
sklamanie, že litovský parlament zašiel až tak ďaleko – ku kriminalizácii šírenia informácií
o sexuálnej orientácii pod zámienkou ochrany neplnoletých osôb, náboženského
a politického presvedčenia. Je to jasné porušenie slobody prejavu a nemožno ho
ospravedlniť dokonca ani želaním väčšiny obyvateľstva. Neporušiteľné práva menšín sú
vždy znakom demokracie, ale litovský parlament si poplietol populizmus s demokraciou.
Chcela by som byť svedkom, ako litovský parlament pozmení a doplní, alebo zruší zákony,
ktoré sú vo svojej podstate homofóbne a porušujú litovské ústavné právo, Európsky

(2) Pozri zápisnicu.
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dohovor o ochrane ľudských práv a Medzinárodný pakt o občianskych a politických
právach. Chválim odvahu litovskej prezidentky Dalie Grybauskaitėovej v tom, ako sa
verejne postavila proti diskriminácii a dúfam, že ju budú nasledovať ďalší. Ak však litovský
parlament nedodrží svoje medzinárodné záväzky, bude potrebná intervencia zo strany
Európskej únie.

19. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

20. Skončenie rokovania

(Rokovanie sa skončilo o 23.55 hod.)
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