
ŠTVRTOK 20. JANUÁRA 2011

PREDSEDÁ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

(Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.)

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 (rozprava)

Predsedajúci.   – Prvým bodom programu je správa pána Eppinka v mene Výboru pre
hospodárske a menové veci o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2009
(2010/2137(INI)) (A7-0374/2010).

Derk Jan Eppink,    spravodajca. – V súčasnosti sa hospodárska súťaž často považuje za
niečo, čo sťažuje život. Niektorí ľudia uprednostňujú bezpečné dohovory a pohodlie
zákulisných dohôd ako ochranu pred nekompromisným svetom globálnej hospodárskej
súťaže. Lenže, pán komisár, hospodárska súťaž nie je záhubou, ale záchranou európskeho
hospodárstva. Európa stojí na rázcestí. Vytvorí transformačné hospodárstvo s nízkym
rastom a vysokou štrukturálnou nezamestnanosťou alebo bude mať hospodárstvo
vytvárajúce bohatstvo, ktoré obstojí v globálnej hospodárskej súťaži?

Futbalové mužstvo, ktoré nie je dosť súťaživé, pán komisár, prehráva zápas za zápasom.
Hospodárstvo, ktoré nie je konkurencieschopné, stráca investície, pracovné miesta
a nakoniec základ svojho sociálneho usporiadania. Keďže európska politika hospodárskej
súťaže je vo výhradnej kompetencii Európskej komisie, rozhodujúcu úlohu zohrávate vy,
pán komisár – alebo skôr pán komisár Almunia, ktorého zastupujete.

Tento týždeň zverejnila Organizácia Spojených národov údaje o priamych zahraničných
investíciách v roku 2010. Spojené štáty pritiahli o 43 % viac zahraničných investícií ako
v roku 2009. V Latinskej Amerike vzrástli priame zahraničné investície o 21 % a v Ázii
o 10 %. V Európskej únii klesli o 20 % – a prečo je to tak? Peniaze idú tam, kde sa niečo
robí. Investori očividne považujú Európu za kontinent nečinnosti, ktorý produkuje len
slabé čísla rastu. Dokazuje to, že Európa trpí deficitom konkurencieschopnosti.

Pán komisár, musíte zabezpečiť rovnaké podmienky pre podnikateľskú činnosť v Európe,
aby náš kontinent obstál v globálnej hospodárskej súťaži. Všetci vieme o Číne.

Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na niektoré aspekty politiky hospodárskej súťaže
v roku 2009, ktorej mnohé črty sú dnes viditeľné. Základnou témou sú dnes dôsledky
obrovskej štátnej pomoci finančnému sektoru: štáty vyčlenili peniaze daňových
poplatníkov, aby zabránili kolapsu finančného sektora. Keby sme dovolili pád finančného
sektora, pochovali by sme aj úspory a dôchodky miliónov európskych občanov. Je však
jasné, že štátna pomoc takéhoto rozsahu vytvorila deformácie v oblasti hospodárskej
súťaže. Preto to musí čo najskôr skončiť a peniaze sa musia vrátiť európskym daňovým
poplatníkom.

Pán komisár, moja prvá otázka preto znie: aký dočasný je dočasný rámec a ako dôjde k jeho
postupnému zrušeniu? Dúfam, že v mene pána komisára Almuniu túto otázku objasníte.
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Ďalším aspektom je podpora likvidity pre určité banky zo strany Európskej centrálnej
banky s cieľom udržať ich pri živote. Pripúšťam, že existuje styčná plocha medzi menovou
politikou a politikou hospodárskej súťaže – ale viedli jej dôsledky k deformácii hospodárskej
súťaže? To je moja otázka.

Ďalšou otázkou je súbor pravidiel odpredaja. Pracovné kritériá znižovania stavov
v podnikoch sú dostatočne jasné a spravodlivé. Teraz by sme sa mali pozerať do budúcnosti:
čo sa bude diať ďalej, pán komisár? Členské štáty už toho urobili veľa pre rekapitalizáciu
finančného sektora prostredníctvom čiastočného alebo úplného znárodnenia inštitúcií
pomocou peňazí daňových poplatníkov. To bude treba objasniť. Lenže keď sa členské
štáty začnú sťahovať z finančných inštitúcií, aby obnovili ich súkromný štatút, hrozí, že
za sebou zanechajú veno, niečo ako svadobný dar. Vená sa môžu použiť na posilnenie
postavenia finančných inštitúcií na súkromnom trhu.

Tohto javu sme boli často svedkami počas privatizačného procesu. Veľmi dobre sa na to
pamätám v poštovom odvetví. Vlády finančne pomohli svojmu poskytovateľovi poštových
služieb tesne pred jeho vstupom na súkromný trh. V liste som pripomenul pánovi
komisárovi Almuniovi dlhotrvajúce vyšetrovanie nemeckého poskytovateľa poštových
služieb. Komisia v súčasnosti začína vyšetrovania britského, francúzskeho a belgického
poskytovateľa poštových služieb, pretože tohto roku dôjde k liberalizácii týchto poštových
trhov.

Takže, pán komisár, žiadam vás, aby ste venovali pozornosť javu vena vo finančnom
sektore. Zabrániť problému je lepšie ako ísť dlhou cestou právnej nápravy.

Ďakujem vám, pán komisár – a tiež pánovi komisárovi Almuniovi –, za vašu spoluprácu
a tiež ďakujem útvaru GR pre hospodársku súťaž, ktorý je, pokiaľ viem, jedným z najlepších
v rámci Komisie.

Štefan Füle,    člen Komisie. – V mene pána podpredsedu Almuniu, ktorý dnes ráno nemohol
prísť, by som chcel v prvom rade poďakovať pánovi spravodajcovi Eppinkovi za jeho prácu
na správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2009. Tiež by som rád poďakoval
spravodajcom Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu pani Kochovej-Mehrinovej, pánovi Buşoiovi
a pánovi Cramerovi.

Komisia víta pozitívny tón správy a podporu vyjadrenú našim krokom v oblasti politiky
hospodárskej súťaže v roku 2009 zvlášť v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou.
Súhlasíme s vaším názorom, že hospodárska súťaž je nevyhnutná na zabezpečenie
rovnakých podmienok na jednotnom trhu a na dosiahnutie udržateľného prekonania
krízy. Preto je Komisia aj naďalej odhodlaná presadzovať svoje pevné stanovisko k správaniu
narúšajúcemu hospodársku súťaž a fúziám.

Komisia berie na vedomie množstvo požiadaviek na konkrétne správy alebo štúdie – je
ich viac ako 10. Vzhľadom na priority a obmedzené zdroje Komisie nie je pre nás
zvládnuteľné vypracovať všetky tieto správy. Ako však v novembri oznámil pán
podpredseda Almunia Výboru pre hospodárske a menové veci, Komisia zanalyzuje účinky
dočasných opatrení štátnej pomoci prijímaných v súvislosti s krízou na hospodársku súťaž.
Bude to náročná práca, kríza je však príležitosť na poučenie sa, ktorú jednoducho nemôžeme
prepásť.

Po druhé, chcel by som tu opätovne zdôrazniť, že ide skutočne o dočasné opatrenia. Komisia
predĺžila krízový rámec pre štátnu pomoc do konca roka 2011, pretože hospodárske
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podmienky sú stále neisté. Postupné rušenie týchto opatrení sa však už začalo. Niektoré
opatrenia sa už prestali uplatňovať a v uplatňovaní iných sa pokračuje za prísnejších
podmienok.

Po tretie, pokiaľ ide o súkromné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže, Komisia
berie na vedomie podporu Parlamentu vytvoreniu európskej podoby kolektívneho
uplatňovania nápravy a jeho požiadavku osobitných právnych predpisov EÚ na
zabezpečenie náhrady škody obetiam porušení antitrustových právnych predpisov EÚ.
Na začiatku roka 2011 začne Komisia verejné konzultácie o európskom prístupe ku
kolektívnemu uplatňovaniu nápravy. Následne plánuje prijať oznámenie k výsledkom
týchto konzultácií.

Nakoniec by som sa chcel vyjadriť k obavám vyjadreným v súvislosti s hospodárskou
súťažou v konkrétnych odvetviach, ako sú energetika, doprava, potravinový dodávateľský
reťazec a odvetvie digitálneho priemyslu. Komisia sa stotožňuje s vašimi obavami a v úzkej
spolupráci s vnútroštátnymi protimonopolnými orgánmi budeme aj naďalej vykonávať
intenzívne aktivity zamerané na presadzovanie práva v týchto oblastiach.

Silvana Koch-Mehrin,    spravodajkyňa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného
o stanovisko. – (DE) Politika hospodárskej súťaže je jednou z najdôležitejších, ústredných
oblastí politiky EÚ. Dobrá politika hospodárskej súťaže umožňuje správne fungovanie
trhov. Dobrá politika hospodárskej súťaže tiež umožňuje spotrebiteľom vybrať si zo širokej
ponuky výrobkov za rozumné a dostupné ceny. Dobrá politika hospodárskej súťaže tiež
prispieva k opätovnému vytváraniu rastu v Európe. Preto je také dôležité, pán komisár,
zahrnúť do politiky hospodárskej súťaže všetky oblasti, ktoré ste spomenuli. Tiež je dôležité
posilniť malé a stredné podniky, pretože ony sú hnacou silou rastu v Európe. Treba zrušiť
trhové bariéry, čo tiež znamená skoncovanie s nadmernými nákladmi, ktoré ešte stále
existujú tam, kde nefunguje hospodárska súťaž, ako sú roamingové poplatky pri mobilných
telefónoch, kde stále neexistuje hospodárska súťaž – čo treba zmeniť.

Nakoniec by som chcela úprimne poďakovať pánovi spravodajcovi Eppinkovi za jeho
vynikajúcu prácu a Komisii by som chcela povedať nasledovné: buďte ambiciózni vo
svojich cieľoch.

(potlesk)

Cristian Silviu Buşoi,    spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného
o stanovisko. – Na úvod by som chcel zablahoželať Komisii k jej flexibilite v uplatňovaní
pravidiel hospodárskej súťaže počas súčasnej hospodárskej a finančnej krízy. Je veľmi
dôležité, aby sa kríza nepoužívala ako zámienka na potláčanie hospodárskej súťaže, pričom
Komisia už prejavila veľmi rozhodný postoj proti kartelom, čo je dobré. Musíme zabezpečiť
existenciu východiskových mechanizmov a čo najrýchlejší návrat k normálnym trhovým
podmienkam.

Existujú oblasti – o čom ste hovorili, pán komisár –, kde možno hospodársku súťaž ešte
posilniť. Patrí sem napríklad trh s energiou, kde regulované ceny energií stále deformujú
hospodársku súťaž, a významné výhody európskym cestujúcim môže priniesť aj dokončenie
jednotného železničného trhu. Komisia by mala byť zvlášť opatrná, aj pokiaľ ide
o hospodársku súťaž na trhu s liekmi, hlavne pokiaľ ide o postupy výrobcov originálnych
liekov, ktorí obmedzujú vstup generických liekov na trh.

Ďalej vyzývam Komisiu, aby bola rozhodná v snahe o zabezpečenie hospodárskej súťaže
medzi štátnymi a súkromnými nemocnicami prijímaním rozhodných opatrení proti
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krížovým dotáciám, ktoré zvýhodňujú štátne nemocnice. Komisia musí účinnejšie
oboznamovať spotrebiteľov s výhodami hospodárskej súťaže.

Michael Cramer,    spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko.
– (DE) Na úvod by som rád poďakoval pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu spoluprácu.

Aj doprava je rozhodujúcou oblasťou, pokiaľ ide o hospodársku súťaž. Doprava je napokon
zodpovedná za 30 % emisií CO2, a preto ma teší, že došlo k akceptovaniu názoru, že by
mala byť doprava zahrnutá do ústredných požiadaviek stratégie EÚ 2020.

Stále však čelíme nespravodlivej hospodárskej súťaži a tu musí prijať Komisia opatrenia.
Napríklad odvetvie leteckej dopravy, ktoré je zabijakom klímy par excellence, je oslobodené
od dane z pridanej hodnoty a dane na pohonné hmoty. Znamená to, že európski daňoví
poplatníci platia každý rok 30 miliárd EUR na leteckú dopravu len preto, aby mohli letecké
spoločnosti ponúkať medzimestské lety za rovnaké ceny, aké sa platia za krátke cesty
taxíkom. Znášanie bremena sa v tomto prípade vyžaduje od železníc. Máme povinné
železničné mýto pre každú lokomotívu za každý prejdený kilometer. Ide o povinný
poplatok, ktorý nemá žiadnu hornú hranicu. V oblasti cestnej dopravy sa členské štáty
môžu rozhodnúť, či vôbec mýto zavedú. Mýta sa väčšinou vzťahujú iba na diaľnice a iba
na nákladné vozidlá, ktoré vážia 12 ton a viac. Inými slovami, niektoré z našich členských
štátov uvaľujú vysoké železničné mýto, ale žiadne cestné mýta. To nemôžeme dovoliť,
pretože tu úplne uniká podstata. Napokon, ak nezmeníme dopravné návyky, nikdy sa nám
nepodarí odvrátiť zmenu klímy. Je to však niečo, čo musíme dosiahnuť. Preto musíme
zaviesť spravodlivú hospodársku súťaž aj v odvetví dopravy.

Arturs Krišjānis Kariņš  , v mene poslaneckého klubu PPE. – (LV) Všetci sme leniví. Ak si
môžeme dovoliť niečo nerobiť, väčšina ľudí to naozaj robiť nebude. Podnikanie v tomto
ohľade nie je žiadnou výnimkou. Väčšina podnikateľov (o tom som presvedčený) sníva
o možnosti byť monopolnými poskytovateľmi, ktorí môžu diktovať podmienky namiesto
toho, aby im podmienky diktovali spotrebitelia. Hospodárska súťaž je presne to, čo
zabezpečuje spotrebiteľom nielen nízke ceny, ale aj optimálnu kvalitu. V Európskej únii,
žiaľ, stále máme niekoľko odvetví, kde neexistuje skutočná hospodárska súťaž. Prvým
z nich je energetika. V niektorých oblastiach Európy stále existujú izolované trhy, kde
z právnych a technických dôvodov neexistuje vôbec žiadna hospodárska súťaž. Čo je
výsledkom? Umelo vysoké ceny pre spotrebiteľov. Konkrétnym príkladom je trh s plynom
v pobaltských štátoch. Ako priznal sám pán komisár Oettinger, spotrebitelia v Nemecku
platia v súčasnosti za zemný plyn o 30 % menej ako spotrebitelia v pobaltských štátoch.
Prečo existuje hospodárska súťaž na jednej strane, ale nie v pobaltských štátoch? To sa
musí zmeniť. Je ešte jedna oblasť, kde neexistuje skutočná hospodárska súťaž, konkrétne
odvetvie poľnohospodárstva. Aj bez poukázania na to, aký vplyv majú dotácie ako také
na poľnohospodársky trh, môžeme konštatovať, že máme v rámci Európy v jednotlivých
členských štátoch v porovnaní s inými veľmi rozdielne poľnohospodárske platby alebo
dotácie. Čo to znamená? Znamená to, že európski spotrebitelia platia v mnohých regiónoch
umelo vysoké ceny a trpia, samozrejme, aj poľnohospodári. Dámy a páni, vyzývam vás,
aby ste podporili túto správu, ktorá sa týka práce Komisie na programe „smerom
k hospodárskej súťaži“ v roku 2009. Musím vám však pripomenúť, že táto práca týmto
nekončí a že musíme rozšíriť prítomnosť hospodárskej súťaže aj do iných oblastí. Ďakujem
vám za pozornosť.

Antolín Sánchez Presedo,    v mene skupiny S&D. – (ES) Správa o politike hospodárskej
súťaže za rok 2009 je pravdepodobne jednou z najvyčerpávajúcejších a najkomplexnejších
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správ, aké Parlament doteraz vypracoval – Výboru pre hospodárske a menové veci sa
podarilo zapracovať stanoviská troch ďalších parlamentných výborov –, pričom bola
vypracovaná po uplynutí piatich rokov od vykonania dvoch významných nariadení,
nariadenia o modernizácii a nariadenia o fúziách, ktoré v politike hospodárskej súťaže
zohrali pozitívnu úlohu. Vykonávanie nariadení by sa však mohlo vylepšiť, keby sa lepšie
zosúladili priority, zdvojnásobilo úsilie o spoluprácu, zmiernilo administratívne zaťaženie
a keby sa podarilo zladiť vnútroštátne predpisy s predpismi EÚ.

Správa tiež spomína dôležitosť verejných služieb pri uspokojovaní potrieb občanov, pričom
máme pocit, že to musíme zdôrazniť v rámci nového rámca vytvoreného Lisabonskou
zmluvou. Preto a s ohľadom na dôležitosť informačnej spoločnosti vyjadrujeme podporu
pomoci zameranej na poskytovanie širokopásmového pripojenia za dostupné ceny pre
našich občanov a požadujeme, aby sa v následných správach venovala pozornosť vývoju
roamingových cien v oblasti telekomunikácií.

Politika hospodárskej súťaže má kľúčový význam v oblasti finančných služieb. Poskytnutá
pomoc prispela k stabilizácii a zmierneniu účinkov hospodárskej krízy. Správa vyzdvihuje
jej prechodnú povahu a to, že jej ďalšie uplatňovanie musí prebiehať za prísnejších
podmienok a že v rámci procesu prekonávania krízy sa musia znovu zaviesť rovnaké
podmienky, aby sa predišlo morálnym rizikám a predovšetkým aby sa obnovilo
konkurenčné postavenie finančných inštitúcií, ktoré nežiadali o štátnu pomoc.

V rámci finančného odvetvia sú zdôraznené tri body: transparentnosť finančných informácií,
potreba prístupného, transparentného, nediskriminačného a účinného európskeho
platobného systému a po tretie potreba boja proti mimoriadne vysokým cenám za
cezhraničné transakcie pomocou platobných kariet. Správa tiež poukazuje na problémy
v oblasti malých a stredných podnikov a berie do úvahy odporúčania skupiny na vysokej
úrovni pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov – ktorá zastáva názor, že posilnenie
rokovacej sily výrobcov a nové zmluvné vzťahy nesmú byť v rozpore s politikou
hospodárskej súťaže – a žiada Komisiu o legislatívnu iniciatívu s cieľom uľahčiť individuálne
alebo kolektívne uplatňovanie nápravy za škody spôsobené porušením právnych predpisov
o hospodárskej súťaži a zároveň sa vyhnúť excesom systému Spojených štátov.

Blahoželám preto pánovi spravodajcovi Eppinkovi k vynikajúcej práci.

Sophia in 't Veld,    v mene skupiny ALDE. – V prvom rade by som chcela zablahoželať
pánovi spravodajcovi. Pracovali sme v tandeme (keďže ja som bola spravodajkyňou minulý
rok), čo ma privádza k môjmu prvému bodu.

Tieto každoročné rozpravy o politike hospodárskej súťaže sa podľa mňa vyznačujú tým,
že prebehne veľmi priateľská a slušná výmena názorov a potom Komisia jednoducho robí
to isté, čo robila aj predtým, lebo má v tejto oblasti výlučné právomoci. Myslím si, že toto
by sa v čase, keď diskutujeme o hospodárskom riadení Európskej únie, malo zmeniť.
Európsky parlament by mal zohrávať oveľa dôležitejšiu úlohu vo formovaní politiky
hospodárskej súťaže, a preto Komisiu vyzývam, aby sa riadila zvlášť odporúčaniami 3 a 4
a skutočne seriózne podala Európskemu parlamentu následnú správu o jeho odporúčaniach.

Po druhé, myslím si, že správa by mala byť viac než len zhrnutím podniknutých krokov.
Mala by byť analýzou vplyvu politík hospodárskej súťaže, čo teraz chýba. Hovoríte, že
vykonáte jednu analýzu, konkrétne analýzu dočasného rámca štátnej pomoci, pretože to
je vaša priorita, lenže my takéto analýzy požadujeme už roky: analýzu ekologickej obnovy,
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štátnej pomoci inováciám, štátnej pomoci verejným službám. To je už stará záležitosť,
takže by som chcela Komisiu požiadať, aby uskutočnila hlbšiu analýzu.

Na záver by som chcela znovu naliehavo vyzvať na odvetvový výskum v oblasti reklamy
na internete a vyhľadávačov – na čo vyzývame už roky. Na toto sa čaká skutočne už veľmi
dlho, preto by som chcela od Komisie počuť, kedy zamýšľa takýto výskum uskutočniť.

Philippe Lamberts,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) V prvom rade by som chcel
poďakovať pánovi komisárovi Almuniovi, ktorý tu dnes nie je, ktorý však, hoci to nie je
doménou Európskeho parlamentu, trávi s nami mimoriadne veľa času vo Výbore pre
hospodárske a menové veci, čiže investuje veľa času do nepretržitého dialógu s Parlamentom
o týchto otázkach.

Chcel by som tiež poďakovať pánovi spravodajcovi. Toto často robíme ako formalitu,
lenže, pán Eppink, hoci sa naše strany často v mnohých veciach nezhodnú, musím povedať,
že počas vypracovávania tejto správy neexistovali v našich diskusiách žiadne tabuizované
témy. Všetkým otázkam sme sa venovali plne a vo veľmi konštruktívnom duchu, čo treba
vyzdvihnúť.

Chcel by som teraz prejsť k trom oblastiam, v ktorých by podľa mňa mala Komisia
dosiahnuť väčší pokrok. Jednou je, ako už bolo spomenuté, dôležitosť finančného sektora,
ktorému sa v rámci hospodárstva skutočne prisudzuje veľká váha.

Vieme, že finančná kríza znamenala, že finančné skupiny, ktoré ju zvládli, z nej vyšli väčšie
a silnejšie. Takže v tejto oblasti skutočne existuje problém deformácie trhu a netýka sa to
len opatrení mimoriadnej štátnej pomoci zavedených členskými štátmi s cieľom pomôcť
svojmu finančnému sektoru, ale tiež, čo sme zdôraznili v správe, rôznych foriem priamej
pomoci zo strany Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré – je mi ľúto, že to musím povedať
– nie sú ani trochu transparentné.

Komisiu preto naliehavo žiadame, aby preskúmala, akým spôsobom ECB pomohla týmto
bankám, pretože je jasné, že bankám, ktoré žiadali ECB o pomoc, bola poskytnutá taká
pomoc, akú nepožadovali ani lepšie spravované banky. Riadne spravované banky sa teda
istým spôsobom stali obeťami deformácie trhu.

Druhým sektorom je sektor surovín, zvlášť potravinárske komodity. Vieme, že veľké
agropriemyselné podniky a hlavní maloobchodníci disponujú na trhu postavením, ktoré
im umožňuje vyvíjať až príliš veľký vplyv na tvorbu cien. Prieskum trhu v súvislosti s touto
problematikou je absolútne nevyhnutný.

Ďalšou otázkou, a nie tou najmenej dôležitou, je hospodárska súťaž v daňovej oblasti.
Viete, že väčšina členských štátov vrátane môjho vlastného praktikuje formy daňovej
hospodárskej súťaže, ktoré veľmi škodia všeobecnému európskemu záujmu. S týmito
formami hospodárskej súťaže treba skoncovať. Hoci viem, že sa Komisia začína o túto
otázku znova zaujímať, naliehavo vyzývam pána komisára Almuniu a pána komisára
Šemetu, aby začali tento problém riešiť.

Na záver chcem povedať, že nás potešilo, že pán komisár Almunia od začiatku svojho
volebného obdobia už v niektorých odvetviach uvalil pokuty, zvlášť v odvetví nákladnej
leteckej dopravy. Vítame tiež začatie vyšetrovania spoločnosti Google, čo je podľa mňa
čiastočnou odpoveďou na otázku, ktorú pred chvíľou položila pani in ’t Veldová.

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

20-01-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK6



Predsedajúci.   – Pán Lamberts, pán Hans-Peter Martin signalizuje pomocou modrej karty,
že si želá položiť vám otázku. Ste ochotný si ho vypočuť? Ďakujem vám.

Pán Martin, máte 30 sekúnd na to, aby ste pánovi Lambertsovi položili otázku k príslušnej
problematike.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Pán Lamberts spomenul mimoriadnu podporu, ktorú
bankám poskytla Európska centrálna banka. Mohol by podrobnejšie vysvetliť, čo tým
myslí a ako to fungovalo? Tiež uviedol, že má dôjsť k zrušeniu tejto podpory. Akým
spôsobom by sme podľa neho mali dostať túto situáciu pod kontrolu a zabezpečiť, aby
nesprávni ľudia nedosahovali tučné zisky?

Predsedajúci.   – To je síce príliš rozsiahla otázka na to, aby sa na ňu dalo odpovedať
v priebehu tridsiatich sekúnd, mám však veľkú dôveru v sumarizačné schopnosti pána
Lambertsa.

Philippe Lamberts,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Odpovedať na takúto otázku
v priebehu 30 sekúnd je takmer nemožná úloha.

O čo tu ide? Európska centrálna banka (ECB) súhlasí s poskytnutím neobmedzenej likvidity
bankám, ktoré o to požiadajú, pričom ako záruku za túto likviditu prijme akýkoľvek druh
aktív. Nemáme však jasnú predstavu o povahe týchto aktív. Máme tiež silné podozrenie,
že pri mnohých z nich ide, ako sa hovorí, o syfilitické alebo toxické aktíva, ktorých skutočná
trhová hodnota sa dá veľmi ťažko určiť, pričom niektoré z týchto aktív môžu byť dokonca
bezcenné.

Za takýchto podmienok to teda predstavuje priamu formu pomoci. Je jasné, že ak by ECB
túto likviditu výmenou za tieto záruky, ktoré majú v skutočnosti dosť krátku životnosť,
neposkytla, potom je možné, že niektoré z týchto finančných inštitúcií by zbankrotovali.

Nájsť odpoveď na túto otázku nie je jednoduché; prvým krokom je v každom prípade
dosiahnutie transparentnosti, pokiaľ ide o tieto aktíva.

Predsedajúci.   – Ďakujem vám, pán Lamberts, za takú jasnú odpoveď na takú
komplikovanú otázku.

Kay Swinburne,    v mene skupiny ECR. – V prvom rade by som chcela zablahoželať svojmu
kolegovi pánovi Derkovi Janovi Eppinkovi k jeho komplexnej a dobre prerokovanej správe,
ktorá pokrýva veľké množstvo tém. Politika hospodárskej súťaže by mala byť vlastne
základným kameňom európskeho jednotného trhu a pevné zásady hospodárskej súťaže
by mali byť zapracované do všetkých právnych predpisov EÚ. Hospodárska súťaž by mala
viesť k vytvoreniu silnejšieho trhu pre občanov EÚ a zabezpečiť EÚ väčšiu
konkurencieschopnosť na globálnej úrovni.

Existuje nebezpečenstvo, že v rámci poslednej vlny právnych predpisov týkajúcich sa
finančných služieb dochádza k potláčaniu tejto zásady. Musíme využiť každú príležitosť
na vytvorenie konkurenčnejšieho prostredia na trhoch, ktorým dominujú veľkí účastníci
trhu, a na vytvorenie energickejšieho trhu. V rámci právnych predpisov týkajúcich sa
derivátov, o ktorých sa teraz rokuje, môžeme zabezpečiť, že nevytvoríme ani neposilníme
monopoly podporou otvoreného prístupu k centrálnym zmluvným stranám (CCP)
a podobne a zabezpečením dostupnosti dôležitých údajových tokov všetkým hráčom.

V rámci nadchádzajúcej revízie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi musíme mať
na pamäti jej pôvodný účel, ktorým bolo otvorenie európskych kapitálových trhov
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hospodárskej súťaži, a po rozšírení jej uplatňovania na nové druhy aktív musíme zabezpečiť
dodržiavanie zásad hospodárskej súťaže, pretože kombinácia týchto krokov za posledné
tri roky v skutočnosti viedla k významnému zníženiu poplatkov za obchodovanie pre ľudí
investujúcich do kapitálových fondov.

Pri reformách týkajúcich sa audítorov, ratingových agentúr a iných poskytovateľov
finančných služieb sa môžeme pokúsiť zistiť, kde ležia bariéry prístupu na trh, a môžeme
sa ich pokúsiť odstrániť. Som presvedčená, že zasadením sa za hospodársku súťaž
v kľúčových odvetviach vytvoríme skutočný rastový potenciál EÚ a oživíme naše
hospodárstva v tomto stále sa meniacom svete.

Thomas Händel,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Podľa tejto správy uplatňuje Komisia
úspešnú politiku hospodárskej súťaže. Nemali by sme však zabúdať na to, že neregulovaná
hospodárska súťaž môže viesť aj k nárastu nezamestnanosti, a tým k stále väčšiemu
rozširovaniu priepasti medzi bohatými a chudobnými.

V Európskej únii má voľná hospodárska súťaž stále prednosť pred sociálnymi potrebami
našich občanov. Horlivá viera vo voľné trhy nemôže zamaskovať skutočnosť, že tieto trhy
nielen opakovane zlyhávajú, ale tiež nedokážu nastoliť trvalú sociálnu spravodlivosť.
Niekoľko opatrení zameraných na boj proti deformácii hospodárskej súťaže a úpravu cien
nebude stačiť na vyriešenie týchto problémov. Spravodlivý a sociálny vnútorný trh bude
fungovať len pri intenzívnej a spravodlivej regulácii. V tejto oblasti je nevyhnutné vykonať
viac práce. Je napríklad neprijateľné, aby stále viac inštitúcií poskytujúcich služby
všeobecného verejného záujmu muselo čeliť súkromnej konkurencii.

Správa predkladá odporúčania pre budúcu politiku Komisie v oblasti hospodárskej súťaže.
Naliehavo potrebujeme oveľa dôraznejšiu ochranu spotrebiteľa a služby všeobecného
verejného záujmu treba chrániť pred pravidlami hospodárskej súťaže a vyňať spod kontroly
kartelov. Tiež treba zaviesť zmluvnú doložku, ktorá bude uprednostňovať trvalý sociálny
pokrok a ktorá sa bude pokladať za rovnako dôležitú ako pravidlá hospodárskej súťaže.

William (The Earl of) Dartmouth,    v mene skupiny EFD. – Nestáva sa veľmi často, aby
som hovoril pozitívne o Gordonovi Brownovi, lenže pri riešení bankovej krízy v Spojenom
kráľovstve naozaj konal pohotovo a rozhodne, aj keď musím zdôrazniť, že k zhoršeniu
situácie došlo predovšetkým počas desiatich katastrofálnych rokov jeho pôsobenia vo
funkcii ministra financií.

Záchrana bánk v Spojenom kráľovstve však bola menej pohotová, ako mohla byť, a to
v dôsledku uplatňovania politiky hospodárskej súťaže EÚ. Môj vážený kolega profesor
Tim Congdon napísal o tom brožúrku. Ide o to, že táto problematika by sa mala riešiť na
vnútroštátnej úrovni, nie na úrovni Komisie. Komisia jednoducho nevie, čo robí, a nemala
by sa do toho miešať.

Počas posledných 15 sekúnd, ktoré mi zostávajú, musím reagovať na výnimočne
deprimujúce vystúpenie pána Lambertsa a na jeho slová o hospodárskej súťaži v daňovej
oblasti. Vďaka hospodárskej súťaži v daňovej oblasti máme nižšie dane. On obhajoval
daňovú politiku pre celú EÚ, čo by znamenalo vyššie dane v celej EÚ. O to tu ide a chcel
by som pána Lambertsa a jeho kolegov poprosiť, aby to nabudúce nazývali pravým menom.

Predsedajúci.   – Máme tu ani nie tak vystúpenie podľa postupu zdvihnutia modrej karty,
ako skôr osobné vyjadrenie. Pán Lamberts, dôrazne vás žiadam, aby ste boli stručný,
uvidíme, či dokážete svojmu kolegovi predostrieť svoj uhol pohľadu v priebehu len
tridsiatich sekúnd, dobre?
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Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – Lord Dartmouth vykresľuje zelených ako zástancov
vysokých daní pre vysoké dane. Chcem vám položiť len jednu veľmi jednoduchú otázku,
lord Dartmouth. Ak sú služby ako vzdelávanie, zdravotníctvo a bezpečnosť dôležité,
myslím si, že musíte nájsť spôsob, ako ich financovať. Nemám pravdu?

Predsedajúci.   – Nie, nebudeme teraz viesť o tejto problematike diskusiu.

Pánovi Lambertsovi môžete odpovedať neskôr na chodbe, pán Dartmouth. Predpisy však
nedovoľujú odpovedať na jednu otázku druhou otázkou.

Máte 15 sekúnd.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (úvodné slová nebolo počuť v dôsledku vypnutia
mikrofónu)... osoba, ktorá položila otázku, má právo odpovedať. Vytvorili ste si nové pravidlá
– vaše vlastné pravidlá – ako predsedajúci. Absolútne nemáte pravdu, pane.

Predsedajúci.   – Áno, naozaj vytváram pravidlá. Vytvárame pravidlá neustále a prispievame
tým k pokroku v demokratickom fungovaní Parlamentu. – Ďakujem vám za to, že ste to
uznali.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Na úvod by som vás chcel pochváliť za to, že ste dovolili
takýto dialóg. Je trochu škoda, že pán Dartmouth nepochopil, že ste aj jemu dali možnosť
odpovedať. Je podľa mňa veľmi pozitívne, že máme možnosť viesť živú diskusiu, keď
niekto ako pán Lamberts príde s takými konkrétnymi návrhmi, takže ľudia musia
poskytovať priamejšie odpovede, čo je presne to, o čo nám v tomto Parlamente ide. Možno
mu poskytnete príležitosť na stručnú odpoveď neskôr.

Chcel by som pokračovať tam, kde skončil pán Lamberts. Niet pochýb o tom, že
v bankovom systéme potrebujeme transparentnosť. Verejnosť stále vôbec netuší, že tieto
dotácie poskytnuté v súvislosti s finančnou krízou v skutočnosti viedli k niečomu
nepredstaviteľnému podľa noriem EÚ. Z nich jasne vyplýva, že hospodárska súťaž ako
taká sa vždy nezaobíde bez dotácií, keď ide o vyššie ciele. Trpkosť celej záležitosti však
spočíva v tom, že banky, ktorým bola poskytnutá pomoc, znova vykazujú zisky
a v niektorých prípadoch v skutočnosti idú proti spoločným európskym záujmom. Toľko
k finančnému trhu.

V druhom bode by som sa chcel venovať svojej starej téme – farmaceutickým výrobkom.
Považujem za veľmi poľutovaniahodné, že sme stále nedosiahli pokrok, ktorý je potrebný
a možný už desaťročia. Pre Európu by bolo skutočne veľkým krokom vpred, keby občania
v mojej krajine Rakúsku, ako aj v Nemecku a v iných krajinách museli platiť za farmaceutické
výrobky iba rovnaké sumy ako ich spoluobčania v ostatných členských štátoch EÚ. Je to
dielo kartelov a veľkých koncernov. Myslím si, že Komisia má príležitosť a povinnosť
podniknúť už konečne v tejto oblasti príslušné kroky.

Druhým aspektom tejto otázky je udeľovanie povolení pre farmaceutické výrobky. Stále
sa uskutočňujú zbytočné pokusy na zvieratách, ako aj na ľuďoch. Mnohé činnosti sa
zbytočne duplikujú. V kontexte európskeho vnútorného trhu je to niečo, čo sa malo vyriešiť
už v minulom storočí. Znovu by som vás chcel vyzvať, aby ste v tejto oblasti podnikli
energické kroky.

Gunnar Hökmark (PPE).   – Naše oči sa momentálne upierajú na samit medzi Čínou
a Spojenými štátmi, pretože tieto dva hospodárstva sa považujú za dve najväčšie
hospodárstva sveta. Diskutujeme o tom, kedy sa Čína stane najväčším hospodárstvom, to
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však vychádza z nesprávneho predpokladu, pretože zabúdame na to, že najväčším
hospodárstvom je Európska únia a Čína a Spojené štáty majú len väčšie trhy. Dôvodom je
nedostatok hospodárskej súťaže v Európskej únii medzi členskými štátmi a v rámci
jednotlivých oblastí.

Je to nedostatok hospodárskej súťaže, čo nás núti pozerať sa na nich, a nie na seba, ako na
tých, čo sú sebaisto na čele. Preto je dôležité, aby sa v budúcnosti správa o hospodárskej
súťaži zamerala na nedostatočné uplatňovanie platných právnych predpisov, ako aj na
nedostatok hospodárskej súťaže v európskom hospodárstve. Musíme to robiť v mnohých
oblastiach. Ak chceme byť vedúcim hospodárstvom, musíme sa stať aj
najkonkurencieschopnejším hospodárstvom.

Dovoľte mi prezradiť vám tajomstvo: nikdy nebudeme najkonkurencieschopnejšími, ak
nebudeme mať hospodársku súťaž. To, čo európskemu hospodárstvu bráni dostať sa na
čelo, sú štátne dotácie a regulácia, ktoré odrádzajú nové subjekty. Preto musíme zabezpečiť,
aby sa štátne dotácie poskytovali vždy len vo výnimočných prípadoch, keď sa nedá robiť
nič iné alebo keď ich dokážeme nasmerovať tak, aby poslúžili spoločnému dobru bez
deformovania hospodárskej súťaže.

V toľkých oblastiach európskeho hospodárstva, v koľkých to bude možné, musíme umožniť
vstup na trh novým subjektom. V hospodárskej súťaži nejde o to predbehnúť ostatných.
Ide o to, aby sa veľkým spoločnostiam umožnilo zlučovať sa a stávať sa stále väčšími na
svetovej scéne, a o to, aby sa novým spoločnostiam umožnilo otvoriť sa novým inováciám.
V tomto smere máme rezervy a je povinnosťou Komisie ukázať to a podniknúť kroky na
to, aby sme mohli spoločne napredovať, aby sme boli v budúcnosti považovaní za vedúce
hospodárstvo.

Edit Herczog (S&D).   – Politika hospodárskej súťaže je základným kameňom európskych
právnych predpisov. Súhlasíme, že inovácia, tvorivosť a zlepšovanie sa nevyhnutne
znamenajú výhodu na trhu, ale nesúhlasíme s tým, že by sa tieto výhody mali uplatňovať
na trhu len preto, lebo niekto je väčší a silnejší, má lepší prístup k informáciám a zvlášť
napojenie na vládu, a teší nás, že Komisia dohliada na to, aby to tak nebolo.

Chcela by som ešte raz poukázať na nový jav: niekedy sa zdá, že to nie sú samotní hráči,
ale vláda, kto hrá tým, že poskytuje osobitné výhody z hľadiska politiky hospodárskej
súťaže niektorým svojim obľúbeným spoločnostiam. Je to veľmi negatívny jav, ktorý vedie
k straníckym pokladniciam.

Chcela by som požiadať Komisiu, aby sa vydala nasledujúcim smerom: majme inováciu,
tvorivosť a malé a stredné podniky, ale nedovoľme v týchto oblastiach žiadne zneužívanie
informácií alebo moci, či už hospodárskej, alebo politickej.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Správa pána Eppinka je skutočne pozoruhodná, mám
však trochu obavy – a nemá to nič spoločné s pánom spravodajcom –, že stále len
opakujeme dookola tie isté argumenty. Je to trochu ako mlátenie prázdnej slamy. Úplne
súhlasím s pani in ’t Veldovou a pánom Lambertsom, že musíme zaviesť náležitú kontrolu
hospodárskej súťaže a zamyslieť sa nad tým, čo sa deje v odvetví poľnohospodárstva, ktoré
má veľmi málo nákupcov a obrovské množstvo výrobcov – čo Komisiu doteraz nikdy
neznepokojovalo, hoci keby išlo o priemyselné odvetvie, ihneď by sa vrhla na kartel
nákupcov. Potrebujeme tiež nové pravidlá v odvetví internetu.
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Náš vzťah s Komisiou je však hrozne nudný. Komisia pošle správu, v ktorej tri štvrtiny tém
zametie pod koberec. My slušne odpovieme, že je zaujímavá a že do nej treba niečo doplniť;
potom na ňu všetci zabudnú.

Len toľko som dnes chcela povedať a tiež by som chcela zopakovať to, čo povedal pán
Hökmark: svet sa mení. Znie to veľmi pekne, keď povieme, že štátna pomoc je zlá, lenže
faktom zostáva, že Čína, Kórea, Spojené štáty a ostatní poskytujú štátnu pomoc. Nie som
stúpenkyňou štátnej pomoci. Nie som socialistická protekcionistická Francúzka; chcem
len povedať nasledovné: otvorme trochu oči a prestaňme snívať!

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Odporúčanie číslo 4 vyžaduje od Komisie, aby
podávala správy o tom, ako naloží so všetkými budúcimi odporúčaniami, a aby vysvetlila
všetky disproporcie. Podľa mňa ide o veľmi rozumný návrh a chcel by som ho trochu
skonkretizovať. Minulý rok sa Parlament počas príslušnej rozpravy rozhodol, že sa chceme
zamerať na spravodlivú a nediskriminačnú hospodársku súťaž pre malé a stredné podniky.
Komisia zatiaľ nič neurobila. Toto odporúčanie je znovu obsiahnuté v návrhu na uznesenie
pána Eppinka.

Chcel by som od Komisie počuť, či už konečne zamýšľa uplatniť toto opakované
odporúčanie, alebo by som ju chcel požiadať, aby nám aspoň povedala, čo jej bráni vziať
takýmto spôsobom na vedomie konkrétne obavy malých a stredných podnikov.

Moja druhá pripomienka sa týka odvetvia komodít. Veľmi ma teší, že sa správa zaoberá
nedostatočnou transparentnosťou v odvetví komodít. Som tiež rád, že sa venuje otázke
špekulácií s komoditami. Mrzí ma však, že neprebrala celé odporúčanie Výboru pre
priemysel, výskum a energetiku, ktoré navrhuje, aby sme sa neriadili návrhom francúzskeho
predsedníctva, konkrétne, že by sa otázka špekulácií mala obmedziť len na
poľnohospodárske komodity, ale odporúča zahrnúť do toho aj špekulácie s kovmi. Podľa
mňa je to rovnako dôležité.

Vicky Ford (ECR).   – Chcela by som poďakovať svojmu kolegovi pánovi Eppinkovi za
vynikajúcu správu, ale predovšetkým by som chcela povedať niečo k trhu s energiou,
ktorým sa bude tohto roku zaoberať Komisia.

Ako konštatovali aj iní poslanci, dodávky a ceny energií sa môžu v jednotlivých členských
štátoch značne líšiť. V regióne, ktorý zastupujem, nemá k bežnému zemnému plynu prístup
takmer štvrtina obyvateľstva a väčšina z nich je odkázaná na domáci vykurovací olej. Počas
jedného mesiaca medzi novembrom a decembrom vzrástli ceny na tomto trhu o vyše
50 %. Spotrebitelia sú znepokojení (a je im zima) – obávajú sa, že dochádza ku kartelovej
tvorbe cien, a existujú podozrenia, že k tomu naozaj dochádza.

Je pravda, že by sa na to mali pozrieť v prvom rade domáce regulačné orgány, ale viem, že
podobné obavy zaznievajú aj v iných členských štátoch. Preto by som chcela pána komisára
požiadať: keď sa budete tohto roku zaoberať trhmi s energiou, nezabudnite na tých, ktorí
žijú vo vidieckych, veľmi izolovaných oblastiach.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Ako vyplynulo aj z nášho včerajšieho prednesenia,
posilnenie vnútorného trhu a podpora tvorby pracovným miest patria k prioritám
maďarského predsedníctva. Keďže uplatňovanie hospodárskej politiky EÚ založenej na
rovnakých podmienkach hospodárskej súťaže je základným predpokladom uvedených
priorít, veľmi ma teší vypracovanie tejto správy. Lenže, dámy a páni, toto je dnes už dávna
minulosť. Časy sa odvtedy zmenili. Napriek tomu si myslím, že treba z tejto správy vyvodiť
závery, pričom za významnú považujem aj skutočnosť, že Európsky parlament – to
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znamená my poslanci – bude môcť v budúcnosti vo formovaní politiky hospodárskej
súťaže zohrávať aktívnejšiu úlohu. Komisiu však žiadam, aby s nami na tom spolupracovala.

V prvom rade žiadam niečo, čo považujem za nevyhnutnosť, konkrétne aby bol Parlament
pravidelne informovaný o všetkých iniciatívach, ktoré sa začnú v tejto oblasti. Po druhé,
žiadam Komisiu, ako jediný orgán zodpovedný za hospodársku súťaž s právomocami na
úrovni EÚ, aby každoročne podávala Parlamentu správy o uplatňovaní jeho odporúčaní
a o akýchkoľvek odchýleniach sa od nich.

Je podľa mňa dôležité uvedomiť si – a v tom súhlasím s kolegami poslancami –, že politika
hospodárskej súťaže sa nedá riadiť vertikálne. Koordinácia je potrebná aj vo všetkých
funkčných a regulačných oblastiach. Za to je však zodpovedná Komisia. Z tohto dôvodu
je dôležité zosúladiť politiky EÚ a priority stanovené v rámci stratégie EÚ 2020, ktorej
cieľom je podpora rastu a zamestnanosti.

Na záver by som chcela spomenúť malé a stredné podniky, ktorých zapojenie sa je
nevyhnutné pre rast celého európskeho hospodárstva a, samozrejme, aj pre zamestnanosť.
Podmienky hospodárskej súťaže však musia byť rovnaké. To musí zaručiť politika
hospodárskej súťaže. Žiadam Komisiu, aby venovala malým a stredným podnikom osobitnú
pozornosť a zabezpečila im spravodlivé a nediskriminačné podmienky hospodárskej
súťaže.

Peter Skinner (S&D).   – Predovšetkým mi dovoľte zablahoželať pánovi Eppinkovi
k detailnej práci, ktorú v rámci tejto správy vykonal. Dúfajme, že bude v tejto oblasti
zohrávať aj naďalej pozitívnu úlohu.

Vítam túto správu o stave politiky hospodárskej súťaže za rok 2009. Niektoré prvky
hospodárskej politiky v EÚ treba v každom prípade viac posilniť a lepšie objasniť. Uvítal
by som intenzívnejšiu spoluprácu medzi Komisiou a Európskym parlamentom v tejto
oblasti. Iba tak sa nám podarí zachovať dôveru verejnosti v prijaté rozhodnutia. Okrem
toho je nevyhnutné, aby bol Európsky parlament pravidelne informovaný o krokoch
Komisie, s osobitným dôrazom na politiku v oblasti malých a stredných podnikov.

Teším sa na tieto správy a vyšetrovania, o ktorých sa hovorí v tejto správe – podľa
posledného spočítania ide o 11 správ, šesť vyšetrovaní v rôznych oblastiach a opätovné
vytvorenie útvaru pre štátnu fiškálnu pomoc GR pre hospodársku súťaž. Osobitne vítam
zopakovanú výzvu na začlenenie základu výpočtu sankcií, o čom sme už diskutovali. To
je podľa mňa absolútne nevyhnutné.

Bolo, mimochodom, veľmi zaujímavé počúvať aristokrata pána Dartmoutha, keď pred
chvíľou hovoril o politike hospodárskej súťaže. Ako každý vie, aristokrati v Spojenom
kráľovstve sa mimoriadne zameriavajú na sústreďovanie pôdy. Možno by sme mali úrady
pre hospodársku súťaž požiadať, aby sa na to pozreli a zistili, ako aristokrati v celej
Európskej únii celý tento čas so svojou pôdou zaobchádzali.

Sławomir Witold Nitras (PPE).   – (PL) Je radosť počúvať túto rozpravu. Chcel by som
poďakovať pánovi Eppinkovi za jeho správu. Poznám jeho prístup a na jeho správu sa
dívam s obdivom a som rád, že to bol on, kto ju vypracoval. Je tiež radosť počúvať
vystúpenia kolegov poslancov, mám však pocit, že musím niečo povedať. Zameriavame
sa tu na prácu Európskej komisie. Obviňujeme ju z toho, že nemá pevnú pozíciu alebo
politiku, a z toho, že nebojuje proti protekcionizmu, ale v skutočnosti sú naším hlavným
protivníkom alebo naším najväčším problémom – pán Hökmark hovoril o tom, že európske
hospodárstvo nie je konkurencieschopné – členské štáty. Európska komisia pritom často
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nemá inú možnosť, ako – konajúc pod tlakom zo strany členských štátov – snažiť sa čo
najviac chrániť voľnú hospodársku súťaž.

Pred niekoľkými týždňami sme v tomto Parlamente okrem iného hovorili o osobitných
právnych predpisoch pre trh s uhlím. Pri tej príležitosti sme však nepočuli poslancov
hovoriť o voľnej hospodárskej súťaži, len sme počuli hlasy ľudí požadujúcich uplatňovanie
protekcionistických zásad a možnosť dotovania napríklad zatvorených baní – tak sa tomu
hovorilo –, zatiaľ čo v skutočnosti išlo o pomoc baniam, ktoré sa nebudú vôbec zatvárať.
Preto musíme byť vo svojej práci dôslední, pričom táto dôslednosť je to, čo v tomto
Parlamente často chýba.

Hovorili sme o pomoci bankovému sektoru. Obávam sa, že Európska komisia pod tlakom
zo strany členských štátov túto pomoc jednoducho potvrdila, a dnes, keď hovoríme
o správe, ktorá sa v skutočnosti týka roku 2009 – tu súhlasím s kritikou –, sa mi zdá, že
v správe chýba hodnotenie výsledkov, ktoré táto pomoc dosiahla, a toho, či v skutočnosti
stabilným spôsobom viedla k reštrukturalizácii odvetvia bankovníctva. Podľa mňa, pán
komisár, by mal byť tento aspekt – hodnotenie dôležitej politiky – v správe prítomný.

Správa tiež hovorí o tom, že Komisia bojuje proti protekcionizmu, okrem iného
v automobilovom odvetví, existujú však príklady – ja som z Poľska –, keď bola zatvorená
najlepšia továreň skupiny Fiat – možno nebola zatvorená, ale došlo k obmedzeniu výroby
– a výroba bola premiestnená do Talianska. Ide o jasný prípad protekcionizmu a Európska
komisia by mala proti tomuto problému bojovať.

Môžem uviesť ďalší príklad. V roku 2009 boli zatvorené dve poľské lodenice. Pochádzam
z lodiarskeho mesta v Poľsku, problém je však väčší ako dve poľské lodenice. Problém
spočíva v tom, že na svetovej úrovni núti európska politika hospodárskej súťaže lodiarsky
priemysel súťažiť hlavne s výrazne dotovanými blízkovýchodnými lodenicami, a táto
politika hospodárskej súťaže prakticky položila lodiarsky priemysel v Európe na kolená,
pretože ho nútime súťažiť s dotovaným priemyslom. Na existencii lodiarskeho priemyslu
v Európe by nám malo záležať. Ďakujem a ospravedlňujem sa za prekročenie svojho
rečníckeho času.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Chcela by som podotknúť, že vypracovanie účinnej politiky
hospodárskej súťaže a jej správne uplatňovanie z metodologického hľadiska je mimoriadne
delikátna a zložitá úloha.

Je delikátna, pretože jej príliš dôsledné uplatňovanie by mohlo skutočne ovplyvniť jej
samotné účinky a mohlo by mať vážne dôsledky pre sociálnu oblasť a hospodársky cyklus.
Je zložitá, pretože prijaté parametre nemusia byť v takomto ťažkom období použiteľné
paušálne vo všetkých oblastiach hospodárstva. Preto treba Komisii zablahoželať k práci,
ktorú v tejto oblasti vykonala. Dokázala spojiť precíznu metodológiu s flexibilitou
potrebnou v týchto hospodárskych podmienkach. Prijatie opatrenia umožňujúceho
zhodnotenie ad hoc nástrojov prijatých na vnútroštátnej úrovni s cieľom prekonať krízu
skutočne svedčí o prístupe, ktorý je nielen vysoko profesionálny, ale aj citlivý.

Európske právne predpisy o hospodárskej súťaži majú jednak široký rozsah pôsobnosti,
a jednak sú vysoko špecializované. To znova stavia Európsku úniu do pozície vzoru, akéhosi
vodiaceho svetla pre susediace krajiny, najmä pre tie menej rozvinuté. To pomáha zabrániť
narastaniu rozdielov medzi krajinami ukazujúcimi cestu a tými, ktoré ich nasledujú. Preto
je dvojnásobne dôležité zabezpečiť, aby toto vodiace svetlo v žiadnom prípade nezoslablo.
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Podľa mňa treba osobitnú pozornosť venovať analýze rôznych scenárov obdobia po kríze,
ktoré by sa mali začať objavovať v roku 2010.

Je veľmi pravdepodobné, že to bude znamenať prehodnotenie rozsahu štrukturálnych
zmien, s ktorými musíme počítať, a analýzu súčasného stavu rôznych priemyselných
odvetví a sektorov. V takýchto neistých časoch musí byť kľúčovým slovom opatrnosť.

Chcela by som Komisiu vyzvať, aby sa zamerala na malé a stredné podniky, ako aj na
zamestnanosť mladých ľudí, čo znova robí z hospodárskej súťaže celoeurópsky problém.

Sari Essayah (PPE).   – Chcela by som vyzdvihnúť správu za to, že sa veľmi pozitívne
zmieňuje o jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Tento Parlament opakovane požadoval
rýchly prechod na systém SEPA a dôvody sú jednoduché. V posúdení vplyvov Komisie sa
cituje štúdia, podľa ktorej by sa vďaka systému SEPA v priebehu šiestich rokov v EÚ ušetrilo
300 miliárd EUR. Tieto úspory vyplývajú z posilnenia hospodárskej súťaže vďaka
spoločným normám a procesom. Tiež to ušetrí čas a stres všetkým Európanom, ktorí
potrebujú uskutočňovať platby v iných krajinách.

Takisto plne súhlasím s tvrdením správy, že štátna hospodárska pomoc bankám a iným
spoločnostiam počas hospodárskej krízy viedla k deformácii hospodárskej súťaže. Tak
ako mnohí kolegovia poslanci dnes ráno aj ja vyzývam Komisiu, aby zabezpečila analýzu
týchto deformácií.

Dovoľte mi dodať ešte jednu myšlienku k potrebe spoločných noriem a procesov. Veľa
budúcich vynálezov bude založených na informačných a komunikačných technológiách.
V odvetví IKT potrebujeme viac hospodárskej súťaže, čomu by mohlo pomôcť zvýšené
používanie softvéru s dostupným zdrojovým kódom v Európe. Predpokladám, že Európa
takto dosiahne v tejto kľúčovej oblasti vo vzťahu k Spojeným štátom a ostatným dôležitým
hospodárskym regiónom väčšiu konkurencieschopnosť, ako už povedal pán Hökmark.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Autori uznesenia, o ktorom dnes diskutujeme, správne
konštatujú, že hospodárska kríza predstavovala pre politiku hospodárskej súťaže EÚ veľkú
výzvu. Národné a politické záujmy opakovane víťazili nielen nad pravidlami voľného trhu,
ale aj nad zdravým rozumom. Vážna hospodárska kríza, dôsledky ktorej v krajinách Európy
cítiť dodnes, bola významným určujúcim činiteľom politiky hospodárskej súťaže v roku
2009. Bolo to obdobie, počas ktorého došlo k použitiu mechanizmov a nástrojov, ktorých
hlavným cieľom bolo pomôcť finančným inštitúciám, ktoré mali problémy, ako aj
niektorým veľkým podnikom, a nie podporiť dodržiavanie pravidiel trhového hospodárstva,
pričom najhoršie dôsledky tejto politiky pocítili malé a stredné podniky.

Bude mať to, čo sa urobilo, z dlhodobého hľadiska pozitívny účinok? To zisťujeme až
teraz. Preto by sme mali vyzvať Komisiu, aby vypracovala dôveryhodné analýzy, ktoré
ukážu, aké účinky mala táto pomoc na hospodárstvo. To umožní nielen zhodnotenie toho,
čo sa urobilo, ale tiež to umožní rýchle a účinné reagovanie na podobné hrozby
v budúcnosti.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Politika hospodárskej súťaže zohráva kľúčovú úlohu
v zabezpečovaní konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, neoddeliteľnou
súčasťou čoho je dohľad nad štátnou pomocou.

Počas súčasnej hospodárskej krízy však Európska komisia zároveň cítila potrebu schváliť
poskytnutia štátnej pomoci, zvlášť v bankovom sektore, ale aj v iných sektoroch, ktoré
zápasili s problémami. Členské štáty preto poskytli značné sumy v podobe systémov záruk,
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systémov rekapitalizácie a iných foriem financovania likvidity bankových inštitúcií s cieľom
zabezpečiť im zdroj financovania a záruku proti rizikám.

Európska komisia však musí na sektor pozorne dohliadať a predložiť plány na
reštrukturalizáciu a reguláciu finančných inštitúcií, aby sa zaručilo, že nebudú pokračovať
v rizikovom správaní, ktoré ohrozuje finančnú stabilitu Európskej únie. V opačnom prípade
bude štátna pomoc len prispievať k pretrvávaniu finančných problémov v Európskej únii.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Predložená správa potvrdzuje skutočnosť, že v oblasti
korektnej hospodárskej súťaže máme v Európskej únii ešte značné rezervy.

Exemplárnou ukážkou toho je poľnohospodárska výroba, kde tak Európska únia, ako aj
jednotlivé štáty, vstupujú rozličnými subvenciami a podporami do tohto prostredia
a výrazne tým deformujú konkurenčné prostredie. Najmä poľnohospodárske podniky
z nových členských krajín veľmi trpia v dôsledku nekorektnej dotačnej politiky Európskej
únie. Ďalšou oblasťou, kde bude potrebné zásadným spôsobom upraviť a zlepšiť
konkurenčné prostredie, je doprava. Preto považujem za veľmi dôležité akceptovať návrhy
Výboru pre dopravu a cestovný ruch, ktoré pregnantne poukazujú na deformácie v súťaži,
aj medzi jednotlivými druhmi dopravy.

V každom prípade, správa je podnetná a dobrá, a bude dôležité, aby bola aj efektívne využitá
na zlepšenie prostredia hospodárskej súťaži v Európskej únii.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Situácia, ktorú vytvorila hospodárska a finančná kríza,
sa odrazila na tóne správy Komisie. Je to v každom prípade dobrá správa, čo potvrdzuje
aj uznesenie Parlamentu. Sú tu však body, na ktorých by sa mohlo v budúcnosti trochu
viac popracovať, predovšetkým v oblasti prevencie a poskytovania správnych informácií.
Bez spolupráce sa nám nepodarí krízu prekonať, a preto je veľmi dôležité, aby nás Komisia
uistila, že nám bude neustále poskytovať informácie o dosiahnutých výsledkoch.
Dodržiavanie a presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ je jedným z kľúčov
k úspechu jednotného trhu. Transparentnosť treba zvýšiť napríklad na trhoch so surovinami
v oblasti energetickej politiky. Hospodárska súťaž tiež nie je plne zaručená v každom
segmente odvetvia energetiky. Preto je nevyhnutné realizovať druhý balík v oblasti
vnútorného trhu a tretí energetický balík. Takisto je už načase požadovať dôkladnejšie
preskúmanie hospodárskej súťaže v ďalšom sektore, konkrétne v agropriemyselnom
sektore. Prostredníctvom štúdie musíme identifikovať hlavných dodávateľov a distribútorov,
ktorí sú zodpovední za narúšanie hospodárskej súťaže na trhu.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Chcela by som zdôrazniť dôležitosť vypracovania jasných
pravidiel hospodárskej súťaže, z ktorých budú mať prospech a úžitok malé a stredné
podniky. Sú nesmierne dôležité pre celé európske hospodárstvo, nehovoriac o obrovskom
inovačnom potenciáli, ktorý ponúkajú. Vzhľadom na to by bolo podľa mňa vhodné pridať
kapitolu venovanú malým podnikom s dôrazom na spravodlivú hospodársku súťaž. Politika
hospodárskej súťaže by mala prispieť k podpore a posilňovaniu otvorených noriem
a interoperability. To by účastníkom trhu zabránilo v blokovaní prístupu k technológiám.

Na záver by som chcela povedať, že uplatňovanie úspešnej politiky hospodárskej súťaže
a neobmedzené fungovanie vnútorného trhu sú základnými predpokladmi trvalo
udržateľného hospodárskeho rastu v Európskej únii.

Mairead McGuinness (PPE).   – Chcela by som sa zamerať na odsek 90 tejto správy,
v ktorom sa hovorí, že konkurencia v poľnohospodárskej výrobe je predpokladom nižších
cien v krajinách EÚ. Je v tom trochu pravdy, obávam sa však, že podstata tu úplne uniká.
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Vedieme medzi sebou, konkrétne skupiny v tomto Parlamente, diskusiu o tom, čo sa deje
s poľnohospodárskymi trhmi a prečo nedochádza k spravodlivému presunu konečnej
ceny, ktorú ako spotrebitelia platíme za potraviny, k tým, ktorí potraviny produkujú.

Je to veľmi vážny problém v čase, keď uskutočňujeme reformu poľnohospodárskej politiky,
v rámci ktorej hrozí zníženie rozpočtu na poľnohospodárstvo, namiesto toho, aby sme
sa pozreli na nedokonalosti na trhu. Takže správa by sa mala venovať tejto problematike
oveľa viac. Správa vyzýva Komisiu, aby preskúmala hospodársku súťaž v agropriemyselnom
sektore: áno, prosím, a preskúmajte ju aj v maloobchodnom sektore, ale potom prestaňte
skúmať a začnite s tým niečo robiť! V tomto Parlamente sme dobrí v rečnení, ale v činoch
až takí dobrí nie sme.

V súvislosti s hospodárskou súťažou mám ešte jednu poznámku. Predkladám Komisii
sťažnosti v mene voličov. Malého človeka si štát nevypočuje, pričom chcem, aby Komisia
vzala späť nasledovné: že je niekoľko sťažností, ktoré som ako poslankyňa ne...

(Predsedajúci prerušil rečníčku)

Predsedajúci.   – Ďakujem vám, pani McGuinnessová. V rámci budúcich rozpráv tejto
povahy môže byť relevantné vypočuť si aj stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Vnútorný trh by mal byť slobodný, účinný,
dynamický a inovatívny. Správna politika hospodárskej súťaže je najlepším nástrojom na
dosiahnutie tohto cieľa. Ak na trhu tovarov a služieb funguje správne hospodárska súťaž,
dokážeme spotrebiteľovi zaručiť lepšiu kvalitu, nižšie ceny a väčší výber. Je dobré, že
uskutočňujeme tieto každoročné hodnotenia politiky hospodárskej súťaže. Takéto spätné
posúdenie je veľmi poučné. Účinné uplatňovanie nástroja politiky hospodárskej súťaže
prispelo k zlepšeniu hospodárskej stability a zmierneniu účinkov hospodárskej krízy na
podniky a spotrebiteľov. Je nutné zlepšiť hospodársku súťaž na trhoch s liekmi a energiami.
Nezabúdajme, že monopol, či už súkromný, alebo štátny obmedzuje hospodársku súťaž.
Stojí za to zdôrazniť, že zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike znamenajú, že
dotácie a vonkajšia pomoc už neobmedzujú hospodársku súťaž.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Komisia berie na vedomie výzvu Parlamentu na väčšiu
transparentnosť, viac dialógu a väčšiu informovanosť v oblasti politiky hospodárskej súťaže.
Budeme vás aj naďalej informovať o dôležitých politických rozhodnutiach týkajúcich sa
hospodárskej súťaže a v reakcii na vašu správu sa budeme snažiť zohľadňovať vaše
požiadavky, či už v rámci ďalšej správy o politike hospodárskej súťaže, alebo ad hoc, tak
ako to požadoval pán Bütikofer a iní poslanci.

Beriem na vedomie vašu výzvu na uskutočnenie odvetvových prieskumov na niektorých
trhoch. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že už samotné spravodlivé a dôrazné presadzovanie
pravidiel má pozitívny vplyv na hospodársku súťaž v celom odvetví. Odvetvové prieskumy
nie sú vždy najlepším spôsobom, ako presadiť uplatňovanie našich pravidiel v danom
sektore. Sú veľmi drahé, pokiaľ ide o zdroje, a mali by sa používať len vtedy, keď si prieskum
vyžadujú ciele politiky Komisie.

Môžem znovu potvrdiť, že dočasné opatrenia štátnej pomoci vyplývajúce z krízy sú naozaj
dočasné. Počas obmedzeného času, ktorý mi zostáva, by som chcel skutočne v krátkosti
nadviazať na niektoré vaše otázky.
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Po prvé, pokiaľ ide o investície a finančný sektor, prebiehajú konzultácie o usmerneniach
pre záchranu a reštrukturalizáciu.

Po druhé, pokiaľ ide o dopravu, Komisia pripravuje bielu knihu o budúcnosti dopravy,
ktorá má byť prijatá v marci 2011. Tá načrtne niekoľko návrhov zameraných na urýchlenie
dobudovania vnútorného trhu pre dopravu.

Po tretie, pokiaľ ide o služby všeobecného hospodárskeho záujmu, o tejto oblasti predloží
Komisia správu v prvom štvrťroku tohto roku.

Po štvrté, pokiaľ ide o digitálnu agendu, Komisia plne uznáva dôležitosť presadzovania
skutočne integrovaného digitálneho vnútorného trhu.

Po piate, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, aby všetky spoločnosti, veľké aj malé, mohli
prosperovať, nevyhnutne potrebujú rovnaké podmienky. Na dosiahnutie toho je
nevyhnutné, aby Komisia presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže. Zaoberali sme sa aj
pravidlami štátnej pomoci v oblasti malých a stredných podnikov, inovácií, výskumu
a vývoja a ekologických technológií.

V júni vám pán podpredseda Almunia predloží správu o politike hospodárskej súťaže za
rok 2010. Medzitým vás bude informovať o otázkach, ktoré ste položili, a v súvislosti
s odsekom 4 správy Parlamentu dostanú útvary GR pre hospodársku súťaž pokyny, aby
vám poskytli podrobnejšiu odpoveď.

Predsedajúci.   – Skončíme vystúpením pána spravodajcu Eppinka, ktorému, samozrejme,
blahoželáme, keďže väčšina jeho kolegov jeho prácu ako autora tejto správy pochválila.

Derk Jan Eppink,    spravodajca. – Rád by som poďakoval pánovi komisárovi, ktorý
zastupuje svojho kolegu, za to, že tu je. Vítam iniciatívu Komisie týkajúcu sa kolektívneho
uplatňovania nárokov, ktorá sa mala realizovať už dávno. Hovorí sa o nej aj v správe a podľa
mňa je v záujme spotrebiteľov – za predpokladu, že bude dobre zadefinovaná a dobre
legislatívne upravená. Podľa mňa je dobrá. Začneme zelenou knihou, aby sme videli, aké
rôzne stanoviská existujú. Vítam to.

V bankovom sektore vznikla veľmi zvláštna situácia: v rôznych krajinách je štátna pomoc
na rôznej úrovni a v rôznych štádiách. V niektorých krajinách, ako je napríklad Španielsko,
majú ťažkosti najmä regionálne banky (cajas), ktorých situácia si vyžaduje záchranu zo
strany Európskej centrálnej banky – hoci, ako podotkol pán Lamberts v priebehu 30 sekúnd,
ECB pri tom riskuje, že získa veľa zlých aktív. Tým sa stáva z ECB tak trochu zlá banka –
čo by tak nemalo byť.

V ďalších krajinách sa štáty snažia stiahnuť z bankového sektora a tam vzniká riziko vena.
Predpokladám, že na otázku vena nedokážete odpovedať – to je niečo pre pána komisára
–, bolo by však veľmi nespravodlivé voči iným bankám, ktoré štátnu pomoc nedostali,
keby niektoré, ktoré dostali pomoc alebo potrebovali záchranu, zrazu získali toto veno.
Takže tu sa musíme zamerať na otázku rovnakých podmienok.

Nakoniec sa dostávam k otázke prijímania nadväzujúcich krokov, pretože pani in ’t Veldová,
pani Gállová a pán Bütikofer mali niekoľko veľmi presných poznámok. Mali sme správu
minulý rok, máme správu tohto roku a podobnú správu budeme mať pravdepodobne aj
budúci rok. Všetko zostáva rovnaké. Vyzerá to trochu ako rituál na štýl Vatikánu, kde sa
stále opakujú tie isté veci. Musíme sa pozrieť na to, aké kroky sa podnikli v nadväznosti
na otázky, ktoré sme položili, pričom navrhujem, aby spravodajca a predchádzajúci
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spravodajca kontaktovali pána komisára a generálneho riaditeľa GR pre hospodársku
súťaž, aby sa spoločne pozreli na to, ako sa naložilo s požiadavkou, ktorú sme predložili.

Potrebujeme správu, ktorá bude náležite realizovaná v zmysle poskytovania informácií.
Preto navrhujem, aby sme uskutočnili náležité preskúmanie následných krokov, v čom
ma pani in ’t Veldová určite podporí, aby sme videli, čo konkrétne Komisia robí.

Predsedajúci.   – Ďakujem vám, pán Eppink. Som si istý, že ste si všimli reakciu vašich
kolegov, z ktorej vyplýva, že váš návrh bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou potrebnú
podporu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes, vo štvrtok.

4. Udržateľná politika EÚ na ďalekom severe (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa pána Gahlera v mene Výboru pre
zahraničné veci o trvalo udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe (2009/2214(INI))
(A7-0377/2010).

Michael Gahler,    spravodajca. – (DE) Zástupcovia našich arktických susedov, ktorí sledujete
túto rozpravu, z pozície spravodajcu ma nesmierne teší, že vám dnes môžem predložiť
výsledok viac ako ročnej práce, ktorej som sa venoval spolu s tieňovými spravodajcami,
ďalšími kolegami v arktickom fóre EÚ a mnohými odborníkmi a zástupcami, z ktorých
niektorí pochádzajú priamo z arktického regiónu.

Dosiahli sme široký konsenzus a myslím si, že sme vytvorili trvalo udržateľnú politiku na
ďalekom severe. Správa analyzuje nový význam arktického regiónu a vysvetľuje spôsob
organizácie politiky EÚ vo vzťahu k našim severným susedom z pohľadu Európskeho
parlamentu. Mojou hlavnou zásadou je ponuka spolupráce so štátmi a inštitúciami našich
susedov na ďalekom severe.

Uvedomujeme si, že dvojstranná a mnohostranná spolupráca s arktickými štátmi už
existuje. Odhliadnuc od záležitostí týkajúcich sa Arktídy sa Nórsko a Island už intenzívne
zapájajú do Európskeho hospodárskeho priestoru a do spolupráce s krajinami Schengenu.
EÚ je už ad hoc pozorovateľom v Arktickej rade, ale chcel by som zdôrazniť, že je potrebné,
aby EÚ získala štatút trvalého pozorovateľa. Dôvodom je najmä to, že takmer všetky
dôležité politické oblasti súvisiace s týmto regiónom sa aspoň sčasti týkajú Spoločenstva.
Táto ponuka spolupráce je formulovaná v tomto duchu, pretože my ako EÚ nemôžeme
svojvoľne konať alebo iniciovať aktivity v Arktíde. Sme vo veľkej miere závislí od ochoty
najbližších susedných území s nami spolupracovať.

V tejto správe som sa zameral aj na ľudský rozmer. Pri presadzovaní akejkoľvek oblasti
spoločnej politiky nesmie nikto zo zainteresovaných zabúdať na to, že treba náležite
prihliadať na záujmy ľudí žijúcich v Arktíde. Mám na mysli pôvodných obyvateľov týchto
krajín, ale aj iných ľudí žijúcich v týchto oblastiach, ktorých spôsob života a živobytia je
v súlade so zásadou udržateľnosti.

Chápeme, že obyvatelia arktického regiónu chcú rozvíjať svoje biotopy, inými slovami,
že odmietajú nariadenie o ochrane tejto oblasti v súčasnej podobe, ktoré túto oblasť zmení
na niečo ako národný park. Práve preto pracujeme spolu s partnermi na tom, aby sme
zabezpečili, že zásah do ekosystému a prirodzených biotopov bude vždy vychádzať zo
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zásad najvyššej možnej ochrany. EÚ je pre arktické štáty zaujímavým partnerom na
spoluprácu, pretože sme priekopníkmi vo významných politických oblastiach, ako je
ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy. Otázka, či najväčší vnútorný trh
na svete bude alebo nebude presadzovať ambicióznu environmentálnu politiku, má na
tento región zásadný vplyv.

EÚ je zaujímavým partnerom na spoluprácu aj preto, že sme významným odberateľom
komodít pochádzajúcich z Arktídy – nielen ropy a plynu, ale napríklad aj vzácnych rúd.
V tomto smere by sme mali nasledovať dobrý príklad spolupráce medzi Nórskom a Ruskom
v Štokmanovom ložisku v Barentsovom mori. Partneri sa pri spolupráci na ťažbe nerastných
zdrojov v tejto oblasti riadia najprísnejšími nórskymi environmentálnymi normami. Dúfam,
že to isté bude platiť aj o kooperačnej dohode medzi Ruskom a spoločnosťou BP, ktorá
bola schválená v uplynulých týždňoch s cieľom preskúmať Severný ľadový oceán.
V budúcnosti nám v odvetví životného prostredia a pri otváraní nových lodných trás, ako
je napríklad severovýchodná cesta, poskytnú cennú podporu monitorovacie satelity.
Spolupráca v tejto oblasti umožní skrátiť lodné trasy napríklad do juhovýchodnej Ázie.
Pre EÚ, ktorej podiel na svetovom obchodnom loďstve predstavuje približne 40 %, je tento
faktor dôležitý najmä z finančného hľadiska.

Náš rámcový program pre výskum ponúka cennú podporu ďalšej vedeckej spolupráci
medzi rôznymi polárnymi inštitútmi vo výskumných staniciach v Arktíde. Naši susedia
na ďalekom severe vedia, že EÚ je vhodným partnerom na spoluprácu. V oblasti
vypracovania, koordinácie a uplatňovania našich politík však máme stále čo zlepšovať.
Zlepšenie možno dosiahnuť začlenením príslušných oblastí v rámci Komisie do
kompetencie Generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo
a vytvorením príslušného orgánu v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Navyše
Informačné stredisko pre Arktídu by zhromažďovaním a vyhodnocovaním dôležitých
informácií tiež prispelo k skvalitneniu našej databázy. Vytvorenie mechanizmov spoločného
financovania a plánovania pre subarktickú oblasť, na ktorých by sa podieľali všetci partneri
na ďalekom severe, by tiež predstavovalo významný nástroj lepšej, účinnejšej spolupráce
v oblasti výskumu a vývoja.

Som presvedčený, že tento návrh politického dokumentu ponúka lepšie usmernenia na
vytvorenie komplexnej a úspešnej politiky EÚ pre Arktídu, ktorá bude prínosom aj pre
našich severných susedov.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Začiatkom minulého roka podpredsedníčka a vysoká
predstaviteľka pani Ashtonová iniciovala návrh rozpravy o arktickom regióne. Rozprava
v pléne nám umožnila vypočuť si vaše názory a zdôrazniť význam spolupráce s Arktídou
ako súčasti vonkajších vzťahov Európskej únie.

S arktickým regiónom spolupracujeme na mnohých úrovniach. Po prvé, Únia i členské
štáty uskutočňujú v tomto regióne aktívnu politiku v oblasti výskumu. Po druhé,
presadzujeme dôslednú environmentálnu a námornú politiku. Po tretie, naša stratégia
v boji proti zmene klímy sa zaoberá hlavnou príčinou zmien v Arktíde. A po štvrté, budeme
naďalej presadzovať opatrenia v prospech pôvodných obyvateľov všade vo svete vrátane
obyvateľov Arktídy.

Hoci uznávame, že náš dialóg s pôvodnými arktickými obyvateľmi za polárnym kruhom
by sa mohol zlepšiť, v roku 2010 sme boli svedkami začiatku úspešného a širšieho procesu
interakcie, ktorý budeme v nadchádzajúcich rokoch určite podporovať.
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Pokiaľ ide o prístup k Arktíde a ťažbu jej zdrojov, musíme si udržať povesť zodpovedného
spotrebiteľa v oblasti surovín a energetických zdrojov, ktorý dodržiava najprísnejšie
bezpečnostné a environmentálne normy. Zároveň budeme dôrazne požadovať spravodlivé
posudzovanie našich záujmov vrátane záujmov našich firiem.

Teší nás, že správa Parlamentu o ďalekom severe sa zaoberá týmito oblasťami a že obsahuje
cenné návrhy o tom, ako ďalej postupovať. Táto správa je významným prínosom
k postupnému vytváraniu politiky Európskej únie pre Arktídu a chcel by som poďakovať
Michaelovi Gahlerovi za to, že sa ujal tejto iniciatívy.

Táto iniciatíva je mimoriadne chvályhodná, pretože spravodajca a niektorí ďalší poslanci
Európskeho parlamentu podporili zaujímavý dialóg s tretími stranami a občianskou
spoločnosťou Arktídy, na ktorom sme sa aktívne zúčastnili. Záverečná správa obsahuje
rôzne názory a potvrdzuje záväzok Európskej únie načúvať všetkým zainteresovaným
stranám v Arktíde a spolupracovať s nimi.

Teraz otvárame novú etapu rozvoja politiky EÚ pre Arktídu. Po oznámení Komisie z roku
2008 a záveroch Rady z roku 2009 sa správa Parlamentu stane tretím pilierom základnej
štruktúry tejto politiky. Tieto tri texty sú jednotné a posielajú zodpovedný a pozitívny
odkaz partnerským krajinám v Arktíde a ľuďom žijúcim v tomto regióne. Snažíme sa
podporiť bezpečnejšiu, udržateľnú Arktídu. Rešpektujeme medzinárodné dohody
a dohovory a máme záujem spolupracovať na ich rozvoji a zlepšení.

Oceňujem najmä nórsko-ruskú delimitačnú dohodu o Barentsovom mori, ktorá bola
podpísaná vlani, ako referenčný bod pre dlhodobú mierovú spoluprácu v celom arktickom
regióne.

Európska únia by uvítala posilnenie a zefektívnenie Arktickej rady, ktorá prijíma a realizuje
kľúčové rozhodnutia o budúcnosti regiónu. Chceli by sme sa stať súčasťou Arktickej rady
ako stály pozorovateľ v snahe podeliť sa o bohaté skúsenosti v oblasti medzinárodnej
regionálnej spolupráce a sme veľmi vďační Parlamentu za podporu tohto úsilia.

Správa o ďalekom severe dá Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii silný podnet
v oblasti vonkajšej činnosti týkajúcej sa arktického regiónu. Som presvedčený, že odkaz
správy a jej prístup sú aktuálne a primerané.

Správa Parlamentu o ďalekom severe poskytne informácie aj pre potreby našej vlastnej
správy o pokroku v oblasti politiky EÚ pre Arktídu, ktorú nás Rada žiada predložiť ešte
v tomto roku. Naša správa bude adresovaná obidvom inštitúciám, Rade i Parlamentu,
a dúfame, že s ňou budete spokojní.

Inese Vaidere,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (LV) V prvom rade by som chcela
poďakovať pánovi Gahlerovi za dôkladne pripravenú správu. Som skutočne rada, že
politika Európskej únie vo vzťahu k ďalekému severu je jednou z tých oblastí, ktorými sa
Európska únia zaoberala v pomerne krátkom čase. V Arktíde sa nachádzajú mimoriadne
bohaté zdroje – približne štvrtina nevyčerpaných svetových zásob ropy a plynu,
biogenetické zdroje, zdroje rybolovu a nerastných surovín. Arktída ponúka aj nové
možnosti pre námornú dopravu. Roztápanie ľadovca spôsobilo, že lodná trasa do krajín
Ázie sa skrátila približne o 40 %. Potenciál Arktídy je obrovský. Preto s ním treba
zaobchádzať zodpovedne. Nezodpovedná ťažba zdrojov a nepremyslené dopravné toky
môžu mať vážne ekologické dôsledky. Zároveň si treba uvedomiť, že využívanie bohatstva
Arktídy môže otvoriť nové možnosti riešenia nielen energetických problémov, ale aj
problémov spojených s nedostatkom surovín a potravín. Svetové veľmoci vedú tvrdý
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konkurenčný boj v snahe získať čo najväčší podiel na riadení a ťažbe týchto zdrojov. Hoci
v Arktíde žije približne 3,7 milióna obyvateľov patriacich k niekoľkým desiatkam
pôvodných národov, napriek tomu ich treba do istej miery považovať za súčasť spoločného
sveta. Organizácia Spojených národov doteraz nedala privilégiá žiadnemu národu v Arktíde
a dúfam, že to neurobí ani v budúcnosti. Práve preto musí byť naša politika zodpovedná.
Európska únia musí vypracovať konkrétnu, koordinovanú stratégiu pre všetky oblasti
spojené s ďalekým severom a schváliť financovanie tejto politiky a zdroje tohto
financovania. Do úvahy treba brať aj otázky zmeny klímy, prosperity a rozvoja miestneho
obyvateľstva a energetickej bezpečnosti. V záujme uplatňovania tejto politiky je dôležité
získať štatút stáleho pozorovateľa v Arktickej rade. Napriek tomu, že Európska únia nemá
priamu morskú hranicu s Arktídou, môže získať vedúce postavenie v skúmaní regiónu
v oblasti zdrojov a nových lodných trás, ako aj v zabezpečení vysokej úrovne
environmentálnej bezpečnosti. Ďakujem.

Liisa Jaakonsaari,    v mene skupiny S&D. – (FI) Na úvod chcem úprimne poďakovať pánovi
spravodajcovi Gahlerovi za konštruktívnu spoluprácu. Najväčším ocenením tohto úsilia
sú nepochybne slová komisára Füleho, ktorý povedal, že táto správa sa stane tretím pilierom
politiky EÚ pre Arktídu.

Nie je žiadnym prekvapením, že politika pre Arktídu sa stáva ústrednou témou
medzinárodnej politiky, keďže ako povedala pani poslankyňa predo mnou, arktický región
má tretinu dosiaľ neobjavených prírodných zdrojov na svete: nerastných surovín, plynu
a ropy. Zmena klímy a konkurenčný boj v snahe získať tieto prírodné zdroje sú témy, ktoré
spolu súvisia, ale skutočný trend nepochybne udáva svetové hospodárstvo. Našťastie, vývoj
v arktickom regióne je stabilný a je založený na ochote spolupracovať.

V budúcnosti bude pre nás politika pre Arktídu skúškou, ktorá ukáže, či vieme spoločnými
silami zvýšiť stabilitu alebo, naopak, vyvoláme nové konflikty. Je dôležité, aby sa prírodné
zdroje ťažili zodpovedne a opatrne s cieľom vyhnúť sa fenoménu „zlatej horúčky“
a katastrofám podobného druhu, akých sme boli svedkami v Mexickom zálive.

Prvoradé je, že máme vyváženú správu a že vysielame odkaz o potrebe posilniť Arktickú
radu a o tom, že Európska únia sa intenzívnejšie zapojí do činnosti Arktickej rady ako
pozorovateľ. Nemali by sme tam však len tak vtrhnúť, ale treba sa správať diplomaticky,
rokovať, zapájať sa do rozumnej politickej spolupráce a predovšetkým stavať do popredia
posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Podľa môjho názoru je vynikajúce, že správa
poukazuje na význam Informačného strediska pre Arktídu a že navrhuje toto stredisko
umiestniť na Laponskej univerzite v Rovaniemi vo Fínsku.

Anneli Jäätteenmäki,    v mene skupiny ALDE. – (FI) Chcela by som úprimne poďakovať
pánovi spravodajcovi Gahlerovi, ako aj všetkým tieňovým spravodajcom. Našu spoluprácu
považujeme za vynikajúcu a je dôležité, že iniciatívna správa bola prijatá a že na základe
tejto správy bol predložený návrh.

Správa rázne obhajuje veľké investície do budúcnosti, ktoré umožnia ľuďom v arktickom
regióne prežiť, a investície do zamestnanosti, dopravy a životného prostredia. Za
mimoriadne významné považujem aj stanovisko správy k potrebe uznať postavenie
pôvodných národov, najmä Sámov. Sámovia sú jedinou pôvodnou skupinou obyvateľstva
v Európe a EÚ, teda Komisia, Parlament a Rada s nimi musia spolupracovať ako
s rovnocennými partnermi.
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Správa tiež uznáva štatút Arktickej rady, o ktorej pán komisár Füle dokonca povedal, že
EÚ je ochotná ju posilniť. Dosť ma však sklamalo konštatovanie komisára Füleho, že
spolupráca v arktickom regióne sa postupne zlepšuje. Samozrejme, EÚ musí ukázať snahu,
musíme investovať a prejaviť záujem o intenzívnejšiu spoluprácu v Arktíde. Nesmieme sa
uspokojiť s postupným pokrokom, to je akoby sme pri práci používali len jednu ruku: táto
oblasť musí byť jednou z priorít.

Na záver chcem povedať, že oceňujem návrh investovať do výskumu arktického regiónu
a že sa správa zmieňuje o možnosti umiestniť stredisko výskumu na Laponskej univerzite.
Laponská univerzita si zasluhuje uznanie, pretože je jedinou univerzitou, jedinou agentúrou,
ktorá sa skutočne pričinila o vytvorenie tohto centra a venovala tejto práci veľa času a úsilia.

Indrek Tarand,    v mene skupiny Verts/ALE. – V prvom rade chcem úprimne zablahoželať
a vzdať hold spravodajcovi a kolegom tieňovým spravodajcom a poďakovať im za dobrú
spoluprácu a porozumenie. Chcem poďakovať aj svojim kolegom zo Skupiny zelených
za ich spoluprácu a prínos.

Konečne môžeme povedať, že sme predložili dobrý dokument, ktorý nám, Európskej únii,
umožní postupovať prijateľným spôsobom a prihliadať na všetky záujmy všetkých
zainteresovaných strán. Hoci si zelení oprávnene myslia, že by sme mali byť ešte radikálnejší,
sme radi, že táto správa berie do úvahy naše obavy a pochybnosti. Ide napríklad o návrhy,
ktoré sme spravodajcovi predložili v súvislosti s tým, že vedecké údaje jasne potvrdzujú,
že arktický ekosystém v súčasnosti čelí vážnym zmenám klímy a že táto situácia si vyžaduje,
aby sme vo vzťahu k budúcemu rozvoju Arktídy prijali preventívny a vedecky založený
prístup.

To je dôvod, prečo sme v rámci mnohostrannej dohody žiadali uskutočniť ďalšie vedecké
štúdie s cieľom zvýšiť medzinárodné povedomie a ovplyvniť rozhodovanie o arktickom
ekosystéme skôr, ako sa bude pokračovať v ďalšom významnejšom rozvoji. Ďakujeme
ostatným skupinám za to, že túto skutočnosť akceptovali. Toto je príklad toho, ako sa veci
dajú v širokom spektre rôznych volebných obvodov vyriešiť k všeobecnej spokojnosti.
V tomto Parlamente je niekoľko skeptikov, ktorí si myslia, že arktický región si nezaslúži
našu pozornosť, ale nie je to pravda, najmä pokiaľ ide o Island, ktorý sa zrejme stane
28. členom EÚ.

Arktída je „cool“. Nie je to však v dôsledku zmeny klímy a následného otepľovania inak
studeného ďalekého severu. Arktída je „cool“ aj z dôvodu nových lukratívnych príležitostí,
hoci tieto príležitosti so sebou prinášajú veľmi zložité a vážne problémy. Preto si myslím,
že politici, ktorí riešia tieto problémy zodpovedným a politicky kultivovaným spôsobom
sú „cool“, ako napríklad tí z nás, ktorí dnes budú hlasovať za správu pána Gahlera.

Konrad Szymański,    v mene skupiny ECR. – (PL) Arktída sa skutočne mení. Najzreteľnejším
dôsledkom týchto zmien je možnosť vytvoriť nové dopravné a obchodné trasy a možnosť
ťažiť prírodné zdroje, ropu a plyn, ktorá je už evidentne na dosah. Reakcie sveta na tieto
zmeny sú chaotické. Na jednej strane máme veľmi konštruktívnu nórsko-ruskú delimitačnú
dohodu o Barentsovom mori, ale na druhej strane sa Rusi snažia presadiť politiku faits
accomplis. Myslím si, že tu by mali zohrávať významnú úlohu Európska únia a medzinárodné
spoločenstvo. Toto stanovisko je v správe jednoznačne vyjadrené a my ho podporujeme.
Ďalšia vec, na ktorú sme upozornili, je potreba zabezpečiť rovný, nediskriminačný prístup
k dopravným trasám. Regulačné ani finančné dôvody by nemali byť prekážkou rovného
prístupu k trasám. To všetko je v správe jednoznačne vyjadrené. Preto správu v hlasovaní
s radosťou podporíme.
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Sabine Lösing,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Veľmi pekne ďakujem pánovi Gahlerovi
za jeho správu. Aj z tejto správy jasne vyplýva, že o prírodné zdroje arktického regiónu je
obrovský záujem. V dôsledku zmeny klímy sa ropa, plyn a ďalšie zdroje dajú ťažiť čoraz
jednoduchším spôsobom. O téme, ako lepšie využiť lodné trasy, sme už diskutovali.

Logickým dôsledkom toho bude nárast znečistenia v regióne. Priemyselný rozvoj – najmä
prostredníctvom ťažby ropy a plynu, rozšírenia komerčného rybolovu a zvýšenia lodnej
dopravy – bude nevyhnutne viesť k narušeniu alebo dokonca k zničeniu tohto veľmi
citlivého ekosystému, čo bude mať ničivé následky.

Táto správa sa, žiaľ, zaoberá všeobecnými záležitosťami a neobsahuje žiadne účinné
stratégie na boj proti týmto nebezpečenstvám. V správe sa nespomína, že EÚ nie je jediná,
kto si uvedomuje rastúci geostrategický význam Arktídy. Hraničné štáty Rusko a členské
štáty NATO USA, Kanada, Dánsko a Nórsko už začali s militarizáciou arktického regiónu
a chcú chrániť svoje záujmy v tomto regióne.

Túto situáciu v Arktíde spôsobila zmena klímy. Musíme zabrániť katastrofickému
pokračovaniu tejto zmeny, čo je možné dosiahnuť iba urýchleným prechodom na
obnoviteľné zdroje energie. Táto stratégia však uplatňuje diametrálne odlišný prístup.

My Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica žiadame,
aby sa zabránilo tomu, aby sa Arktída stala ďalším terčom geopolitických záujmov. Spolu
s mnohými environmentálnymi organizáciami žiadame vyhlásiť moratórium na nové
projekty zamerané na ťažbu ropy v Arktíde. Je potrebné schváliť zmluvu – podobnú zmluve
o Antarktíde –, ktorá zakáže ťažbu nerastných surovín v regióne. V neposlednom rade
vyzývame na okamžitú demilitarizáciu regiónu, a tým aj na vytvorenie demilitarizovanej
zóny v Arktíde.

Keďže naša skupina a ani ja nemôžeme podporiť výsledky iniciatívnej správy, ktorá tu bola
predložená, skupina GUE/NGL predložila alternatívnu správu.

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

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Chcela by som sa opýtať, či si predstaviteľka
Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice myslí, že
je možné dosiahnuť niečo ako moratórium, keď nikto z aktérov a krajín v regióne takéto
moratórium nechce. Ako by reagovali pôvodní obyvatelia, keby im Európska únia diktovala,
čo majú robiť? Parlament sa už prehrešil, keď zakázal predaj výrobkov z tuleňa, čo ich
poriadne nahnevalo. Prečo by sme ich mali rozhnevať ešte viac? Teraz je potrebná
diplomacia a spolupráca.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Ja toto riešenie nepodporujem a, samozrejme, niečo
také nie je možné nariadiť zhora. Zostáva však otázka: S kým sme o tom diskutovali?
O ktoré štáty ide? Ktorých pôvodných obyvateľov sa to dotkne? Uskutočnili sa konzultácie
s ľuďmi, ktorí môžu z tejto situácie ťažiť, alebo s tými, ktorí môžu prísť o živobytie? Myslím
si, že treba zintenzívniť dialóg. Rozhovory, ktoré sa uskutočnili doteraz, nestačia. Musíme
sa snažiť o čo najširší dialóg a túto problematiku konzultovať aj so širšími vrstvami
spoločnosti, najmä s pôvodnými obyvateľmi.

Bastiaan Belder,    v mene skupiny EFD. – (NL) V prvom rade veľmi oceňujem vynikajúcu
prácu spravodajcu pána Gahlera.

Arktída má strategický význam najmä teraz, keď otepľovanie arktického regiónu, zdá sa,
otvorilo nové možnosti pre dopravu a ťažbu zdrojov v tomto regióne. Toto územie sa
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vyznačuje aj veľmi zraniteľným životným prostredím najmä v dôsledku znečisťovania
v Európe, Severnej Amerike, Rusku a Číne. Situáciu ešte viac komplikuje skutočnosť, že
nároky štátov vo vzťahu k Arktíde nie sú vždy jasné. Napriek tomu, že EÚ nebude mať
prístup k arktickému pobrežnému pásmu, pokiaľ sa Island nestane jej členom, EÚ má
členské štáty v arktickom regióne.

Preto podporujem stratégiu EÚ pre arktické regióny, ktorá dá EÚ rovnakú pozíciu ako
majú ostatné veľmoci, najmä Rusko, ktoré má jasný záujem o hospodárske využívanie
tohto regiónu. V prípade, že sa hospodárske aktivity v nadchádzajúcich rokoch zintenzívnia,
bude dôležité zabezpečiť náležitú rovnováhu medzi životným prostredím a hospodárstvom
a zapojiť do tohto úsilia aj miestne obyvateľstvo. Získanie štatútu stáleho pozorovateľa
EÚ v Arktickej rade by bol krok správnym smerom.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ako vieme, obrovské zásoby nerastných surovín v Arktíde
spôsobili, že toto územie sa stalo predmetom ostrých sporov. Odhaduje sa, že pod ľadom
sa nachádza až 90 miliárd barelov nevyužitej ropy. Objavuje sa, samozrejme, istý pocit
znepokojenia, že spoločnosť British Petroleum, ktorá vlani spôsobila ropnú katastrofu
v Mexickom zálive, by teraz mala ťažiť zdroje v tomto citlivom životnom prostredí, kde
sú v porovnaní s Mexickým zálivom oveľa tvrdšie podmienky.

Skutočnosť je napokon taká, že arktický región je už v súčasnosti konečným miestom
ukladania svetových emisií ortuti. Z hľadiska celosvetového dopytu po energetických
zdrojoch je však zrejme nereálne očakávať rozhodnutie, ktoré by nás prinútilo vzdať sa
arktických zásob ropy. Treba len dúfať, že Európska únia ako člen Arktickej rady zabezpečí
prijatie lepších bezpečnostných noriem s cieľom zabrániť tomu, aby voľne žijúce zvieratá
v Arktíde postihol rovnako hrozný osud, ako to bolo počas nedávnej ropnej katastrofy
v Mexickom zálive.

Navyše má z pohľadu EÚ Arktída zásadný význam aj z hľadiska rozvoja nových svetových
obchodných trás. Ak by bolo možné otvoriť novú obchodnú trasu medzi Európou, Áziou
a Severnou Amerikou, okamžite by sme sa vyhli pirátom v Somálsku a EÚ by zároveň
ušetrila množstvo peňazí, pretože misia Atalanta by už viac nebola potrebná.
Predpokladáme, samozrejme, že pôvodné obyvateľstvo Inuitov nebude v dôsledku straty
zdrojov obživy prinútené k zúfalým činom, ako je pirátstvo. Práve na to nesmieme pri
plánovaní lodných trás a pri ťažbe ropy zabúdať.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Aj ja by som chcel, samozrejme, poďakovať pánovi
Gahlerovi za veľmi dobrý návrh uznesenia a plodnú spoluprácu.

Pre mňa bol počas práce na tejto správe najdôležitejší rastúci význam výskumu
a monitorovania environmentálnych zmien, pretože získané informácie majú zásadný
vplyv na prijímanie politických a hospodárskych rozhodnutí. Zdá sa, že hlavným
predmetom záujmu Európskej únie sú hospodárske záležitosti, ako je rybolov, doprava
a prírodné zdroje. To je škoda, pretože veda nám nepochybne umožňuje posúdiť vplyv
hospodárskych zmien na životné prostredie v regióne. Tento vplyv je v arktickom regióne
v porovnaní s ostatnými regiónmi oveľa väčší. Čo presne tento vplyv spôsobuje? Na to
nám vedia odpovedať len odborníci.

Otvoreniu výskumu v Arktíde však, žiaľ, čoraz viac bránia štáty, ktoré majú prístup
k Severnému ľadovému oceánu. Dokonca aj na územiach, kde platia medzinárodné
dohovory a zmluvy, sa v posledných dvoch alebo troch rokoch výrazne obmedzila sloboda
aktivít a výskumu, často pod zámienkou ochrany životného prostredia. Klimatické
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a oceánske procesy v Arktíde majú výrazný vplyv na zmenu klímy a životného prostredia,
preto je sloboda výskumu mimoriadne dôležitá v snahe zistiť, čo sa deje nielen v samotnej
Arktíde, ale aj na miestach, kde žijeme, čo je ešte dôležitejšie. Navyše práca vedcov z krajín
mimo Arktídy a investované peniaze nás oprávňujú na to, aby náš názor v záležitostiach
týkajúcich sa severného polárneho regiónu bol vypočutý.

Diana Wallis (ALDE).   – Chcela by som poďakovať pánovi Gahlerovi za veľmi dôkladnú
a podrobnú správu a, samozrejme, aj za jeho ochotu urobiť kompromis. Obávam sa však,
že hoci je už po Vianociach, vyrobili sme povestný vianočný stromček želaní, ktoré
zatieňujú hlavnú politickú tému.

Naše predchádzajúce rozpravy o politike pre Arktídu v tomto Parlamente v podstate
vyprovokovalo oznámenie Komisie. Veľmi jasne sme trvali na tom, aby sa krehké životné
prostredie v Arktíde chránilo koordinovaným spôsobom – aby sa chránili posledné oblasti
divokej prírody, ktoré v súčasnosti čelia environmentálnej kríze.

Zdá sa, že sa podarilo dosiahnuť veľmi mierny pokrok – podvedomý posun – v našom
myslení smerom k bezpečnosti: bezpečnosti dodávok energie a bezpečnosti vo využívaní
zdrojov. Potvrdzuje to aj dohoda, ktorá sa dosiahla tento víkend medzi spoločnosťami
Rosnefť a BP – BP Deepwater.

Ako Komisia a niektorí komentátori opakovane zdôraznili, v Arktíde je mnoho, mnoho
regulačných medzier. Vplyv EÚ na životné prostredie v tejto oblasti nie je zanedbateľný.

Regulácia je neucelená a nejasná. Nadnárodné spoločnosti majú otvorené pole. Mali by
sme konať dôslednejšie. Predtým sme hovorili, že chceme konať dôslednejšie. Chceli sme
ucelenejší prístup. Pýtam sa, čo sa zmenilo, a myslím si, že aj naši občania sa môžu opýtať,
čo sa zmenilo.

Struan Stevenson (ECR).   – Aj ja chcem zablahoželať Michaelovi Gahlerovi k vyváženej,
vynikajúcej správe. Napriek problematickému charakteru životného prostredia v Arktíde
vyvolali rastúce ceny ropy medzinárodný záujem o ťažbu v tejto oblasti. Všetci vieme, že
ropa sa začala ťažiť v roku 1968 v Prudhoe Bay na aljašskom North Slope, ale mnohé
oblasti Arktídy ešte neboli preskúmané.

Geologický prieskum USA z roku 2008 odhaduje, že v oblastiach severne od polárneho
kruhu sa nachádza 90 miliárd barelov neobjavených zásob ropy – technicky dosiahnuteľnej
ropy – a 44 miliárd barelov zemného plynu. V súčasnosti to predstavuje 13 až 20 %
celkového objemu neobjavených zásob ropy vo svete. Pochopiteľne, získanie takéhoto
množstva ropy bude mať pre Arktídu dramatické dôsledky a môže spôsobiť ekologické
katastrofy globálneho rozsahu, preto sa podľa môjho názoru musíme sami seba opýtať,
či je rozumné púšťať sa to tohto projektu v čase, keď sa odhodlane snažíme skoncovať so
závislosťou od fosílnych palív a definitívne sa zamerať na bezuhlíkovú spoločnosť.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Oznámenie Komisie o Arktíde mi z nejakého
dôvodu pripomína mačku, ktorá sa oblizuje pri predstave o miske smotany. Globálne
otepľovanie a roztápanie ľadu na severnom póle nepochybne otvára nové príležitosti:
prírodné zdroje, ropa, ryby, lodná doprava a tak ďalej. O tom všetkom sme už počuli.
Podľa môjho názoru je však dôležité, aby sa EÚ touto predstavou príliš nenadchýnala,
pretože v oblasti Severného ľadového oceánu nemá žiadne pobrežné pásmo. Mne ako
dánskemu občanovi sa zdá dosť úbohé, že sa Dánsko využíva na zdôvodnenie prepojenia
EÚ s Arktídou. Pravda je taká, že jediným spojením Dánska s Arktídou je Grónsko, ktoré
sa v referende pred 26 rokmi rozhodlo vystúpiť z Európskej únie.
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EÚ by takisto nemala očakávať veľa ani vo vzťahu k Islandu. Rozhodnutie o členstve Islandu
v EÚ musia urobiť samotní občania Islandu bez nátlaku zo strany EÚ. Vôbec nič
nenasvedčuje tomu, že by väčšina občanov na Islande podporovala členstvo v EÚ.

Preto by si EÚ namiesto predstavy o potenciálnej nadvláde v Arktíde mala možno uvedomiť
svoju zemepisnú polohu a upevňovať dobré susedské vzťahy s krajinami, ktoré sa skutočne
nachádzajú v Arktíde. Ide o našich priateľov v západných škandinávskych krajinách,
Nórsku, Islande, Grónsku a Faerských ostrovoch. Najmä to by malo byť úlohou Európskeho
parlamentu.

Timo Soini (EFD).   – (FI) Toto je veľmi dôležitá téma, a keďže Fínsko leží na severe, túto
problematiku dobre poznám. Tentoraz súhlasím s fínskymi kolegami poslancami, že
odborníci v Laponsku a na Laponskej univerzite v Rovaniemi tieto veci ovládajú. Súhlasím
aj s názorom o postavení pôvodných obyvateľov.

Budem hlasovať za túto správu, hoci najviac kritizujem vyhlásenia o zmene klímy, podľa
ktorých by sme mali uzavrieť dohodu založenú, takpovediac, na názoroch EÚ.
Obchodovanie s emisiami v EÚ úplne zlyhalo. V roku 2008 sa zistilo, že došlo
k zneužívaniu, podvodom v oblasti DPH a mnohým ďalším machináciám v celkovom
objeme 5 miliárd EUR. Navyše počet týchto podvodov stále narastá. Obchodovanie
s emisiami jednoducho nefunguje, prináša len škody. Ak to máme napraviť, musíme zaviesť
systém špecifických emisií, ako máme pri automobiloch, kde je možné zistiť, kto a aké
emisie produkuje, nie vytvárať medzinárodný obchod založený na zhovievavosti, kde si
ľudia kupujú právo znečisťovať ovzdušie. To je dôležité.

Problematika Arktídy je tiež dôležitá, hoci ak vezmem do úvahy nedávne kroky EÚ, nie
som si celkom istý, ako sa bude ďalej riešiť. Nie všetko, čoho sa EÚ dotkne, sa musí
nevyhnutne pohnúť vpred. Dánsky poslanec rozprával o tamojších regiónoch veľmi
rozumne. Sú to regióny so zvrchovanými právami a tieto práva si môžu pri rozhodovaní
o vlastných záležitostiach uplatňovať.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) V prvom rade by som chcel zablahoželať kolegovi
Michaelovi Gahlerovi k vynikajúcej správe, ktorú predložil. Táto správa vyzýva Radu
a Komisiu, aby vytvorili osobitnú politiku EÚ pre Arktídu, pričom vyzdvihuje skutočnosť,
že prípadným pristúpením Islandu k Európskej únii by sa Únia stala jedným z pobrežných
štátov Arktídy.

Ako spravodajca Parlamentu pre Island by som chcel zdôrazniť, že priority tejto krajiny
vo vzťahu k Arktíde sú v súlade s požiadavkami Európskej únie. Posilňujeme politickú
a administratívnu úlohu Arktickej rady, zabezpečujeme trvalo udržateľný rozvoj regiónu
a napokon by som chcel spomenúť podporu práv pôvodných obyvateľov. Aj práve
prebiehajúci proces navrhovania stratégie pre Arktídu na Islande i v Európskej únii môže
okrem iného prispieť ku koordinácii obidvoch politík v súvislosti so žiadosťou Európskej
únie o udelenie štatútu stáleho pozorovateľa v Arktickej rade.

Na záver by som chcel povedať, že Európska únia môže evidentne prispieť k účinnému
mnohostrannému riadeniu na ďalekom severe. Chcel by som tiež povedať pánovi
Søndergaardovi, že som si veľmi pozorne vypočul jeho slová o väčšine na Islande. Som
presvedčený, že nás čaká zdĺhavý proces, v ktorom sa môžu udiať mnohé zmeny. Podľa
môjho názoru je našou úlohou podporiť zodpovedný predvstupový proces a najmä
vyváženú diskusiu o Európskej únii v tejto krajine.
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Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Chcel by som pochváliť kolegu pána Gahlera, ktorý
napriek tomu, že pochádza z južného Nemecka, preukázal pozoruhodné znalosti
a pozitívny vzťah k Arktíde a ďalekému severu. Niektorí kolegovia povedali, že krajiny by
mali riešiť vzniknuté problémy individuálne a že nepotrebujeme toľko koordinácie. Tento
názor kategoricky odmietam. Práve Európska únia má najväčšie skúsenosti so spoluprácou
a s reálnym vstupom na nezmapované územie, čo by mohlo v tomto regióne zohrávať
veľmi dôležitú úlohu. Je to napokon jasné – buď sa rozhodneme pre konfrontáciu, neistý
boj a konflikty, alebo pre mierovú spoluprácu a podporu regiónu, ktorý by mohol byť
príkladom pre ostatné krajiny sveta. Je tu aj ďalší rozmer – zisk a hospodársky prínos alebo
životné prostredie a ochrana. Som presvedčený, že Európska únia, ktorá vždy zohrávala
vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy, musí pri harmonizácii obidvoch prístupov naďalej
klásť väčší dôraz na druhý rozmer.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Arktická oblasť sa v dôsledku zmeny klímy
výrazne mení, ľad a sneh sa roztápa. Otvárajú sa nové lodné trasy, sprístupňujú sa loviská
rýb a vznikajú väčšie a lepšie príležitosti na reálny prieskum ložísk ropy a plynu.

EÚ zohráva v súvislosti s Arktídou aktívnu úlohu. EÚ sa napríklad významne podieľa na
financovaní výskumu a vývoja prostredníctvom siedmeho rámcového programu pre
výskum a vývoj. Európsky parlament sa aktívne zapája do prebiehajúceho dialógu so
zvolenými zástupcami Arktídy prostredníctvom stáleho výboru poslancov arktického
regiónu a ja ako predseda delegácie pri spoločnom parlamentnom výbore Európskeho
hospodárskeho priestoru (SINEEA) zastupujem v tomto dôležitom orgáne Európsky
parlament.

V septembri Parlament prvýkrát usporiadal stretnutie stáleho výboru, ktoré sa bude konať
každé dva roky. Konferencia bola veľmi úspešná a umožnila Európskemu parlamentu
prehĺbiť a posilniť vzťahy s arktickými národmi.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Nevystupujem tu ako poslankyňa žijúca za polárnym
kruhom, chcem len všetkých upozorniť, že severný pól nemá len hospodárske a energetické
dedičstvo, ale je aj jedným z najväčších príkladov prírodného dedičstva. Preto je veľmi
dôležité, aby spoločnosti, ktoré tam budú realizovať výskum a ťažbu, nevstupovali na toto
územie z pozície dávnych zlatokopov idúcich za vidinou zárobku, ale so zmyslom pre
európsku zodpovednosť, ktorá sa sformovala koncom 20. a začiatkom 21. storočia.
Nezabúdajme, že práce v tejto oblasti sa budú vykonávať v mimoriadne nepriaznivých
poveternostných podmienkach a s použitím nových technológií. Je mimoriadne dôležité,
aby sme v tejto oblasti nerobili ústupky a aby sme vo vzťahu k týmto spoločnostiam
uplatňovali pravidlá, normy a požiadavky, ktoré umožnia technické riadenie týchto aktivít
na najmodernejšej technologickej úrovni. Zároveň by sme mali zabezpečiť financie s cieľom
zabrániť vzniku prírodnej katastrofy, akej sme boli svedkami v prípade ropnej plošiny
Deep Horizon. Je veľmi dôležité, aby sme dodržali správne poradie: planéta, ľudia
a produkt...

planéta, ľudia a produkt. Produktom sú v tomto prípade, samozrejme, zásoby plynu a ropy.
Ďakujem za pozornosť a blahoželám spravodajcovi.

Birgit Schnieber-Jastram (PPE).   – (DE) Aj ja by som chcela poďakovať pánovi
spravodajcovi Gahlerovi a všetkým tieňovým spravodajcom. Je pravda, že Európa sa
postupne musí prispôsobiť novej realite a vyrovnať sa so zmenami v rovnováhe politickej
moci. Vo vzťahu k politike pre Arktídu to znamená, že musíme pochopiť, že arktické štáty
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si želajú rozvíjať svoj región samy, ale sú otvorené spolupráci. Nemajú záujem o nové
zmluvy, ale chcú, aby sa existujúce regulačné zmluvy ďalej rozvíjali.

Zmena klímy a nové lodné trasy so sebou prinášajú nielen riziká, ale môžu ponúknuť aj
nové príležitosti. Vo vzťahu k Arktíde to znamená, že EÚ má príležitosť na lepšiu spoluprácu
a rozvoj. Napokon, proti účinkom zmeny klímy nemôže nikto bojovať osamote, rovnako
ako nikto nemôže osamote rozvíjať potenciál arktického regiónu. Európska únia má navyše
trvalý záujem o bezpečný rozvoj...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Bohatstvo Arktídy nespočíva len v obrovských energetických
zdrojoch a nových lodných trasách, ale aj v pôvodnom obyvateľstve. Nie je to arktické
múzeum, ale domov tri a pol milióna ľudí. Preto ich musíme počúvať. Nikto nemá právo
plieniť a rabovať tento región.

V budúcnosti tu určite nájdeme veľa baní, priemyslu a lodí, čo prinesie zvyšujúce sa
nebezpečenstvo vzniku ekologických katastrof. Na to sa musíme zodpovedne pripraviť.
Chrániť prírodu, ktorá je v tomto regióne zvlášť zraniteľná, je náročná úloha.

Nový výskum Laponskej univerzity prekvapivo ukazuje, že EÚ má už v arktickom regióne
veľkú moc. Práve preto by mala byť aktívnejšia a zodpovednejšia. Mala by do regiónu
investovať finančne a hmotne. To bude závisieť aj od prípadného budúceho členstva Islandu
v EÚ. Aj ja si myslím, že Laponská univerzita v Rovaniemi je najvhodnejším miestom pre
Informačné stredisko pre Arktídu.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Predovšetkým by som chcela zablahoželať pánovi
spravodajcovi k vynikajúcej, vyváženej správe. Globálny záujem o severské regióny sa za
posledných pár rokov výrazne zvýšil, a ako bolo povedané, dosiahol novú dimenziu. Preto
je mimoriadne dôležité, aby Európska únia zohrávala v tomto smere aktívnu úlohu a aby
sa navyše aktívne snažila získať štatút stáleho pozorovateľa v Arktickej rade.

Ako tu už zaznelo, tieto regióny majú obrovský potenciál napríklad z hľadiska prírodných
zdrojov. Potrebujeme odvážnu víziu a spoluprácu, ale aj finančné investície, aby ľudia
žijúci v tomto regióne mohli trvalo ťažiť z toho, čo im tento región ponúka.

Rovnako ako mnohí kolegovia poslanci, aj ja som veľmi rada, že sa v správe osobitne
spomína Informačné stredisko pre Arktídu, schopnosti a skúsenosti Laponskej univerzity
a vynikajúce možnosti, ktoré táto univerzita ponúka.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Téma, o ktorej dnes diskutujeme, je nepochybne
veľmi dôležitá a podľa môjho názoru budeme v tomto storočí svedkami boja – medzi
národmi, medzi vládami – s cieľom profitovať z Arktídy. Z tohto hľadiska dnešnú diskusiu
o tejto téme schvaľujem. Čo ma vedie k tomuto záveru? Vieme, že Čína už teraz stavia
ľadoborec. Sledujeme snahu mnohých krajín, ktoré nemajú hranicu so severnými moriami,
stať sa členom Arktickej rady a som rád, že Európska únia je a bude jej členom. Sú tu však
dva aspekty. Po prvé, odporúčal by som, aby Komisia v nadchádzajúcich dňoch zabezpečila
ukončenie militarizácie v tomto regióne, pretože už…

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Táto správa obsahuje pekné slová o obavách v súvislosti
so zmenou klímy, o ohľade na životné prostredie, no v skutočnosti je o honbe EÚ za
zdrojmi v Arktíde. Hovorí o predpokladaných množstvách ropy, plynu, o nerastných
surovinách, lesoch a rybách, ktoré bude môcť EÚ v blízkej budúcnosti využívať. V správe
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sa uvádza, že EÚ má obrovské územia pevniny vo Švédsku a Fínsku, ale nespomína sa, že
ide o švédske a fínske územia. V správe sa tiež uvádza, že Únia má výlučné právomoci na
zachovanie morských biologických zdrojov. Nie som si istá, či by s tým súhlasili aj grónski,
ruskí a kanadskí Inuiti.

To, že je Arktída riedko obývaná, ešte neznamená, že tam môže hocikto prísť a robiť si,
čo sa mu zachce. Táto oblasť nie je stavaná na hromadný cestovný ruch, nadmerný rybolov
a obrovské rabovanie nerastných surovín. Arktída je mimoriadne citlivá oblasť s tradíciou
spolupráce a väčšina arktických krajín jednoducho nie je členom EÚ. Grónsko vlastne
vystúpilo z EÚ, ako práve spomenul pán Søndergaard.

PREDSEDÁ: ISABELLE DURANT
podpredsedníčka

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Chcela by som zablahoželať pánovi Gahlerovi k jeho skvelej
iniciatíve a k vynikajúcej správe. Myslím si, že táto správa je vyvážená a zohľadňuje záujmy
tých, ktorí chcú ťažiť prírodné zdroje, a zároveň aj tých, ktorých vážne znepokojuje vplyv
na klímu.

Domnievam sa, že najlepšou formou ochrany Arktídy by bola globálna dohoda o klíme,
ale medzitým musíme navrhnúť krátkodobejšie riešenia s cieľom obmedziť otepľovanie
Arktídy. Uvítala by som, keby Európsky parlament priznal, že emisie sadzí majú veľký
podiel na otepľovaní Arktídy. Preto by som chcela vyzvať Komisiu, aby urobila potrebné
zmeny a doplnenia v smernici o národných emisných stropoch niektorých znečisťujúcich
látok vrátane emisií sadzí.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Súhlasím s mnohými kolegami poslancami, najmä s pani
Herczogovou a pánom Repom, ktorí hovorili o ekologickom význame tejto oblasti
a o potrebe chrániť práva občanov. Arktída je nedotknuté, vzdialené územie. Žijú tam však
ľudia, ktorí majú svoju kultúru. Životné prostredie v tejto oblasti má mimoriadny význam.
Toto územie je dôležité z hľadiska boja proti zmene klímy a prispôsobenia sa tejto zmene.
Som veľmi smutný z toho, že Európska únia sa teraz, keď sa v Arktíde roztápa ľad,
zúčastňuje pretekov o to, kto bude prvý ťažiť zásoby ropy v tejto oblasti. Skutočnosť, že
tak robia ostatní, nás ešte neoprávňuje robiť to isté. Náš názor musí vždy vyjadrovať naše
hodnoty a musíme vždy konať v snahe chrániť tieto zdroje a podporovať hospodárstvo
s nízkou produkciou uhlíka.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) V súvislosti s Arktídou sa objavujú tri hlavné
otázky. Prvá otázka sa týka energetiky, spomínala sa tu ropa a plyn a v budúcnosti to bude
aj metán, pretože zásoby využiteľného metánu v permafroste sú približne na 300 rokov.
Orgány EÚ sa zatiaľ touto témou vôbec nezaoberali.

Druhou otázkou je doprava. Otvorením severnej trasy sa skracuje cesta na Ďaleký východ.
Cesta z Hamburgu do Soulu trvá 21 dní. Ak by sme brali do úvahy túto možnosť, výrazne
by sa znížili náklady a vytvorili by sa užšie kontakty medzi obidvomi regiónmi.

Tretia otázka sa týka životného prostredia, pretože využívanie energetických zdrojov
a intenzívnejšia doprava prinesú tomuto regiónu celý rad ekologických rizík. Myslím si,
že by bolo dobré vypracovať plán...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

29Diskusie Európskeho parlamentuSK20-01-2011



Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Chcela by som zablahoželať pánovi
spravodajcovi Gahlerovi k iniciovaniu veľmi dôležitej a potrebnej správy Európskeho
parlamentu o ďalekom severe a k reakcii na odporúčanie Európskej komisie vytvoriť
politiku EÚ pre Arktídu, ktorá obsahuje veľmi konkrétne a komplexné návrhy: od zapojenia
pôvodných obyvateľov do dialógu, stability a bezpečnosti v regióne po budúce projekty,
ekologický rozmer a zmenu klímy. Pätina neobjavených zdrojov sveta sa nachádza práve
v tomto regióne. Bezohľadné súperenie o prístup k prírodným zdrojom Arktídy je absolútne
nežiaduce, ale reálne. Preto je dôležité zintenzívniť dialóg, aby sa arktický región nestal
arénou konkurenčného boja medzi krajinami a ropnými spoločnosťami, ktorého obeťou
by boli predovšetkým miestni obyvatelia a najmä mimoriadne citlivý arktický ekosystém.
V správe sa uvádza, že v arktickom regióne, kde sú účinky zmeny klímy mimoriadne
viditeľné, sa časom zvýši počet projektov zameraných na ťažbu ropy. Preto považujem za
správne a mimoriadne dôležité zdôrazniť, že hodnotenie vplyvu na životné prostredie...

Seán Kelly (PPE).   – Podľa môjho názoru je správne, že Európska únia rozvíja politiku
a stratégiu pre rozsiahle regióny, ako je pobaltský región, podunajský región, náš atlantický
región a ďaleký sever, o ktorom dnes diskutujeme.

Vo vzťahu k ďalekému severu je však dôležité, aby sme nekonali didakticky, ale
diplomaticky, aby sme nevyužívali nátlak, ale spoluprácu a aby sme namiesto výskumu
nepodporovali zneužívanie. Keďže pôvodní obyvatelia sú veľmi dôležití, musíme prihliadať
predovšetkým na ich záujmy. Sú spoločnosti a krajiny, ktoré sa na sever pozerajú
nenásytnými očami, pretože táto oblasť má zdroje fosílnych palív, rýb a – pravdepodobne
– poskytuje možnosti námornej dopravy. Európska únia vzhľadom na svoje zmluvy a svoj
raison d'être nie je v pozícii vytvoriť rovnováhu.

Chcel by som povedať ešte jedno: ako člen delegácie pre vzťahy s Kanadou navrhujem, aby
sme spolu s Kanadou a s podobne zmýšľajúcimi krajinami využívali kolegiálny prístup
s cieľom zabezpečiť uplatňovanie pravidiel fair play na ďalekom severe, najmä vo vzťahu
k pôvodným obyvateľom.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Drancovanie komodít, strategické záujmy, zmena klímy
a v neposlednom rade narastajúci cestovný ruch vedú tento citlivý ekosystém na pokraj
záhuby. Ekosystém ďalekého severu je však pomerne sebestačný, a preto aj mimoriadne
citlivý. Z toho dôvodu je dôležité vytvoriť rovnováhu medzi využívaním zdrojov na jednej
strane a maximálnou ochranou tohto citlivého systému na strane druhej. To však nie je
možné dosiahnuť bez zavedenia obmedzení v oblasti ťažby komodít a metód tejto ťažby
a bez prísnejších pravidiel v oblasti cestovného ruchu a obchodného loďstva.

Správa, že veľká ropná spoločnosť BP a ruský štátny podnik Rosnefť vytvorili spoločný
plán na ťažbu ropy a plynu, nevyzerá byť krok smerom k rozumnému využívaniu komodít
– práve naopak!

Preto niet pochýb, že ochrana Arktídy je záležitosť, ktorá presahuje rámec individuálnych
národných strategických a hospodárskych záujmov a ktorá musí byť v centre pozornosti
EÚ.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Chcela by som poďakovať pánovi spravodajcovi Gahlerovi
a tieňovým spravodajcom za vynikajúcu, rôznorodú správu, ktorá vyváženým spôsobom
nastoľuje rôzne problémy. Hovorí o potenciáli arktického regiónu, jeho obrovských
prírodných zdrojoch, surovinových a energetických zdrojoch, o nových dopravných
cestách a cestovnom ruchu, ale zároveň aj o zraniteľnosti krehkého životného prostredia
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v Arktíde a o právach jej pôvodných obyvateľov. Vo vzťahu k severu sa musíme správať
skutočne veľmi zodpovedne a musíme vytvoriť dobrú stratégiu pre Arktídu.

Súhlasím aj s fínskymi kolegami poslancami, ktorí vyjadrili spokojnosť so správou
v súvislosti s pozitívnym postojom k iniciatíve Laponskej univerzity vytvoriť vo svojich
priestoroch Informačné stredisko EÚ pre Arktídu. Teším sa na správu Komisie o politike
pre Arktídu, ako prisľúbil pán Füle.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Táto rozprava bola určite zaujímavá a ukázala, že spolupráca
s Arktídou sa týka množstva dôležitých tém. Potvrdila, že pocity v našej spoločnosti
vzhľadom na diskusiu o budúcnosti Arktídy sú veľmi rôznorodé. Dovoľte mi uviesť päť
konkrétnych bodov vyplývajúcich z dnešnej diskusie.

Po prvé, Informačné stredisko pre Arktídu. Oznámenie Komisie z roku 2008 a závery
Rady z roku 2009 žiadali Komisiu o preskúmanie možnosti vytvoriť nové informačné
stredisko pre Arktídu. Dôkladne skúmame rôzne možnosti v Európskej únii vrátane
strediska v Rovaniemi vo Fínsku (Laponsko) a predovšetkým úlohu, ktorú by toto stredisko
malo plniť.

Po druhé, Európska únia je jedinou zainteresovanou stranou v Arktíde, ktorá priamo
priznala, že ako priemyselný subjekt zodpovedáme spolu s ďalšími priemyselnými krajinami
za zmeny, ktoré sa dejú v Arktíde. Oznámenie Komisie stavia do popredia ochranu
životného prostredia a význam tejto ochrany potvrdzujú aj závery Rady z roku 2009.

Po tretie, sme hrdí na Sámov, ktorí sú občanmi EÚ, a sme hrdí na to, že viaceré ustanovenia
v zmluvách EÚ a v regionálnej politike EÚ sa venujú Sámom. Naša cezhraničná spolupráca
a európsky nástroj pre demokraciu a programy v oblasti ľudských práv podporujú Sámov
žijúcich v severozápadnom Rusku a ďalších pôvodných obyvateľov v oblasti Barentsovho
mora.

Po štvrté, Európska únia a členské štáty sú svetovým lídrom v oblasti výskumu v Arktíde
a sme na to hrdí. Táto oblasť sa spomína v rámcovom programe. Prostredníctvom piateho,
šiesteho a siedmeho rámcového programu Európska únia investuje do výskumu spolu
200 miliónov EUR. Nie je však rozumné presadzovať politiku snahy o poprednú
a jednostrannú pozíciu vodcu v celkovej politike pre Arktídu, kým nie sme pobrežnou
oblasťou Arktídy.

Po piate, Komisia prijala v roku 2010 oznámenie o ťažbe na mori, ktorým by sme sa mali
riadiť všade vo svete vrátane arktického regiónu. Toto oznámenie podporuje obozretný
prístup, ktorý budeme uplatňovať aj v Arktíde. Oznámenie je plne v súlade so zásadami
EÚ o ochrane Arktídy a dôrazne žiada dodržiavať najprísnejšie environmentálne normy.

Správa Parlamentu o ďalekom severe nám dáva podrobný prehľad o činnosti, úlohách
a záujmoch Európskej únie v arktickom regióne. Takisto posilňuje vyvážený prístup EÚ
k Arktíde, ktorý je kombináciou ochrany a trvalo udržateľného rozvoja Arktídy. Sme
presvedčení, že tento vyvážený prístup máme na dosah a že Európska únia sa stane
nezvratným a pozitívnym príkladom spolupráce so subarktickou oblasťou.

Michael Gahler,    spravodajca. – (DE) Rád by som tiež poďakoval všetkým rečníkom. Pán
komisár, keď som hovoril o politike vo vzťahu k našim susedom na ďalekom severe, nechcel
som tým naznačiť, že ste sa dostali do sporu o právomoci s barónkou Ashtonovou. Chcel
som to len vysvetliť.
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Takmer vo všetkých vystúpeniach jasne zaznelo jedno: máme pred sebou úlohu dokázať
prostredníctvom našej politiky, že vieme alebo musíme vedieť zosúladiť rôzne záujmy
a aktivity.

Myslím si, že ako príklad je možné spomenúť mikrokozmos v Nórsku: Nóri lovia ryby,
ťažia ropu a plyn, dodržiavajú najprísnejšie environmentálne normy na pevnine i na mori
a zveľaďujú najsevernejšie regióny pre ľudí, ktorí tam žijú. Ak budeme schopní túto zásadu
uplatňovať v celom regióne prostredníctvom spolupráce s miestnymi komunitami, potom
budeme vzorom pre ostatné citlivé regióny. V politickej realite sa zmenilo to, že neveríme,
že môžeme prinútiť ľudí, aby sa riadili našimi želaniami, no zároveň musíme prijať výzvu
na splnenie všetkých našich cieľov: potrebujeme vysokú úroveň ochrany životného
prostredia, výrazné obmedzenie zmeny klímy, trvalo udržateľnú politiku rybného
hospodárstva, rozvoj bezpečných trás lodnej dopravy a prijateľnú úroveň rozvoja miestnych
komunít. Ak sa budeme snažiť spolupracovať v úsilí stanoviť a neskôr splniť tieto ciele,
potom v spolupráci s našimi partnermi skutočne dosiahneme dôležité výsledky v prospech
regiónu i v prospech nás samých.

Ešte raz by som chcel poďakovať najmä všetkým tieňovým spravodajcom. Teším sa na
ďalšiu rozpravu vyplývajúcu z tejto správy. Riešenie tejto problematiky by sa nemalo
skončiť hlasovaním.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční neskôr.

5. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu

6. Stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je správa pána Ungureana v mene Výboru pre
zahraničné veci o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora (2010/2087(INI)) (A7-0378/2010).

Traian Ungureanu,    spravodajca. – Presne pred tromi rokmi podporil Európsky parlament
Čiernomorskú synergiu. Išlo o prvý krok k súdržnej politike v jednej z najcitlivejších oblastí
v Európe, a to správnym smerom, lebo oblasť Čierneho mora je teraz zoširoka analyzovaná
– a obávaná – ako miesto, v ktorom sa spájajú politické, strategické a bezpečnostné nádeje,
sily a ambície.

Našu politiku v tejto oblasti možno v súčasnosti ďalej rozvíjať. Tento Parlament môže
zohrať rozhodujúcu úlohu pri pretváraní politík EÚ na ucelenú stratégiu EÚ. Toto je vlastne
hlavnou myšlienkou správy, ktorú som inicioval s podporou kolegov z Výboru pre
zahraničné veci a Parlamentu ako celku.

Ale prečo nová správa o oblasti Čierneho mora a prečo stratégia EÚ pre oblasť Čierneho
mora? Niekto by povedal, že Čierne more je malé more. Áno, je, ale ak túto mapu vymeníme
za strategickú mapu, Čierne more je zrazu obrovské. Je tu tiež ďalší faktor: Čierne more je
čoraz černejšie.

Pristúpením Bulharska a Rumunska sa Čierne more stalo čiastočne vnútorným morom
EÚ. Vývoj udalostí je však v tomto regióne často nepredvídateľný: napätie rastie a dochádza
k mnohým nedorozumeniam. Súhrnná analýza oblasti Čierneho mora vedie k záveru, že
problémy v tejto oblasti buď pretrvávajú, alebo sa skutočne zhoršujú. Vojna medzi
Gruzínskom a Ruskom, ku ktorej došlo v roku 2008, nevyriešené a takzvané „zmrazené“

20-01-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK32



konflikty a znepokojivé oslabovanie demokratického poriadku na Ukrajine a v Rusku, to
všetko sú vážne udalosti a jasné príklady bezpečnostných rizík v tejto oblasti.

Keď preskúmame výsledky, ktoré v súčasnosti prináša angažovanosť EÚ v tejto oblasti,
zistíme, že sú prinajmenšom zmiešané. Politike, ktorú EÚ uplatňuje voči oblasti Čierneho
mora, chýbajú mechanizmy monitorovania a hodnotenia a nadväzné opatrenia. V Bruseli
sa o oblasti Čierneho mora dostatočne nediskutuje a financovanie tohto regiónu z EÚ je
nejednotné a zložité.

Nová stratégia pre oblasť Čierneho mora by sa mala zakladať na prínosoch Čiernomorskej
synergie, ktorú sme prijali pred tromi rokmi, a zároveň by mala zaviesť silnejšiu politiku
a konkrétne nástroje. Dovoľte mi spomenúť len dve z odporúčaní uvedených v správe.
Prvé sa týka primeraných zdrojov: ak chce EÚ zohrať kľúčovú úlohu v oblasti Čierneho
mora, musí vyčleniť primerané finančné aj ľudské zdroje. Vytvorenie osobitného
rozpočtového riadku v rozpočte EÚ je nevyhnutné. Druhé odporúčanie sa týka vypracovania
akčného plánu s jasnými cieľmi a úlohami vrátane pravidelných ministerských stretnutí
medzi príslušnými krajinami.

Stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora by nemala podceňovať ani preceňovať žiadny štát
v tejto oblasti. Zásady inkluzívnosti a regionálnej zodpovednosti by sa mali odzrkadľovať
v dôležitej úlohe, ktorú majú Turecko a Rusko, ale aj všetci regionálni partneri, pokiaľ ide
o úspech regionálnej spolupráce.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým kolegom za pozitívne prínosy ku konečnému
zneniu tejto správy. Podľa mňa sa všetci zhodneme na tom, že tento Parlament očakáva
od Komisie a Rady, že túto správu premenia na skutočnosť. Strategické a prínosné
angažovanie EÚ v oblasti Čierneho mora by sa malo stať skutočnosťou.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Som veľmi rád, že oblasť Čierneho mora patrí medzi priority
programu Európskeho parlamentu. Tento región je pre Európsku úniu dôležitý a musíme
sa naň sústrediť, aby sme si uvedomili, ako veľmi je pre nás citlivý.

Chcel by som poďakovať a zablahoželať spravodajcovi Výboru pre zahraničné veci Traianovi
Ungureanovi k vynikajúcej a veľmi vecnej správe. Táto správa a odporúčania, ktoré sa v nej
uvádzajú, sú zaujímavé a inovačné v mnohých otázkach.

Od najnovšieho rozšírenia EÚ je Čierne more aj morom EÚ. Voči oblasti Čierneho mora
máme povinnosti, presne ako voči všetkým ostatným úmoriam, s ktorými hraničíme.
Tieto nové povinnosti musíme rozhodne zvládnuť.

V rámci Európskej susedskej politiky už máme iniciatívu zameranú na túto oblasť:
Čiernomorskú synergiu. Musíme však pripustiť, že sa ukázalo, že jej realizácia je omnoho
ťažšia, než sme predpokladali. Nie všetci v tomto regióne nadšene vítajú všetko, čo chceme
urobiť.

Práve pre tieto dôvody Parlament zvolil prístup, ktorý sa zakladá na regionálnej
zodpovednosti a podpore dialógu. Domnievam sa, že tento prístup by sme mali teraz
uplatňovať, ale tieto záväzky môžu byť dôveryhodné len vtedy, ak a keď prinesú ľuďom
v tomto regióne konkrétne pokroky.

Správa o vytvorení novej stratégie Európskej únie pre oblasť Čierneho mora preto
predstavuje náš záväzok voči tomuto regiónu a členským štátom, ktoré patria do tejto
oblasti, a to záväzok, že ich budeme plne podporovať pri riešení problémov spojených
s ich špecifickou geografickou polohou.
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Chápeme, že stratégia pre oblasť Čierneho mora by sa nemala vykladať ako náhrada
existujúceho úsilia, najmä Čiernomorskej synergie. Mala by byť skôr všeobecným rámcom,
ktorý bude smerodajný pre všetky činnosti Európskej únie v tomto regióne.

Stratégia pre oblasť Čierneho mora môže byť pre nás ideálnou príležitosťou zhodnotiť
naše záujmy v tomto regióne vrátane strategických, politických a hospodárskych záujmov
a prediskutovať, ako najlepšie ich naplniť. Parlament určil príslušné oblasti, v ktorých by
sa táto stratégia mala rozvíjať, napríklad v oblasti správy vecí verejných, bezpečnosti
a energetiky, dopravy, životného prostredia, obchodu, miestneho hospodárskeho rozvoja
a sociálneho a ľudského rozvoja.

Rozvoj tejto stratégie môže tiež poskytnúť príležitosť pridať činnostiam prebiehajúcim
v tomto regióne námorný rozmer. Komisia v súčasnosti pripravuje komplexný balík, ktorý
sa bude týkať iniciatív námornej politiky, riadenia prírodných zdrojov a boja proti
nezákonným rybárskym činnostiam.

Môžeme vychádzať z našich poznatkov z iných stratégií, napríklad zo stratégie EÚ pre
oblasť Baltského mora a stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Stratégia pre podunajskú
oblasť si bude, samozrejme, vyžadovať evidentné interakcie s oblasťou Čierneho mora.
Sme si však vedomí toho, že každé európske úmorie je iné. Podľa toho musíme zabezpečiť,
aby boli všetky budúce stratégie EÚ prispôsobené vlastným sektorálnym vlastnostiam,
hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, životnému prostrediu a energetike, infraštruktúre
a prírodných zdrojom.

Správa o vývoji stratégie EÚ pre oblasť Čierneho mora ponúka prehľad úloh, ktoré bude
treba v tomto regióne splniť v budúcnosti, ale bude relevantná aj pre zriadenie solídnych
kanálov so štátnymi partnermi v tomto regióne s cieľom zabezpečiť jej bezproblémovú
a účinnú realizáciu. Musíme využiť túto príležitosť na rozsiahle diskusie so všetkými
zainteresovanými stranami počnúc našimi partnermi v týchto regiónoch a s účasťou
Parlamentu.

Ešte raz, táto správa je vítaná a sme odhodlaní vychádzať z odporúčaní, ktoré sa v nej
uvádzajú. Európska služba pre vonkajšiu činnosť a príslušné útvary Komisie budú
zameriavať svoje úsilie na vytvorenie stratégie pre oblasť Čierneho mora, pre ktorú budeme
žiadať vašu podporu a podporu Rady.

Metin Kazak,    spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko. – (BG)
Chcel by som zablahoželať pánovi Ungureanovi. Ako spravodajcu Výboru pre
medzinárodný obchod ma teší, že niektoré z našich návrhov sa uvádzajú v jadre jeho
správy.

Teší ma, že ako už bolo spomenuté, po pristúpení Bulharska a Rumunska v roku 2007 sa
Čierne more stalo, obrazne povedané, „európskym“ morom a vyžaduje si celkovú európsku
stratégiu s dosť veľkými administratívnymi a finančnými zdrojmi, ako aj dobrú koordináciu
a zodpovednosť.

Hlavnou úlohou je zapracovať do novej stratégie projektový prístup. Osobitnú pozornosť
treba venovať oblastiam spoločného záujmu, ako sú životné prostredie, energetika, doprava
a infraštruktúra, ktoré majú rozhodujúci význam pre trvalo udržateľný rozvoj tohto
regiónu.

Potrebná je tiež intenzívna spolupráca na parlamentnej úrovni, napríklad s organizáciami
ako Parlamentné zhromaždenie pre hospodársku spoluprácu v oblasti Čierneho mora
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a Svetová obchodná organizácia (WTO) a s Čiernomorskou bankou pre obchod a rozvoj.
Na záver chcem povedať, že podľa mňa by sme mali zvážiť ďalšie regionálne iniciatívy, ale
nedovoliť, aby potlačili túto stratégiu.

Silvia-Adriana Ţicău,    spravodajkyňa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného
o stanovisko. – (RO) Výbor pre priemysel, výskum a energetiku podporuje úplnú integráciu
trhov a predpisov na základe právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky a nabáda krajiny
ležiace v širšej oblasti Čierneho mora, aby sa pripojili k Zmluve o založení Energetického
spoločenstva, a EÚ, Európsku investičnú banku (EIB) a Európsku banku pre obnovu a rozvoj
(EBRD), aby poskytli pomoc pri modernizácii energetickej infraštruktúry v tomto regióne.

Zdôrazňujeme európsku pridanú hodnotu a význam južného koridoru na prepravu plynu
ako prostriedku na zlepšenie bezpečnosti dodávok Európskej únie. Projekty ako plynovod
Nabucco, ktorý je pre Európsku úniu prioritný, spolu s transjadranským plynovodom,
paneurópskym ropovodom, prepojením Turecko – Grécko – Taliansko alebo prepojením
Azerbajdžan – Gruzínsko – Rumunsko zdôrazňujú mimoriadny význam angažovanosti
EÚ v oblasti Čierneho mora a tiež potrebu rozšíriť spoluprácu medzi krajinami tohto
regiónu. Zdôrazňujeme význam vytvorenia regionálnej siete pre výskum a vzdelávanie
v širšej oblasti Čierneho mora a jej napojenia na sieť GEANT a vyzývame Komisiu, aby
naďalej podporovala výskumné projekty v tomto regióne.

Vážená pani predsedajúca, na záver chcem vyzvať Komisiu, aby navrhla stratégiu Európskej
únie pre tento región spolu s akčným plánom. Zdôrazňujeme nutnosť prepojiť túto stratégiu
so stratégiou Európskej únie pre podunajskú oblasť.

Victor Boştinaru,    spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. –
Význam oblasti Čierneho mora pre EÚ z hľadiska dopravy, energetiky, stability, bezpečnosti
a životného prostredia je zrejmý. Z tohto dôvodu bude mať stratégia EÚ pre tento región
určite veľmi pozitívny vplyv na túto oblasť aj na EÚ ako celok.

Výbor pre regionálny rozvoj sa nazdáva, že táto stratégia môže tomuto regiónu priniesť
rast a trvalo udržateľný rozvoj. Ale zároveň sa domnieva, že ak má byť zabezpečená plná
účinnosť, treba zapojiť všetky štáty v tomto regióne bez ohľadu na to, či sú členskými
štátmi alebo nie. S ohľadom na túto stratégiu treba koordinovať postupy, ale ako môže
táto koordinácia existovať bez riadnej účasti všetkých krajín? Koordinácia je určite potrebná
v prípade stratégie pre podunajskú oblasť, ktorá sa má čoskoro stať veľkou prioritou
maďarského predsedníctva.

Uplatňovanie integrovaného prístupu a cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi by sa
malo podporovať vo všetkých oblastiach tejto stratégie, ale najmä v oblasti dopravy,
energetiky a životného prostredia.

Elmar Brok,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Chcel by som poďakovať pánovi
spravodajcovi za vynikajúcu prácu, za to, že spojil veľa myšlienok do komplexnej podoby,
čo pomôže nášmu úsiliu v budúcnosti.

Musíme pochopiť, že táto spolupráca v oblasti Čierneho mora by sa nemala zamieňať
s Východným partnerstvom alebo našimi strategickými vzťahmi s Tureckom a Ruskom.
Ide o odlišné otázky a táto spolupráca ich nenahrádza. Na druhej strane považujem za
veľmi vzrušujúce to, že je možné spojiť tieto rozdielne skupiny v určitých otázkach s cieľom
vytvoriť súdržnú politiku, ktorá bude v našom vlastnom záujme, ako aj pomôcť príslušným
krajinám. Takáto spolupráca môže prípadne pomôcť spojiť protikladné politické
a hospodárske záujmy, aby budúce spory neboli také dramatické a nebezpečné a aby sa
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napríklad naša práca v rámci Východného partnerstva nevykladala tak, že je namierená
proti konkrétnemu jednotlivcovi, ale radšej tak, že všetko sa navzájom dopĺňa. Pokiaľ však
ide o európsku perspektívu, tento náš spolupracujúci prístup by nám nemal brániť očakávať,
že Východné partnerstvo s týmito krajinami bude mať iné výsledky ako tie, ktoré prinášajú
napríklad rozvojové stratégie s Ruskom. Musíme mať možnosť robiť také rozdiely a pán
komisár určite veľmi dobre vie, že to tak má byť. Z tohto dôvodu je však spolupráca
s oblasťou Čierneho mora v záujme Európskej únie, v záujme Ruska, v záujme Turecka
a v záujme ostatných krajín v tomto regióne, z ktorých väčšina sú členmi Východného
partnerstva. Viem si predstaviť, že by to mohlo mať značný prínos pre hospodársku
a politickú stabilitu Európy, a dúfam, že môžeme úzko spolupracovať s pánom komisárom
s cieľom presadiť to.

Ioan Mircea Paşcu,    v mene skupiny S&D. – Čierne more je bránou do Európy a východom
z nej, preto sa tak k nemu treba aj stavať. Nie je to len vzdialené miesto malého významu,
ktorému príležitostne venujeme pozornosť.

Pravda je taká, že táto oblasť už zaradila – a naďalej bude zaraďovať – body na náš program,
či už z dôvodu pozastavenia dodávok plynu ako v rokoch 2006 a 2008, alebo z dôvodu
gruzínskej vojny v roku 2008. EÚ však oblasti Čierneho mora napriek týmto dôkazom
a jej významu, o ktorom niet pochýb, stále nevenuje toľko pozornosti, koľko si zasluhuje
– práve tá EÚ, ktorá bola istým spôsobom donútená zaoberať sa týmito problémami, keď
sa Bulharsko a Rumunsko stali členmi v roku 2007.

Z retrospektívy sa zdá, že Čiernomorská synergia, ktorá bola vypracovaná krátko po
pristúpení týchto dvoch krajín, je narýchlo vytvoreným dokumentom, ktorého účelom
bolo zakryť „biele mesto“ alebo „čiernu dieru“ – podľa toho, ktorý z týchto výrazov sa vám
viac páči – a s ktorým si EÚ musela poradiť takmer zo dňa na deň. Nasvedčuje tomu
skutočnosť, že od prvého preskúmania tejto iniciatívy v roku 2008 sa nestalo nič dôležité
– a ako sa uvádza v správe, neurobili sme veľký pokrok, pokiaľ ide o jej uplatňovanie.

Podľa mňa existujú pre to dva hlavné dôvody. Po prvé, členovia EÚ zjavne nemajú záujem
ani ochotu rázne sa zaoberať touto oblasťou. Navyše teraz, keď je nedostatok peňazí, je
ochota to urobiť ešte menšia.

Po druhé, prvý predpoklad, na ktorom sa táto synergia zakladala, čiže ten, že táto oblasť
by sa mala stať súdržným a spolupracujúcim regiónom, aby si získala pozornosť a hmotnú
podporu EÚ, ignoruje jednoduchý fakt, že len pred 20 rokmi vyzerala táto oblasť úplne
inak. Očakávať, že taká komplexná oblasť s mnohými rozdielmi sa stane súdržnou
a nadobudne vlastnú identitu v takom krátkom čase, je buď nerealistické, alebo – nerád to
hovorím – zle naplánované. Možno by sa veci mohli zlepšiť v kontexte prehodnotenia
Východného partnerstva.

Ivo Vajgl,    v mene skupiny ALDE. – (SL) Správa, ktorú kolega poslanec Ungureanu pripravil
tak angažovane a spôsobom, ktorý pripravuje cestu spolupráci, za čo mu ďakujem, znova
obracia našu pozornosť na región, ktorý charakterizuje rozmanitosť: rozmanitosť
politických systémov, kultúrnych tradícií, náboženských vyznaní, postavenia a ambícií
z hľadiska priblíženia sa k Európskej únii, úroveň hospodárskeho rozvoja, dostupnosť
prírodných zdrojov a, samozrejme, nová situácia, ktorá vznikla, lebo tri štáty ležiace
v oblasti, o ktorej diskutujeme, sú dnes členskými štátmi Európskej únie.

Pre nás je oblasť Čierneho mora mimoriadne zaujímavá najmä pre svoju geostrategickú
pozíciu, ktorá buď so sebou prináša pridanú hodnotu, alebo vážne ohrozuje naše
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bezpečnostné záujmy. V tomto kontexte zdôrazňujem najmä energetickú bezpečnosť
a zabezpečenie trvalo udržateľných dodávok energie pre Európsku úniu, infraštruktúru
a naše možnosti mať vplyv pri riešení konfliktov a nevyriešených otázok v tejto oblasti,
ako aj rozvíjanie partnerstiev s Ruskom a Tureckom. Toto všetko sa dá dosiahnuť lepším
zapojením krajín v tejto oblasti a s účasťou všetkých členských štátov Európskej únie
a ďalších organizácií a sietí, ktoré pôsobia v tejto oblasti, vrátane sietí organizácií občianskej
spoločnosti; práve ony si vyžadujú našu osobitnú pozornosť a uznanie.

Na nič z toho nepotrebujeme nové inštitúcie; potrebujeme zabezpečiť pravidelné
financovanie a väčšiu politickú účasť. Pán komisár, verím, že budete vedieť dobre zužitkovať
túto správu, a teším sa na spoluprácu s vami.

Werner Schulz,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Ak sa má oblasť Čierneho mora rozvinúť
na stabilnú, bezpečnú, demokratickú a prosperujúcu oblasť a ak sa majú tieto príležitosti
a výzvy naplniť, budeme potrebovať všestrannú stratégiu. Toto uznesenie sa zameriava na
tento cieľ, a preto ho naša skupina podporuje. A aj preto, lebo sa v ňom zohľadňuje
niekoľko našich návrhov, napríklad urovnanie nevyriešených konfliktov v tejto oblasti,
zlepšenie spolupráce v občianskej spoločnosti, podpora projektov medzi obyvateľmi
a malých projektov v kontexte cezhraničnej spolupráce.

Okrem toho chceme udržateľnú energetickú politiku, väčšiu energetickú účinnosť
a zriadenie akademických a študentských sietí. Čo by som však skritizoval, je nesúdržné
stanovisko vo vzťahu k otázke energetickej infraštruktúry v tejto oblasti – v tomto kontexte
by som chcel spomenúť projekty Nabucco a South Stream. Nerozumiem, prečo bola
odmietnutá naša výzva na prísnejšie monitorovanie ropných plošín v Čiernom mori. Keď
vezmeme do úvahy katastrofu v Mexickom zálive, je to absolútne nevyhnutné. Z tohto
dôvodu dnes znova predkladáme tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Paweł Robert Kowal,    v mene skupiny ECR. – (PL) Myslím si, že navrhnutý dokument si
zaslúži podporu, takže v mene našej skupiny ho podporujem. Chcel by som zdôrazniť, že
Čiernomorská synergia by sa mala v súčasnosti prehodnotiť. Nie všetky šľachetné zámery
sa totiž v rámci tejto synergie účinne realizujú a je veľmi dobré, že spravodajca to
zdôrazňuje. Preto si myslím, že najdôležitejšou úlohou, ktorú pán Füle v súčasnosti má,
je usporiadať iniciatívy v tejto časti Európy a ukázať, že našou prioritou je susedská politika
a že v tomto kontexte by mali byť ostatné otázky až na druhom mieste. Podľa mňa tento
spôsob myslenia zaručí účinnosť Čiernomorskej synergie v budúcnosti, a to najmä v oblasti
energetiky. Táto synergia by tiež mohla byť dobrým nástrojom napríklad v súvislosti
s Gruzínskom a podporou demokratických a hospodárskych premien, ktorými v posledných
rokoch prechádza. Prvým a najdôležitejším krokom, ktorý musíme teraz urobiť, je však
zorganizovanie iniciatív v tejto časti Európy, aby sme nielen mohli byť na ne hrdí, ale aby
boli skutočne účinné a dosiahli konkrétne ciele.

David Campbell Bannerman,    v mene skupiny EFD. – Pri diskusii o oblasti Čierneho mora
človeku príde na um jedno slovo, a tým je „opatrnosť“. V tomto prípade je opatrnosť
potrebná úplne vo všetkom.

Oblasť Čierneho mora je zadným dvorom Ruska. Ruská flotila kotví v Sevastopole na
Kryme blízko bojísk krymskej vojny. Videli sme nešťastný konflikt v Gruzínsku, v prípade
ktorého bola chyba na oboch stranách. Keby bolo Gruzínsko v NATO, následky mohli byť
katastrofálne. Podporujem síce gruzínsku nezávislosť, ale provokovať ruského medveďa
v jeho vlastnom brlohu je nerozumné.
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Potom je tu Turecko, s ktorým sa EÚ hrá tak, že mu ponúka členstvo aj napriek tomu, že
členovia ako Francúzsko jeho žiadosť zamietnu. Len 4 % tureckej súše patria do Európy.
Turecko by nemalo byť v EÚ. Vábenie Turecka prináša skutočné hrozby. Sklamanie by
mohlo vohnať Turecko do rúk islamistických extrémistov.

Na záver chcem povedať, že podstatou tejto otázky je fakt, že oblasť Čierneho mora je
prístupovou cestou k veľmi dôležitej kaspickej rope a zemnému plynu. Skutočne by sme
mali postupovať opatrne.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Chcel by som sa pripojiť k väčšine názorov vyjadrených
v tomto Parlamente a zablahoželať spravodajcovi k tomu, čo touto správou dosiahol.
Pontus Euxinus, ako sa Čierne more volalo v staroveku, má pre Európu odjakživa veľký
geostrategický a hospodársky význam. A má ho aj v našich časoch.

Preto je veľmi dôležité, aby sa táto stratégia premenila na konkrétne činy, lebo znova o nej
vedieme rozpravu, pričom si spomínam, že len nedávno sme viedli dosť podobnú rozpravu.
Z tohto dôvodu chcem vlastne podčiarknuť to, čo povedali poslanci zo skupiny socialistov,
a podporiť najmä bod, ktorý predpokladá osobitný rozpočtový riadok na realizáciu tejto
stratégie.

Takže vyzývam Komisiu, aby začala konať. Len s primeraným financovaním budeme môcť
premeniť slová, ktoré dnes odzneli v tomto Parlamente, na činy, ktoré budú mať dosah na
európskych občanov.

Iuliu Winkler (PPE).   – Na úvod by som chcel zablahoželať pánovi Ungureanovi k iniciatíve
pri príprave správy o oblasti Čierneho mora. Takisto ma teší podpora, ktorú vyjadrilo
niekoľko predchádzajúcich rečníkov, vážených kolegov, ktorí sa zaviazali podporovať
európsku víziu pre oblasť Čierneho mora.

Čierne more sa nepochybne stalo čiastočne vnútorným morom Európskej únie. Jeho
geostrategický význam sa sotva dá zveličiť, keď vezmeme do úvahy regionálnu stabilitu,
demokratizačné procesy a súvisiace otázky energetickej bezpečnosti, hospodárstva
a obchodu. Som presvedčený, že my – EÚ – by sme mali ťažiť z potenciálu oblasti Čierneho
mora, nie iní.

Aby Európska únia dosiahla tento cieľ, musí sa viac spoliehať na svoje členské štáty, ktoré
ležia v tejto oblasti, prestať žiť minulosťou a ukázať väčšiu dynamickosť, iniciatívu
a prezieravosť. Nezávisle od otázok týkajúcich sa procesu rozširovania by som chcel
všetkým, ktorí sa na oblasť Čierneho mora dívajú skepticky, niečo povedať. Akékoľvek
spomalenie procesu integrácie tejto oblasti do EÚ vráti demokratický vývoj v tejto oblasti
naspäť do minulosti. Hrozí strednodobá a dlhodobá nestabilita, ktorej následky bude pre
Európsku úniu ťažké posúdiť a ešte ťažšie zvládnuť.

Na záver chcem povedať, že EÚ potrebuje svoje vnútorné Čierne more a my potrebujeme
integrovanú stratégiu pre túto oblasť. Komisia by mala pripraviť stratégiu pre oblasť
Čierneho mora a zohľadniť pritom odporúčania nášho spravodajcu. Tento Parlament by
mal dnes túto stratégiu bezvýhradne podporiť.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Dnes diskutujeme o veľmi dôležitej správe o konkrétnej
oblasti, ktorá sa nachádza blízko Európskej únie: o oblasti Čierneho mora. V tejto oblasti
sa nachádzajú členské štáty EÚ aj krajiny, ktoré sú dôležité pre regionálnu spoluprácu.
Preto máme spoločnú potrebu chrániť existenciu oblasti mieru, demokracie, bezpečnosti
a stability okolo Čierneho mora.
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Máme stabilný rámec spolupráce, a to prostredníctvom Čiernomorskej synergie, ktorá sa
začala realizovať trochu dávnejšie, hoci zatiaľ neprináša hmatateľné výsledky. Jej úspešná
realizácia prostredníctvom opatrení prijatých všetkými zúčastnenými krajinami ďalej
posilní naše vzťahy na základe spoločných hodnôt. Musí doplniť zavedenú Európsku
susedskú politiku a Východné partnerstvo.

Stabilita a bezpečnosť v okolí Čierneho mora má priamy dosah na Európu. Európska únia
je preto spoluzodpovedná za podporu mierového riešenia konfliktu a budovania dôvery.
Táto oblasť je pre Úniu dôležitá, a to najmä pre svoje energetické a dopravné spojenia.
Posilnenie demokracie a silný systém právneho štátu uľahčia obchod, investovanie a voľný
pohyb ľudí.

Plne podporujem názor, že v rozpočte by sa mal pre Čiernomorskú synergiu urobiť osobitný
rozpočtový riadok. Účinne to napomôže modernizáciu tejto oblasti. Je na nás, aby sme
naše politiky využili tak, aby sa tieto krajiny ešte viac priblížili k Európe, a to vo vzájomný
prospech všetkých.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – Už od roku 2007 uznávame význam oblasti Čierneho
mora, ale účinky nášho prístupu sú prinajmenšom slabé: žiadne konkrétne projekty, žiadne
konkrétne výsledky. Potrebujeme realistický a finančne zdravý akčný plán s jasnými cieľmi,
prioritnými činnosťami a kritériami a lepšie rozdelenie úloh a koordináciu s Východným
partnerstvom a stratégiou pre podunajskú oblasť.

Spolu s partnerstvom v oblasti životného prostredia musíme založiť aj partnerstvo v oblasti
energetiky a dopravy. Len s takýmto prístupom zakladajúcim sa na projektoch
a zameriavajúcim sa na malé konkrétne projekty môžeme vyriešiť otázku veľmi
rôznorodých a zložitých záujmov v tejto oblasti. Musíme skoncovať s naším roztriešteným
prístupom aj z hľadiska financií. Doteraz sme mali rôzne finančné nástroje a nízku účinnosť.
Preto by sme mali zo spoločného operačného programu pre oblasť Čierneho mora urobiť
náš hlavný nástroj na zavedenie stratégie pre oblasť Čierneho mora, použiť ho ako
počiatočný kapitál na pritiahnutie inštitúcií, ktoré sú pripravené investovať do tejto oblasti,
a tak aj na podporu spolupráce.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Pomalé tempo realizácie projektov, neexistencia akčných
plánov, hodnotiacich správ a stretnutí na vysokej úrovni, riziko duplicity s Východným
partnerstvom a veľa ďalších problémov nasvedčujú tomu, že rozhodnutie, aby členské
štáty prevzali vedúcu úlohu pri realizácii stratégie pre oblasť Čierneho mora, bolo zlé. Zdá
sa, že Európska komisia by mala hrať významnejšiu úlohu ako sekretariát a prostredník,
pokiaľ ide o stratégiu pre oblasť Čierneho mora.

Takisto som pevne presvedčený, že by táto stratégia rovnako ako ďalšie makroregionálne
stratégie mala zostať neutrálna z rozpočtového, inštitucionálneho a legislatívneho hľadiska;
inými slovami, že by sa nemali vynakladať ďalšie dodatočné zdroje, zriaďovať nové inštitúcie
ani pripravovať nové právne predpisy.

Netreba nové operačné programy a osobitné rozpočtové riadky, ale treba sa zamerať na
realizáciu konkrétnych projektov, o ktoré budú mať príslušné štáty skutočný záujem.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Zdôrazňovanie toho, že oblasť Čierneho mora
má pre Európsku úniu strategický význam, je v terajšej dobe len formalitou. Ako by to
mohlo byť inak, keď teraz po pristúpení Bulharska a Rumunska je Čierne more prakticky
vnútorným morom Európskej únie? Pre nás majú v tejto oblasti najväčší význam energetika,
stabilita a, samozrejme, demokracia.

39Diskusie Európskeho parlamentuSK20-01-2011



Od roku 2007, v ktorom sme v tejto oblasti začali uplatňovať našu politiku, kľúčovú
v niekoľkých aspektoch, sme urobili určitý pokrok a dosiahli určitý úspech. Žiaľ, vyskytli
sa aj oneskorenia, roztrieštené prístupy a obdobia neschopnosti. Je poľutovaniahodné, že
od roku 2008 sa nekonalo ani jedno ministerské stretnutie o tejto politike. Táto situácia
má ďaleko od našich pôvodných ambícií a vzhľadom na geostrategický, geopolitický
a hospodársky význam tejto oblasti máme len jednu možnosť: posilniť politiku a opatrenia
v oblasti Čierneho mora.

Preto bezvýhradne podporujem návrh spravodajcu pána Ungureana zmodernizovať
európsku politiku týkajúcu sa oblasti Čierneho mora na integrovanú stratégiu s osobitným
rozpočtovým riadkom. V rámci toho chcem ako člen Výboru pre dopravu a cestovný ruch
zdôrazniť význam týchto dvoch sektorov, ktoré musia tvoriť podstatnú súčasť európskej
stratégie pre oblasť Čierneho mora.

Na záver chcem povedať, že netreba zdôrazňovať, že integrovaná námorná politika EÚ by
tiež mohla výrazne prispieť k jednotnému a životaschopnému rozvoju oblasti Čierneho
mora. Treba to urobiť teraz. Rozšírenie je však iná otázka a vyžaduje si veľa opatrného
skúmania.

Evgeni Kirilov (S&D).   – Pristúpením Bulharska a Rumunska sa oblasť Čierneho mora
stala oblasťou susediacou s EÚ. Ide o strategický most spájajúci Európu s Kaspickým morom
a Strednou Áziou. Jeho geopolitický a hospodársky význam pre EÚ sústavne rastie
z hľadiska bezpečnosti, stability a energetiky. Únia by mala preto posilniť svoju prítomnosť
v tejto oblasti, vytvoriť aktívne politiky a nájsť dlhotrvajúce riešenia aktuálnych problémov
v tejto oblasti.

Nielen pobrežné štáty majú veľký záujem o viacstrannú regionálnu spoluprácu, ktorá je
nevyhnutná na vyriešenie naliehavých otázok regionálneho a európskeho významu, ako
sú napríklad „zmrazené konflikty“, nezákonné obchodovanie a ďalšie otázky týkajúce sa
bezpečnosti.

V súčasnosti sa treba sústrediť na niekoľko znepokojujúcich otázok, ktoré sú
v pragmatickom záujme všetkých štátov ležiacich na pobreží Čierneho mora. Jednou
z takých otázok je námorná bezpečnosť. V posledných rokoch stúpa počet nehôd, ktoré
majú za následok straty na životoch a poškodzovanie životného prostredia v oblasti
Čierneho mora. EÚ by mala znížiť riziko civilných nehôd, a to poskytnutím pomoci
pátracím a záchranným operáciám v rámci európskej integrovanej námornej politiky.
Očakávame, že čoskoro budeme hlasovať o správe kolegyne Iliany Malinovovej Jotovovej
(Iliana Malinova Iotova), ktorá sa po prvýkrát zaoberá politikou rybného hospodárstva
EÚ v oblasti Čierneho mora. Okrem toho by mohla poskytnúť dobrý základ pre viacstrannú
spoluprácu v tejto oblasti.

EÚ by tiež mala podporovať prebiehajúce projekty ako diaľničný okruh okolo Čierneho
mora, celoeurópske dopravné koridory 8 a 9 a dopravné prepojenia čiernomorských
prístavov.

Chcel by som poďakovať spravodajcovi za to, že podporil moje pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy, a tiež za jeho vynikajúce vystúpenie.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Keď rozprávame o oblasti Čierneho mora, treba povedať,
že v okolí Európskej únie neexistuje žiadne podobné miesto, v ktorom by boli také extrémne
rozdiely, tak veľa intenzívnych konfliktov – vrátane krvavých – a tak veľa protikladných
záujmov. Takže by sme si nemali robiť ilúzie o tom, že vytvorením akéhokoľvek typu
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politiky vyriešime otázky, ktoré nemôžu vyriešiť iné politiky. Toto nie je rozhlasový
program, v ktorom sa hrajú pesničky na želanie, a my nemôžeme vyriešiť energetické
problémy, keď Rusko nechce plynovod, ale my ho chceme. Nemôžeme vyriešiť ani
regionálne konflikty. V skutočnosti ide o veľmi obmedzenú politiku, ale pre toto všetko
sa oplatí uplatniť ju.

Keďže hovoríme o synergii vo vzťahu k politike týkajúcej sa oblasti Čierneho mora, nemali
by sme zabúdať, že synergia znamená určitú pridanú hodnotu. Chcel by som sa napríklad
spýtať, prečo Európsky Parlament nespolupracuje s organizáciami, ktoré pôsobia v tejto
oblasti, napríklad s Parlamentným zhromaždením pre hospodársku spoluprácu v oblasti
Čierneho mora (PABSEC). Chcú s nami spolupracovať. Európsky parlament si myslí, že je
príliš veľký a príliš dôležitý, a neusiluje sa o túto spoluprácu. Navrhujem, aby sme začali
s touto spoluprácou a konali spoločne s ostatnými.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Oblasť Čierneho mora má pre Európsku úniu
strategický význam. Všimli sme si však, že chýba štruktúrovaný prístup k tejto oblasti. Pre
Čiernomorskú synergiu nie je vypracovaný žiadny akčný plán a financovanie sa poskytuje
prostredníctvom niekoľkých nekoordinovaných nástrojov. Preto je nevyhnutné navrhnúť
stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora, ktorá bude mať určitú prioritnú úroveň ako ďalšie
regionálne stratégie Európskej únie a ktorá sa bude zameriavať na tri hlavné oblasti:
hospodársky, sociálny a ľudský rozvoj; energetiku, dopravu a životné prostredie; bezpečnosť
a dobrú správu vecí verejných.

Niektoré projekty, ktoré sú pre európske hospodárstvo kľúčové, napríklad plynovod
Nabucco, ktorý by priniesol väčšiu energetickú nezávislosť, alebo rozvoj čiernomorských
prístavov, si vyžadujú okamžitý impulz, ktorý možno dosiahnuť len na základe spoločnej
stratégie.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Oblasť Čierneho mora je veľmi dôležitá pre energetickú
bezpečnosť Európy. Pán komisár, energetická bezpečnosť Európy vo veľkej miere závisí
od plynovodu Nabucco. Pokiaľ však ide o dodávateľa pre tento veľký plynovod, informácie
sú veľmi nejasné. Včera nám predseda Komisie pán Barroso povedal, že bol v Azerbajdžane
a Turkmenistane a že rokovania prebehli veľmi dobre. Čo to znamená? Príde čas, kedy
budeme musieť stanoviť lehotu. Kedy budeme vedieť, či je projekt plynovodu Nabucco
realizovateľný alebo nie, aby sme neplytvali energiou a aby sme mohli hľadať alternatívne
riešenia? Otázka plynovodu Nabucco, ktorá je jednou z najzásadnejších z hľadiska
energetickej bezpečnosti Európy, je mimoriadne dôležitá a treba ju objasniť. Máme
dodávateľa či nie?

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Na úvod by som rád zablahoželal spravodajcovi
pánovi Ungureanovi k mimoriadne dobrej práci, ktorú na tejto správe urobil, lebo táto
správa je mimoriadne dôležitá z geopolitického aj hospodárskeho hľadiska. Táto oblasť
má značný potenciál, pokiaľ ide o výrobu a dodávanie energie, a musíme sa na ňu
zameriavať viac, a to najmä preto, aby sme zabezpečili energetickú bezpečnosť Únie.

Keďže kroky, ktoré podnikla EÚ, neboli doteraz dostatočne objasnené a Čiernomorská
synergia nedosiahla potenciál, ktorý sa od nej očakával, úprimne dúfam, že Európska
služba pre vonkajšiu činnosť bude mať k dispozícii ľudské a hmotné zdroje potrebné na
dokončenie realizácie troch partnerstiev: v oblasti životného prostredia, dopravy
a energetiky. Myslím si, že Európska únia by nemala ignorovať túto oblasť. Naopak, musí
zabezpečiť, aby bola jej prítomnosť citeľná, a to prostredníctvom dôsledných a dlhodobých
opatrení, ktoré umožnia využitie príležitostí na rozvoj.
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Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Ako maďarský poslanec chcem vyjadriť svoj názor na
stratégiu pre oblasť Čierneho mora, lebo som si v správe všimol dva ciele, ktoré sú totožné
s hlavnými prioritami maďarského predsedníctva.

Prvým je to, že v správe sa uvádza záväzok regionálneho rozvoja medzi Európskou úniou
a touto oblasťou. Pre nás maďarských poslancov je to mimoriadne dôležité vzhľadom na
podporu stratégie pre podunajskú oblasť, keďže akákoľvek žiadosť o podporu stratégie
pre podunajskú oblasť môže byť dôveryhodná len vtedy, ak zostaneme otvorení aj podpore
ďalších stratégií.

Druhým cieľom je samotná energetická bezpečnosť. Zámerom stratégie pre oblasť Čierneho
mora je zabezpečiť mier a stabilitu v tejto oblasti, ale jej asi najdôležitejším cieľom v oblasti
energetickej bezpečnosti je zabezpečiť samotnú energetickú bezpečnosť, a ako bolo
povedané včera, energetická bezpečnosť je tou druhou hlavnou prioritou maďarského
predsedníctva, a preto je v záujme nás všetkých.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Oblasť Čierneho mora leží na našom prahu, a keď
sa na ňu pozrieme z hľadiska energetiky, je skutočne európska. Ako tieňový spravodajca
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) za Výbor pre
priemysel, výskum a energetiku a koordinátor regionálnej politiky by som chcel toto
stanovisko znova podporiť. Oblasť Čierneho mora ponúka veľkú príležitosť. V tomto
ohľade je spolupráca kľúčová. Práve sme hovorili o investíciách súvisiacich s projektom
Nabucco; tieto veci môžu fungovať len pri stabilných vzťahoch. Včera pán Barroso ohlásil
výsledky dosiahnuté v Azerbajdžane a Turkmenistane. Stručne povedané, pridaná hodnota
takých stratégií sa nespochybňuje; to je úplne jasné a, mimochodom, pán Brok to zdôraznil.

Som presvedčený, že diverzifikácia nášho prísunu energie by bola najdôležitejšia ako súčasť
omnoho širšieho rámca. Okrem toho by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi
Ungureanovi za túto presvedčivú a potrebnú správu.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Oblasť Čierneho mora je dôležitá pre Európsku
úniu nielen z hľadiska svojej strategickej polohy, ale aj z dôvodu dostupných hospodárskych
príležitostí a podmienok pre lepší regionálny rozvoj. Výhody, ktorá táto stratégia prinesie
tejto oblasti, plynú z prínosu k diverzifikácii hospodárskych činností medzi krajinami
ležiacimi na pobreží Čierneho mora, zlepšeniu spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu,
ako aj posilneniu spolupráce v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť ochranu prírodných
zdrojov, ktorá je dôležitá.

Myslím si, že Európska únia musí podporiť krajiny v oblasti Čierneho mora, aby dostatočne
zužitkovávali prírodné zdroje, zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj tejto oblasti, zlepšili
kvalitu života v tejto oblasti a založili miestne a regionálne partnerstvá.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Nateraz mám len tri poznámky. O prvej som sa zmienil už
na začiatku našej rozpravy, je to ocenenie tejto príhodnej správy o oblasti Čierneho mora.

Po druhé, teší ma, že naša rozprava jasne ukázala, že tejto výnimočnej oblasti pripisujete
veľký význam rovnako ako Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia.

Moja tretia poznámka je, že sa teším na spoluprácu s Parlamentom na stratégii pre oblasť
Čierneho mora a jej následnom zavedení.

Traian Ungureanu,    spravodajca. – Mám veľké šťastie, že sa môžem vyjadriť stručne, a to
nielen pre hluk, ale aj preto, že som mal šťastie a že ma – vo všeobecnosti povedané –
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podporili obidve strany tohto Parlamentu. Myslím si, že ako zdôraznil pán Brok počas
svojho vynikajúceho vystúpenia, správa, o ktorej budeme dnes hlasovať, je veľmi dobrým
príkladom spolupráce viacerých strán v tomto Parlamente; musím sa osobitne poďakovať
pánovi Paşcovi, ktorý dokázal, že je veľmi aktívnym a úprimným podporovateľom tejto
správy.

Nechcem uvádzať ďalšie mená, lebo by to bolo nespravodlivé, keďže každý povedal k tejto
správe niečo dôležité: o jedinečnosti oblasti Čierneho mora, o jej nestálosti, ako aj o nutnosti
postupovať pri tvorbe politiky pre oblasť Čierneho mora opatrne.

Je, samozrejme, dôležité okomentovať potrebu projektu Nabucco a jeho celoeurópsky
význam. Okrem toho by som chcel poďakovať pánovi komisárovi Fülemu za jeho
vyjadrenia, najmä za to, že spomenul námorný rozmer, ktorý Komisia práve koncipuje,
a, samozrejme, za to, že dal stratégiu pre oblasť Čierneho mora a stratégiu pre podunajskú
oblasť do potrebného súvisu.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční onedlho.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Elena Băsescu (PPE),    písomne. – (RO) V prvom rade by som chcela zablahoželať kolegovi
Traianovi Ungureanovi k príprave tejto správy, ktorá je pre Rumunsko mimoriadne dôležitá.
Naša krajina je najaktívnejším členským štátom EÚ, pokiaľ ide o podporu strategického
významu oblasti Čierneho mora a potrebu Únie posilniť jej úlohu v tejto oblasti. Význam
tejto oblasti je načrtnutý v niekoľkých nástrojoch určených na podporu východných
susedov EÚ. Čiernomorská synergia však prináša slabé výsledky. Myslím si, že priority EÚ
musia byť zamerané na konsolidáciu stabilnej a demokratickej oblasti. Nevyriešené konflikty
sa stali v oblasti Čierneho mora chúlostivou záležitosťou. Kedykoľvek by mohli znova
vypuknúť, preto sú hrozbou pre regionálnu bezpečnosť. Oblasť Čierneho mora má
mimoriadny význam aj pre energetickú bezpečnosť EÚ. Európska komisia sa musí naďalej
zameriavať najmä na plánované energetické projekty v tejto oblasti.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Hrozí, že pre nejasné ciele a zdvojenie foriem
spolupráce stratí stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora svoj význam. Táto situácia sa
pravdepodobne nezlepší, a to z dôvodu rozdielov v postavení príslušných krajín vo vzťahu
k Európskej únii, často sa líšiacich záujmov aktérov, ktorí sú zapojení do tejto spolupráce,
a nedostatočnej vízie, čo je zrejmé aj zo správy pána Ungureana. Ak chceme urýchliť proces
urovnávania nevyriešených konfliktov v tejto oblasti, musíme začať tým, že si uvedomíme,
že tieto opatrenia do veľkej miery odkladajú sponzori rôznych plánov, ktorí medzi sebou
súperia, a tým zdržiavajú tento proces už viac ako 15 rokov. Toto súťaženie, samozrejme,
prezrádza ich premenlivé záujmy, ktoré sa často otvorene či skryte spájajú s kontrolou
dopravných trás v tejto oblasti. Domnievam sa, že celá situácia bude jasnejšia len vtedy,
keď bude celkom zrejmé, čo sa stane s pristúpením Turecka do EÚ a aké postavenie bude
mať Rusko vo vzťahu k Únii. Nevyriešené konflikty sa urovnajú a dlhodobá stabilita sa
v tejto oblasti zabezpečí až vtedy, keď budú jasné tieto otázky.

András Gyürk (PPE),    písomne. – (HU) Predpokladá sa, že stratégia pre oblasť Čierneho
mora bude hrať čoraz dôležitejšiu úlohu v budúcnosti Európskej únie. Dosť tomu nasvedčuje
spoločné vyhlásenie, ktoré minulý týždeň podpísali Európska komisia a Azerbajdžan
a v ktorom sa Azerbajdžan písomne zaviazal, že Európe sprístupní veľké množstvo zdrojov
zemného plynu. Teší ma, že Európska komisia konečne robí konkrétne kroky s cieľom
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podporiť projekt Nabucco, lebo zabezpečenie prístupu k zdrojom zemného plynu, ktoré
sa nachádzajú v oblasti Kaspického mora, by sa malo považovať za osobitnú prioritu.
Zatiaľ však nesmieme zabúdať na prepravu zemného plynu do Európy, ktorá môže ísť len
cez krajiny ležiace v oblasti Čierneho mora.

Zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a krajinami v oblasti Čierneho mora by mohlo
predstavovať veľký pokrok, čo sa týka zaručenia bezpečnosti dodávok energie do Európy,
keďže výstavba plynovodu Nabucco tiež poskytne členským štátom s veľmi zlou
diverzifikáciou zdrojov prístup k novým zdrojom zemného plynu. Výstavba potrubí si
však tiež vyžaduje aktívnu účasť krajín, ktorých sa týka. Transparentný, nediskriminačný
prepravný rámec a podnikateľské prostredie podporujúce investície sú dôležité nielen pre
bezpečnosť dodávok do členských štátov EÚ, ale sú nevyhnutné aj pre stabilitu a prosperitu
tejto oblasti. Podľa mňa môže mať oblasť Čierneho mora z výstavby plynovodu Nabucco
iba prospech: tento plynovod poskytne krajinám v tejto oblasti očakávaný zdroj príjmu
a zároveň priamy prístup k najväčšiemu trhu so zemným plynom na svete.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    písomne. – (PL) Autor správy, o ktorej sa diskutuje, jasne
naznačuje, že Čiernomorská synergia, prijatá v roku 2007, úplne nenaplnila nádeje, ktoré
boli do nej vložené. Rozšírenie Únie o Bulharsko a Rumunsko znamenalo, že táto oblasť
sa stala stredobodom našej pozornosti. Keď sa situácia v strednej a východnej Európe
stabilizovala, zdalo sa, že prišiel čas, aby sa Únia začala zameriavať na oblasť Čierneho
mora. Pre celosvetovú hospodársku krízu však táto téma doslova zmizla z európskeho
programu. Nesmieme zabúdať, že Únia nie je len pobaltskou alebo stredozemskou oblasťou.
Súčasná situácia v Tunisku, samozrejme, dokazuje, že aj tieto oblasti si vyžadujú našu
pozornosť. Musíme si však uvedomiť, že oblasť Čierneho mora sa z európskeho hľadiska
pomaly stáva kľúčovou. V nej nájdeme riešenie našich problémov týkajúcich sa energie.
V nej sa nachádzajú komunikačné trasy, ktoré sú dôležité pre naše hospodárstvo. A v nej
nájdeme aj zdroje nestability, ktoré môžu pre nás predstavovať veľké nebezpečenstvo. Pre
všetky tieto dôvody treba súhlasiť s pánom spravodajcom, že prišiel čas, aby sme pripravili
všestrannú politiku EÚ pre oblasť Čierneho mora. Navyše sa zdá, že zmeny, ktoré priniesla
Lisabonská zmluva, môžu prispieť k účinnej realizácii takého plánu. Zriadenie vhodného
oddelenia v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť by okrem toho mohlo vyriešiť
väčšinu nedostatkov aktuálnej Čiernomorskej synergie.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    písomne. – (CS) Stratégia Európskej únie pre oblasť
Čierneho mora pripomína yetiho. Každý o nej hovorí, no nikto ju nikdy nevidel. Toto moje
presvedčenie podporujú aj niektoré rozpory, ktoré vidím hneď na začiatku uznesenia.
V prvom rade ide o vymedzenie oblasti Čierneho mora. Je dosť zvláštne, že zahŕňa
Azerbajdžan, ktorý leží pri Kaspickom mori, ale nezahŕňa Macedónsko, hoci jeho dvaja
najbližší susedia Bulharsko a Grécko sú „podľa definície Európskej komisie“ zahrnutí do
oblasti Čierneho mora. Netušil som, že Grécko sa ťahá až k pobrežiu Čierneho mora.
Trinásť oblastí spolupráce, v rámci ktorých sa predpokladá väčšie zapojenie EÚ v tejto
oblasti, je naozaj veľmi rozsiahla agenda. Zdá sa, že Komisia predtým nedocenila význam
tejto oblasti. Koniec koncov, keďže na jar tohto roka bolo z pilotného projektu v oblasti
životného prostredia a rozvoja tejto oblasti presmerovaných 1,5 milióna EUR do projektu
v odvetví banánov v krajinách AKT, musím sa spýtať, na základe akých informácií dospela
Komisia k svojmu rozhodnutiu. Je zvláštne, že autor si „nevšimol“ plynovod South Stream,
ale zmieňuje sa o rozporuplnom a nie plne financovanom projekte Nabucco. Chcel by
som zdôrazniť, že pre ďalší rozvoj regiónu okrem zmienenej oblasti bude veľmi dôležitá
príležitosť uzatvoriť partnerstvo s rôznymi regiónmi EÚ. Chýbajú závery z poslednej
rozpravy o zrušení vízového režimu s Ukrajinou.
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Iosif Matula (PPE),    písomne. – (RO) Dnes diskutujeme o projekte, ktorý je dôležitý pre
budúcnosť Európskej únie z viacerých hľadísk. Pristúpenie Rumunska a Bulharska k EÚ
prinieslo pridanú hodnotu – prístup k oblasti Čierneho mora, ktorá spája aj ďalšie krajiny
susediace s Úniou vrátane strategických partnerov. Príprava spoločnej stratégie pre oblasť
Čierneho mora nám umožní urobiť značný pokrok smerom k vytvoreniu oblasti stability,
bezpečnosti, demokracie a prosperity. V tomto kontexte môžeme považovať spoločné,
integrované iniciatívy, ktoré prijali krajiny v tejto oblasti, za predbežný krok smerom
k opätovnému zjednoteniu nášho kontinentu.

Ako Rumun a člen Výboru pre regionálny rozvoj podporujem spojenie, ktoré sa vytvára
medzi budúcou stratégiou pre oblasť Čierneho mora a stratégiou pre podunajskú oblasť,
ktorú nedávno zaviedla Európska komisia. Myslím si, že EÚ sa musí viac angažovať v oblasti
Čierneho mora a spolupracovať s tretími krajinami, keďže naše regióny sú územne aj
hospodársky prepojené. Umožní nám to zabezpečiť väčšiu energetickú bezpečnosť
v budúcnosti, konkrétne vďaka zavedeniu projektov v oblasti infraštruktúry, akými sú
napríklad južný koridor alebo terminály na skvapalnený zemný plyn, a diverzifikácii
zásobovacích trás a zdrojov.

Okrem toho musíme prikladať náležitý význam koordinácii finančných nástrojov, ktoré
máme k dispozícii, čo sa týka oblasti Čierneho mora, rozvíjať a modernizovať prístavy
a znížiť znečistenie v tejto oblasti.

Zbigniew Ziobro (ECR),    písomne. – (PL) Čiernomorská synergia je ďalším príkladom
zmeškanej príležitosti v oblasti vzťahov s regiónmi, ktoré sú z geopolitického a strategického
hľadiska dôležité pre budúcnosť. Keď bola táto stratégia prijatá, výstavba energetických
prepojení medzi krajinami v oblasti Čierneho mora a Európskou úniou bola určená za
prioritu. Hlavným nástrojom, ktorý nám umožní dosiahnuť tento cieľ, je plynovod Nabucco.
Čo sa toho týka, Bruselu však, žiaľ, už dlho chýba odhodlanie. Susediace krajiny, ktoré
majú záujem o výstavbu tohto plynovodu, majú rovnaký názor. Azerbajdžan už rok
signalizuje, že Únia musí konať s cieľom kontrahovať zemný plyn z Kazachstanu
a Tadžikistanu, lebo bez účasti týchto krajín sa výstavba plynovodu nevyplatí z finančného
hľadiska. Výstavba konkurenčného projektu, ktorý obchádza kaukazské krajiny – ruský
plynovod South Stream –, bola medzitým v tichosti schválená. Nesmieme takto pracovať.
Ustanovenia správy o energii sú nedostatočné. Mali by byť konkrétnejšie, t. j. mali by sa
v nich uvádzať údaje o prostriedkoch vyčlenených na investície, ktoré majú pre budúcnosť
EÚ strategický význam.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDÁ: GIANNI PITTELLA
podpredseda

7. Hlasovanie

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

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

Pani Morkūnaitėová-Mikulėnienėová by chcela predložiť procedurálny návrh.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Tento rok si 13. januára pripomíname
20. výročie udalosti, ktorá zbúrala múry sovietskej ríše. V roku 1991 sa niekoľkotisícový
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neozbrojený zástup ľudí v Litve vzoprel agresii sovietskej armády a bránil slobodu
a nezávislosť. Krvavé nočné udalosti 13. januára otriasli Európou a celým svetom. Krajiny,
medzinárodné organizácie a jednotlivci reagovali na násilie okupačných vojsk a vyslali do
Vilniusu signál podpory. V mene všetkých občanov Litvy by som chcela poďakovať
Európskemu parlamentu za uznesenie, ktoré prijal 24. januára 1991 a ktorým podporil
baltské štáty a odsúdil sovietsku agresiu. Ďakujeme krajinám, ktoré zastupujete a ktoré
nás neopustili. Na znak našej vďaky nájdete vo svojich schránkach pamätnú publikáciu
na pripomenutie si týchto udalostí. Aby sa takýto tragický príbeh nikdy neopakoval,
musíme...

Predsedajúci.   – Ďakujem, pani Morkūnaitėová-Mikulėnienėová. Chcel by som vás
požiadať, aby ste teraz prestali hovoriť, lebo sme vám prenechali slovo, hoci to, čo ste
predkladali, nebol procedurálny návrh. Nechcel som vás prerušiť zo zdvorilosti a preto,
lebo ste hovorili o záslužných veciach. Ďakujem.

7.1. Rámcová dohoda medzi EÚ a Líbyou (A7-0368/2010, Ana Gomes) (hlasovanie)

7.2. Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania
(B7-0039/2011) (hlasovanie)

– Pred hlasovaním o odseku 14:

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Po dohode s ostatnými skupinami by sme chceli objasniť, že
naším želaním nie je zmeniť systém Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS), ale
skôr rozšíriť jej kompetencie. Preto je formulácia, ktorú sme vybrali, presnejšia a kolegov
poslancov by sme chceli požiadať, aby ju schválili. Použili sme tiež správny oficiálny názov
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

7.3. Situácia v Bielorusku (B7-0044/2011) (hlasovanie)

– Pred hlasovaním o odseku 2:

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – Navrhujeme jedno dôležité a krátke doplnenie odseku
2: „je zvlášť znepokojený zdravotným stavom Mikolaja Statkeviča, ktorý drží hladovku
už 31 dní“.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o odseku 3:

Jacek Protasiewicz (PPE).   – Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je veľmi podobný
pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý predložil Justas Paleckis. Keďže uznesenie
nie je len politické vyhlásenie Parlamentu, ale prináša aj morálnu podporu tým, ktorí sú
vo väzení, chceli by sme navrhnúť, aby boli do nášho uznesenia zahrnuté mená štyroch
bývalých prezidentských kandidátov, ktorí sú ešte stále pod dozorom KGB.

Sú to Uladzimir Ňakľajev, Andrej Sannikov, Mikolaj Statkevič a Alexej Michalevič, ako aj
dvaja vedúci predstavitelia demokratických opozičných strán – spolupredseda bieloruských
kresťanských demokratov Pavel Sevjarinec a predseda Zjednotenej občianskej strany
Anatolij Lebedko. Chceli by sme vás, vážené kolegyne a vážení kolegovia, požiadať
o zahrnutie týchto šiestich mien do odseku 3. 
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(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o odseku 9:

Vytautas Landsbergis (PPE).   – Bolo by dobré, aby sme pamätali na túto myšlienku
a prípadne ju aj zahrnuli do textu odseku 9: „Komisia by mala súčasne financovať tlač
a distribúciu kníh poézie Uladzimira Ňakľajeva, ktoré bieloruské orgány nedávno zhabali
a spálili“. Ak je to možné, prosím, nebuďte proti.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o odseku 13:

Kristiina Ojuland (ALDE).   – Chceli by sme predložiť ústny pozmeňujúci a doplňujúci
návrh a pridať slová „nie neskôr ako“ za slová „činnostiach Východného partnerstva“
v odseku 13. Potrebujeme tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, lebo potrebujeme rýchle
rozhodnutia týkajúce sa vzťahu s Bieloruskom, hlavne rozhodnutie o Východnom
partnerstve a pokračovaní účasti Bieloruska. Chceli by sme vás požiadať o podporu.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

7.4. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2009 (A7-0374/2010, Derk Jan
Eppink) (hlasovanie)

– Pred hlasovaním o odseku 105:

Michael Cramer (Verts/ALE)   – (DE) Navrhujeme vložiť do odseku 105 nasledovné:

„vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v prechodnom období“.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

7.5. Udržateľná politika EÚ na ďalekom severe (A7-0377/2010, Michael Gahler)
(hlasovanie)

7.6. Stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora (A7-0378/2010, Traian Ungureanu)
(hlasovanie)

– Pred hlasovaním o odseku 13:

Adrian Severin (S&D).   – Chcel by som predložiť ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k odseku 13. Za druhú vetu, ktorá znie „vyjadruje presvedčenie, že inštitucionálny dialóg
spájajúci EÚ a BSEC by mohol predstavovať krok smerujúci k nadviazaniu skutočného
partnerstva v regióne“, navrhujem vložiť túto vetu: „za týmto účelom žiada vytvoriť
spoločnú pracovnú skupinu Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci
a Parlamentného zhromaždenia BSEC“. Poskytlo by nám to vhodný nástroj na uplatnenie
všeobecnej myšlienky, čo zrejme je odsúhlasené. Hovoril som s pánom spravodajcom,
ktorý, ako sa zdá, podporuje tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh a súhlasí s ním.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.)

– Týmto uzatváram toto hlasovanie.
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8. Vysvetlenia hlasovania

Ústne vysvetlenia hlasovania

Správa: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Ďakujem za príležitosť, aby som mohol vyjadriť,
čo si myslím o dohode, ktorú dnes EÚ uzatvorila s Líbyou a v súvislosti s ktorou musím
povedať, že v nej chýba jedna vážna vec. Je zvláštne vidieť, že to, čo je pravdepodobne
najdôležitejším článkom, čo sa Európanov týka, v tejto správe úplne chýba. Ide o skutočnosť,
že nelegálni prisťahovalci z celej Afriky a Ázie, inak povedané, z veľkých častí sveta,
v obrovskej miere využívajú Líbyu ako tranzitnú krajinu na vstup do Európy. Rozchýrilo
sa, že EÚ je rozprávková krajina, kde ulicami preteká bohatstvo a med. Je preto obrovským
magnetom pre neuveriteľné množstvo ľudí, ktorí chcú ujsť z väzenia, chudoby a utrpenia,
ktoré stelesňujú ich vlastné krajiny. Je tiež evidentné, že samotná skutočnosť, že Líbya je
spolu s ďalšími severoafrickými krajinami jasne využívaná ako tranzitná krajina, je pre nás
v EÚ obrovský problém. Toto malo zohrať oveľa väčšiu rolu v diskusiách, ktoré sme viedli
s líbyjskými orgánmi – oveľa väčšiu rolu vzhľadom na podmienky, ktoré zavádzame, aby
sme zabránili tomuto tlaku na európskych hraniciach. Je dobré, že sme začali rozhovory,
no je frustrujúce, že pri týchto rozhovoroch nie je dovolené zaoberať sa tým, čo je dôležité.

Návrhy uznesení: (RC-B7-0039/2010)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) V mnohých častiach sveta dnes ešte stále v rôznej miere
existujú antisemitské a antiislamské nálady, rovnako ako nevraživosť a odpor voči
kresťanom.

Udalosti, ktoré sa nedávno odohrali, vrátane násilných útokov proti kresťanom žijúcim
v Pakistane, Iraku, Egypte, Nigérii a na Cypre musia byť dôrazne odsúdené. Vzájomné
pochopenie pre hodnoty iných ľudí je najzákladnejším kameňom náboženskej slobody,
ktorá nesmie byť obmedzovaná takýmto vážnym spôsobom. Musíme preto chrániť základné
slobody ľudí, či už ide o kresťanov, alebo o ľudí iného vyznania.

Európska únia zároveň nemôže a nesmie plytvať dôležitými zdrojmi na podporu iných
náboženstiev, predovšetkým v čase tejto hospodárskej krízy. Komisia vynaložila
neuveriteľné 4 milióny EUR na podporu islamu. Tieto prostriedky pravdepodobne mohli
byť použité na iné dôležité účely.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Myslím si, že to, čo sme dnes schválili, je veľmi dôležité.
Náboženská sloboda je matkou všetkých slobôd. Je jedným z našich základných,
nescudziteľných ľudských práv, ktoré je zahrnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Tieto práva zahŕňajú slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu
prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne,
alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním úkonov, bohoslužbou a zachovávaním
obradov. Masakry, ku ktorým došlo v uplynulých mesiacoch a ktorých obeťami boli
členovia kresťanských menšín, sú však vyvrcholením kampane, ktorá je vedená proti
kresťanom vo veľkých častiach sveta na úrovni systematického násilia, ktoré nerobí rozdiely.

Ako, žiaľ, ukazujú tieto udalosti, dnes sa právo na náboženskú slobodu spochybňuje.
Spôsobuje to netoleranciu, ktorá je často podporovaná a zneužívaná na politické a finančné
účely. V tejto súčasnej atmosfére najviac zaráža skutočnosť, že inštitúcie nič nehovoria
a každý tichý protest je ľahko umlčaný.
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Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Súhlasím s obavami a názormi, ktoré vyjadrili
predchádzajúci rečníci. Existuje však jeden konkrétny aspekt, ktorému bola v tejto správe
v skutočnosti venovaná len veľmi malá pozornosť. Ide o odsek 7, ktorý sa týka odsúdenia
spôsobu, akým sa turecké orgány správajú na Severnom Cypre, ktorý je podľa všetkých
medzinárodných pravidiel protiprávne okupovaný Tureckom – tureckými vojakmi –,
a teda krajinou, ktorá formálne a aj reálne rokuje o vstupe do EÚ.

Vidíme, ako sa Cyperčanom gréckeho pôvodu, ktorí sa chcú vrátiť do svojich kostolov,
kláštorov a cirkevných budov na Severnom Cypre, bráni, keď chcú prísť späť, ako sa im
bráni, keď skrátka chcú vojsť do svojich kostolov a opraviť ich, a ako sa im bráni, keď chcú
prísť späť a požiadať o vrátenie majetku, ktorý im právom patrí.

To, čoho sme na Severnom Cypre v skutočnosti svedkami, je násilná diskriminácia kresťanov
a ich útlak s priamou podporou kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, teda Turecka. Je to
neprijateľné, a preto by mal Európsky parlament konať spôsobom, ktorý je v súlade
s odsekom 7, a odporučiť, aby boli rokovania s Tureckom pozastavené aspoň dovtedy,
kým nebude na Severnom Cypre poriadok.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Vzhľadom na svoje korene má Európa osobitný
záväzok chrániť všetkých kresťanov po celom svete. Toto uznesenie je, samozrejme,
vyjadrením tohto záväzku. Prirodzene, podporil som ho. Európa má však aj záväzok prijať
opatrenia, ktoré v budúcnosti budú chrániť všetkých kresťanov po celom svete a ktoré
nedopustia, aby sa podobné tragédie opakovali.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Nedávno sme v niekoľkých krajinách sveta, hlavne v krajinách
s veľmi veľkou moslimskou väčšinou, boli svedkami brutálnych činov prenasledovania
kresťanských menšín. Nemôžeme len tak stáť bokom, keď sa niečo takéto deje. Otázka
náboženskej slobody, ako aj iných občianskych slobôd, naďalej zostáva prioritou práce
Európskeho parlamentu. Preto plne súhlasím s vyhlásením predsedu Európskeho
parlamentu pána Buzeka, v ktorom odsudzuje tieto zločiny. Vyzývam tiež Európsku úniu,
aby podnikla všetky dostupné diplomatické kroky na zabezpečenie náboženských slobôd
menšín, a to najmä v krajinách, ktorých občania tieto práva porušujú. V správe o ľudských
právach v roku 2009, ktorá bola nedávno prijatá, sme zdôraznili, aby Únia zohrávala
aktívnu úlohu v úsilí o zlepšenie ľudských práv a demokracie vo svete. Žiadali sme
vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Dnešné uznesenie je ideálnym
štartovacím bodom pre ďalšiu etapu nášho boja za to, aby sa tieto práva dodržiavali.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Chcem vyjadriť potešenie z prijatia uznesenia
o prenasledovaní kresťanov, ktorého som bol aj ja spoluautorom. Okrem toho by som
chcel vyjadriť svoje poďakovanie pani Ashtonovej za jej reakciu na situáciu kresťanov
v Alexandrii. Pamätáme si návštevu asýrskych biskupov z Iraku a ich tragické hodnotenie
situácie kresťanov v Iraku. Chcel by som tu tiež spomenúť Jána Pavla II. – o niekoľko
mesiacov sa budeme tešiť z jeho blahorečenia –, ktorý bol veľkým zástancom mieru
a dialógu medzi kresťanmi, židmi, moslimami a prívržencami iných náboženstiev.
Pamätáme si stretnutia v Assisi a návštevy mešity aj synagógy, ktoré Ján Pavol II. uskutočnil
v mene úcty a lásky k blížnym.

Situácia kresťanov vo svete si vyžaduje zákrok Európskej únie. Je to naša povinnosť. Mali
by sme využiť všetky politické prostriedky, ale mali by sme tiež pomôcť tým, ktorí
v dôsledku prenasledovania utrpeli materiálne.
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Tunne Kelam (PPE).   – Ako jeden zo spoluautorov som hlasoval za toto historické
uznesenie, ale sú tu dva dôležité signály pre vysokú predstaviteľku a Komisiu, ktorými by
sa mali zaoberať čo najskôr.

Po prvé, Komisia by mala súrne vytvoriť stratégiu EÚ pre presadzovanie práva na
náboženskú slobodu vrátane série opatrení proti štátom, ktoré náboženské menšiny
nechránia zámerne.

Po druhé, Komisia by mala v rámci Sekcie ľudských práv Európskej služby pre vonkajšiu
činnosť vytvoriť ustálený systém monitorovania reštriktívnych opatrení vlád týkajúcich
sa náboženskej slobody a výročnou správou o nich informovať Parlament.

Cristiana Muscardini (PPE).   − (IT) Náboženská sloboda je základom civilizácie. Bez nej
je demokracia mrzákom a spoločnosti je vnútená viera, ktorá popiera ľudskosť a ľudskú
dôstojnosť.

Toto sa deje vo viacerých častiach sveta. Extrémistické a fundamentalistické presvedčenia
vyvolávajú hrozné skutky násilia proti kresťanom, ktorí sa stávajú opravdivými novodobými
mučeníkmi. Netolerancia, ktorá spôsobuje toto násilie, je plodom fundamentalistickej
kultúry. Preto každý prejav, ktorý popiera náboženskú alebo kultúrnu identitu iných ľudí,
musí byť ihneď a celkom jasne odsúdený. Medzinárodné spoločenstvo a jeho inštitúcie
majú povinnosť ochraňovať rešpektovanie náboženskej viery. Nie vždy pohotovo zakročili,
keď sa kresťania stali obeťami krviprelievania.

Chaldejcom v Iraku a Koptom v Egypte hrozí, že sa vytratia z oblastí, v ktorých žili celé
stáročia. Ešte raz by som chcela poďakovať pánovi predsedovi Buzekovi za to, že s nadšením
prijal nápad fakľového pochodu, svetla za kresťanov na pamiatku všetkých obetí
fundamentalizmu.

Náboženská sloboda sa musí stať vlajkou ľudského spoločenstva a mojím želaním je, aby
sa každý mohol tešiť z viery, nádeje a dobročinnosti, ale aj zo spravodlivosti a slobody.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Aj ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože otázka ochrany
náboženských menšín vo svete je teraz dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

Je mimoriadne znepokojujúce, že v roku 2011 sú ľudia ešte stále prenasledovaní za svoju
vieru. Článok 10 Charty základných práv Európskej únie nenecháva žiadny priestor na
rôznu interpretáciu. Jasne stanovuje právo na úplnú slobodu myslenia, svedomia
a náboženského vyznania. Útoky proti určitým náboženským spoločenstvám, ktoré sa
udiali v niekoľkých uplynulých týždňoch, sú len ďalším signálom toho, že je naliehavo
potrebné, aby všetky vlády prijali účinné opatrenia na ochranu náboženských menšín, a to
aj v prípade akýchkoľvek problémov alebo hrozieb.

Cieľom Európskej únie musí byť podpora medzináboženského dialógu pomocou väčšej
spolupráce medzi krajinami v Európe, ale hlavne v krajinách, kde náboženská sloboda,
žiaľ, ešte nie je zaručená. Právo na náboženskú slobodu sa musí dodržiavať a zaručiť všade
bez výnimky.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Toto je historické, výborné uznesenie. Musíme upriamiť
pozornosť na náboženskú slobodu v Európe. Je dôležité, aby sme pamätali na svoje korene,
ktoré možno nájsť v židovsko-kresťanských hodnotách. Základné európske hodnoty
a práva sú postavené na tomto dedičstve – na týchto koreňoch. Možno to, čo sa stalo
koptským kresťanom v Egypte, nás prinútilo spozornieť a zobrať to na vedomie. Kresťania
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potrebujú ochranu v rôznych častiach sveta, nielen v Egypte. Podobné veci sa udiali
v Turecku a Asýrii.

Nám Európanom by malo zvlášť záležať na skutočnosti, že v Európskej únii sa vyskytujú
situácie, v ktorých by sme mali zakročiť. Ľudia sa stávajú obeťami prenasledovania pre
svoje náboženstvo.

Toto zas spôsobuje nemiestny strach z islamu. Opustili sme svoje hodnoty, a tak sme
pošliapali kresťanské hodnoty na jeho účet. Nemali by sme konať takto, namiesto toho
potrebujeme dialóg a náboženskú slobodu. Musíme zabezpečiť, aby sme si zachovali svoje
európske kultúrne dedičstvo, svoje židovsko-kresťanské hodnoty, a aby sme ich smelo
bránili. Tieto hodnoty sú veľmi dôležitou súčasťou našej európskej identity.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Hlasoval som za návrh uznesenia o situácii kresťanov v súvislosti
so slobodou náboženstva a som rád, že bolo prijaté, ale ešte stále mám určité výhrady voči
použitiu nie celkom jasného jazyka. Napríklad nikde nie je jasne uvedené, že kresťania
majú najväčšie problémy v moslimských krajinách.

V úvodnej časti pod písmenom N sa uvádza, že Európa nie je celkom nevinná, čo sa týka
porušovania slobody náboženstva. Možno to tak naozaj je, ale tým, že to povieme,
zaraďujeme občasné a ojedinelé problémy v Európe do rovnakej kategórie ako systematickú
diskrimináciu kresťanov v moslimských krajinách a útoky proti nim. Okrem toho nejde
len o bombové útoky a iné formy fyzického násilia páchaného moslimskými extrémistami.
V mnohých moslimských krajinách majú proti kresťanom namierenú aj oficiálnu politiku.
Zoberme si len údajnú nedostupnosť zdrojov na obnovu kresťanských kostolov v Turecku
alebo problémy okolo následníka konštantínopolského ekumenického patriarchu. Správanie
tureckých okupačných vojsk na Cypre je tiež skutočný škandál.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Včera som sa zúčastnil tunajšej rozpravy. Bola veľmi zaujímavá
a veľmi dôležitá. Zúčastnil som sa aj včerajšieho sviečkového pochodu pred Parlamentom
a ďakujem nášmu predsedovi Jerzymu Buzekovi za vodcovstvo, ktoré preukázal pri tomto
sprievode.

Prenasledovanie kresťanov v uplynulom čase pripomína obdobie Rímskej ríše, keď boli
kresťania považovaní za ľahký terč zabíjania a útokov. Treba s tým skoncovať. Je dôležité,
aby tu Európska únia zohrala svoju úlohu, a myslím si, že tak robíme, aby sme zabezpečili
slobodu prejavu a slobodu vykonávania úkonov pre náboženské skupiny nielen v Únii,
ale aj v uchádzačských krajinách. Táto skutočnosť je pre svet veľmi dôležitá.

(GA) Som rád, že toto historické uznesenie dnes bolo prijaté, a najmä že bolo prijaté
jednomyseľne.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Toto uznesenie je veľmi dôležité, pretože je prvé
a pretože prichádza v zvlášť dôležitej chvíli. Vieme o hromadnom zabíjaní kresťanov
v Iraku. Vieme, čo sa deje v Egypte a čo sa tam v uplynulých rokoch nestalo. Vieme
o jednotlivých prípadoch – ale sú stále závažné – vrážd kresťanských duchovných – a nielen
duchovných – v Turecku, Sýrii a Pakistane. Vieme tiež, čo sa deje v určitých krajinách
v Afrike, kde moslimovia predstavujú väčšinu. Vzhľadom na to som veľmi prekvapený,
že predseda Európskej komisie pán Barroso mlčí. Týždeň to nekomentoval. Až pod tlakom
premiérov členských štátov – aj keď medzi nimi nebol premiér našej krajiny – vydal k tejto
veci stanovisko. Je dobré, že pani Ashtonová o tom niečo povedala, no aj tak mala hlava
Európskej komisie v tejto veci ihneď konať. Neurobil tak a to je poľutovaniahodné.
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Návrhy uznesení: (RC-B7-0044/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – Som rád, že tento Parlament je informovaný o posune Bieloruska
k autokracii. Bieloruský režim predstavuje systém vládnutia, ktorý mal z tohto kontinentu
odísť už pred 20 rokmi.

Napriek tomu dúfam, že tento návrh by mohol niektorých kolegov priviesť
k sebaspytovaniu. Pozrite sa na to očami bývalého sovietskeho aparátnika analyzujúceho
Európsku úniu. Poviem vám, že by mohol nájsť niekoľko vecí, vďaka ktorým by sa cítil
ako doma. Videl by, že nám nevládne volený prezident alebo volený systém, ale 27-členné
politbyro nazývané Európska komisia, pozrel by sa a videl by tento prikyvujúci Parlament,
ktorý by v ňom vyvolal trochu nostalgie, videl by rad päťročných plánov, ktorými
spravujeme naše veci, videl by tiež ten vozový park špeciálnych limuzín a dokonca aj
špeciálne obchody vyhradené pre zamestnancov systému a členov nomenklatúry.

A predovšetkým by videl to, čo Engels nazval doktrínou falošného vedomia – že keď ľudia
volia, v skutočnosti nerozumejú svojim záujmom, a tak im musíme vnútiť lepší systém.
Pripomína mi to desivú záverečnú scénu Orwellovej Zvieracej farmy, keď zvieratá pozerajú
z človeka na prasa a z prasaťa na človeka a zistia, že už nedokážu rozoznať, kto je kto.

Mitro Repo (S&D).    – (FI) Aj ja som hlasoval v prospech tohto uznesenia, čo bolo
prinajmenšom potrebné. Podľa mňa by Európska únia mala byť zvlášť ostražitá, pokiaľ
ide o porušenia ľudských práv, ku ktorým dochádza v susediacich regiónoch. Bol by som
rád, keby som videl viac v súvislosti s problémami, ktoré má mládež. Mládežnícke
organizácie v Bielorusku nemajú dovolené konať slobodne, namiesto toho musia prechádzať
do ilegality.

Už vyše roka majú mladí Európania vo zvyku organizovať pouličné podujatia, pri ktorých
vtipne improvizujú významné sochy v európskych hlavných mestách, pretože sú nemé.
Je to protest proti nedostatku slobody prejavu v Bielorusku. Dúfam, že mladí Európania
nebudú musieť improvizovať Európsky parlament alebo držať nás v mlčaní, ale že dokážeme
odvážne brániť naše hodnoty a demokraciu.

Kristian Vigenin,    v mene skupiny S&D. – (BG) Skupina progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente podporuje predložené uznesenie. Myslíme si, že
to bude dôležitý signál pre bieloruské orgány, ako aj pre občiansku spoločnosť, médiá
a každého, kto bojuje za demokratický rozvoj tejto krajiny. Dúfame, že opatreniam
navrhnutým v uznesení sa dostane starostlivého zváženia, že ich prediskutuje Komisia
a Rada a že budú vykonané čo najrýchlejšie, aby boli účinné.

V skutočnosti však inauguračná ceremónia znovuzvoleného prezidenta Lukašenka, ktorá
je na programe zajtra, nezastaví otázky, ktoré okolo neho vznikli, legálnosť volieb a spôsob,
akým sa zapisovali výsledky týchto volieb. Doteraz použila Európska únia v pôsobení na
Bielorusko a vedenie Bieloruska rôzne politiky a mechanizmy, no so skromnými výsledkami.
Možno je čas na zváženie nových možností alebo toho, či v tomto regióne nie je nová
situácia, ktorá by nám umožnila zaviesť iné mechanizmy.

Niečo, o čom sa toto uznesenie zmieňuje len nepriamo a čo považujeme za mimoriadne
dôležité a čo sme dosiaľ nevyskúšali, je koordinácia našej politiky a vzťahov s Bieloruskom
s nečlenskými krajinami EÚ, s ktorými priamo susedí, teda napríklad s Ruskom, ktoré je
naším strategickým partnerom, a s Ukrajinou, ktorá je súčasťou Východného partnerstva.
Myslím si, že pomocou spoločného a koordinovaného úsilia by sme mohli dosiahnuť, ak
nič iné, tak aspoň prostredie, ktoré by bolo politicky nápomocnejšie v uskutočnení
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spravodlivých a demokratických parlamentných volieb, teda volieb, ktoré sú na programe
budúci rok.

Európsky parlament tiež musí naplno využiť možnosti, ktoré má. Dnes sme sa rozhodli
vyslať do Bieloruska delegáciu a myslím si, že skúškou pre bieloruské vedenie bude, či tejto
delegácii návštevu dovolí a či jej poskytne nevyhnutnú pomoc a kontakty. Rovnako nám
to umožní získať jasnú predstavu a na vlastné oči vidieť možnosti, ktoré tamojšia situácia
so sebou nesie.

Bogusław Sonik (PPE).    – (PL) Najprv by som chcel vyjadriť svoje rozhorčenie nad tým,
že pán Hannan porovnáva Bielorusko s Európskou úniou. Jeho nezmyselné vyhlásenie
bolo o to nepríjemnejšie, že mu tlieskali niektorí moji kolegovia poslanci z Poľska, ktorí
patria k Európskym konzervatívcom a reformistom.

Lukašenkov režim by mal byť izolovaný. Súčasná politika založená na viere v to, že sa
tento režim postupne otvorí demokracii, sa ukázala ako omyl. Sankcie, ktoré by sa mali
uložiť na Lukašenkov režim, by mali byť tvrdé okrem iných dôvodov aj preto, lebo ide
o krajinu, ktorá s Európskou úniou priamo susedí. Vo vzťahu k takým krajinám by sme
mali očakávať rovnaké štandardy ako od členských štátov Európskej únie. Zvlášť by som
si prial, aby Európska komisia podporila nezávislé médiá, napríklad TV Belsat, Radio Racyja
a iné. Sú dôležité z hľadiska šírenia informácií, aby sa dostali k bieloruským občanom.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Udalosti v Bielorusku spojené s prezidentskými voľbami zase
raz v Európe otriasli verejnou mienkou. Po období relatívneho pokoja prezident Lukašenko
znova používa silu proti opozičným aktivistom. Znova sa uchýlil k najhanebnejším prvkom
svojej diktatúry. Brutálna zrážka s účastníkmi pokojnej demonštrácie a zatknutie
opozičných vodcov a opozičných kandidátov v týchto voľbách je jasným porušením
ľudských práv a znamená ustúpenie od opatrení určených na zlepšenie vzťahov
s demokratickými krajinami Európy.

Preto plne súhlasím s uznesením Parlamentu, ktoré žiada okamžité prepustenie politických
väzňov a zopakovanie volieb. Tvrdo odsudzujem diktátorské praktiky režimu prezidenta
Lukašenka. Som presvedčený, že tlak európskych inštitúcií pomôže zmierniť útlak
bieloruských občanov. Rovnako súhlasím so všetkými opatreniami, ktoré podporujú
rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom uvoľnenia vízovej politiky, udeľovania
grantov študentom a akademickým pracovníkom, ako aj poskytnutia finančných
prostriedkov nezávislým organizáciám a médiám.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Niet pochýb o tom, že Bielorusko je pre Európu
akýmsi hlavybôľom, a je správne, že by sme mali využiť každú príležitosť na kritiku režimu,
ktorý je, našťastie, poslednou komunistickou diktatúrou. V Dánsku máme príslovie, že tí,
ktorí žijú v sklených domoch, by nemali hádzať kamene, a preto možno stojí za to pozrieť
sa, ako EÚ vyzerá z pohľadu Bieloruska. Tak teda, EÚ vládne Komisia zložená z úradníkov
bez akéhokoľvek ľudového mandátu a iba táto Komisia, ktorú tvoria ľudia, za ktorými nie
je žiadne ľudové hnutie, nikto, komu by sa zodpovedali, ani žiadny mandát od občanov,
môže predkladať návrhy. Keď sú návrhy predložené a prijaté, ktože s obrovským politickým
vplyvom definitívne rozhodne o tom, ako sa právne predpisy EÚ majú vykonávať
v členských štátoch? Zase sú to ľudia, ktorí neboli demokraticky zvolení, sú to sudcovia,
ktorí sedia v peknej pohodlnej vzdialenosti od reality. To isté sa dá povedať o tomto
Parlamente, kde sa veľká väčšina cíti veľmi pohodlne vnútri sklených palácov, do ktorých
boli umiestnení, kde nie je vôbec nikto, komu by odpovedali, a kde nemôžu pochopiť
obrovské obavy, odpor a rozčúlenie, ktoré existujú medzi európskymi občanmi. Ak sa na

53Diskusie Európskeho parlamentuSK20-01-2011



EÚ pozrieme z pohľadu Bieloruska, môžeme vidieť viaceré desivé podobnosti s diktatúrami,
proti ktorým sa snažíme bojovať.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Podporil som toto uznesenie, uvedomujúc si skutočnosť,
že situácia v Bielorusku je veľmi špecifická. Máme pred sebou prudké zintenzívnenie
represálií namierených proti obhajcom ľudských práv. Na druhej strane však existuje
logika, podľa ktorej sa toto deje ako dôsledok veľmi neuváženej politiky niektorých
členských štátov Európskej únie, pretože je isté, že nebolo absolútne potrebné dopriať
pánovi Lukašenkovi v očiach Európy a Európskej únie dôveryhodnosť, ako to urobil pán
Berlusconi, ktorý navštívil Bielorusko, prezidentka Litvy pani Grybauskaitėová a ministri
zahraničných vecí Nemecka a Poľska. Dnes musíme bojovať za občianske slobody
v Bielorusku, hoci by sme sa o to mali snažiť tým, že zabránime zatlačeniu Bieloruska do
náručia Ruska, lebo to je tiež veľmi dôležité.

Správa: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Sergej Kozlík (ALDE). -    (SK) Skúsenosti z viacerých členských štátov ukazujú, že ani
6 rokov od nariadenia Rady Európskej únie č. 1/2003 sa nedosiahol pozitívny posun
v jednotnosti aplikácie pravidiel hospodárskej súťaže.

Národné súdy pri rozhodovaní sporov nevyužívajú možnosť dožiadať Európsku komisiu
o informáciu alebo názor k danej kauze, ani právo obrátiť sa na Európsky súdny dvor
s predbežnou otázkou, ale ani Komisia nevyužíva právo intervenovať ako amicus curiae.
Prax ukazuje na značné problémy súdnej aplikačnej praxe v tejto oblasti, s výrazným
odchyľovaním sa od ustálenej judikatúry európskych súdov. Vyzval som preto Komisiu,
aby venovala pozornosť rozhodovaniu národných súdov a prijala potrebné opatrenia na
dosiahnutie tohto cieľa. Výzva je v správe o hospodárskej súťaži zapracovaná a záverečný
text správy som podporil.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Niet pochybností o tom, že európska
konkurencieschopnosť je pod značným tlakom. Musíme sa pýtať, či medzi členskými
štátmi naozaj existuje vôľa niečo s tým urobiť. Jedna vec je však jasná a tou je to, že sme
vytvorili menu, spoločnú menu, ktorá, ako sa ukazuje, je katastrofou pre hospodárstvo
celej južnej Európy. Jedným z dôvodov je, že väčšina týchto krajín nevládze držať krok
a úplne zlyhala v zavádzaní reforiem, ktoré sú potrebné, ak v budúcnosti máme zvládnuť
hospodársku súťaž s Čínou, Indiou, Južnou Amerikou a inými krajinami. No ani v tých
oblastiach, o ktorých by sme si mysleli, že sú oblasťami takzvaného nízko visiaceho ovocia,
teda ľahkými oblasťami, nie je možné dosiahnuť dohodu. Jedným príkladom je jasná
iniciatíva za spoločný európsky patent. Je strašné, že v tejto oblasti, ktorá je len technickou
záležitosťou, sme vôbec neboli schopní dosiahnuť dohodu. Je to príklad neúčinnosti EÚ.
V oblasti, ktorá by tak ľahko mohla byť taká prospešná, sme dovolili, aby nám pri
dosahovaní dohody vstúpili do cesty jazykové rozdiely. V skutočnosti to asi svedčí o zlom
základe, na ktorom je celá táto spolupráca postavená.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Ocenila som pružnosť Komisie, ktorú preukázala pri
navrhovaní dočasných opatrení štátnej pomoci, ktoré boli zavedené ako reakcia na finančnú
a hospodársku krízu. Rovnako súhlasím s tým, že je dobrý nápad pripraviť podrobné
hodnotenie prijatých rozhodnutí na to, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky hospodárskej
súťaže v Únii.

Súhlasím so žiadosťou, aby Komisia zabezpečila, že banky vrátia prehnané úrovne štátnej
pomoci, ktorú dostali, čím sa zabezpečí spravodlivá hospodárska súťaž na vnútornom
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trhu. Bola som jednou z tých, ktorí kritizovali obrovské sumy pomoci, ktorá bola
poskytnutá z peňazí daňových poplatníkov. Som presvedčená, že verejné peniaze mali
byť použité na podporu rastu.

Dúfam, že toto bude naposledy, keď sú úspory daňových poplatníkov použité v prospech
akcionárov bánk a nedbanlivých manažérov, a že budú zavedené nové kontroly na
zabránenie toho, aby v budúcnosti špekulácie znovu spôsobili hospodárske škody.

Vítam ochotu podporiť použitie pomoci na presadenie projektov spoločného záujmu,
zvlášť tých, ktoré zahŕňajú obnoviteľné zdroje energie.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Rád som podporil aj toto uznesenie.

Povedal by som, že jednou zo základných funkcií Európskej únie je zaručiť spravodlivú
hospodársku súťaž pre všetkých, hlavne pre malé a stredné podniky a, samozrejme,
spotrebiteľov.

Už dlho existuje podozrenie, že ľudia zneužívajú trh. V tejto chvíli sú ľudia v našej krajine
znepokojení konštantným a systematickým rastom napríklad cien benzínu a nafty na
všetkých pumpách v krajine.

Podobne aj poľnohospodári už dlhšie majú podozrenie z existencie kartelu, hlavne
v súvislosti s konštantným a rýchlym znížením cien dobytka akoby mihnutím oka.

A, samozrejme, nedávno sme videli, že Európsky súd rozhodol v neprospech
telekomunikačných spoločností, čo sa týka roamingových poplatkov v Európe.

A tak musíme byť neustále ostražití a pripravení na rázny a okamžitý zásah vždy, keď
dôjde k nespravodlivej hospodárskej súťaži.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Toto je dôležitá správa, ktorú napísal niekto
s obrovskými skúsenosťami v tejto oblasti. Myslím si, že je potrebné veľmi jasne povedať,
že Európska únia si zaslúži väčšiu otvorenosť a väčšiu hospodársku súťaž. Nemali by sme
sa toho obávať. Podporí to rozvoj Európy v situácii, keď v porovnaní s Amerikou a Áziou,
poviem to veľmi otvorene, zaostávame. Uznesenie tohto druhu slúži na zefektívnenie
európskeho hospodárstva, a preto je také dôležité a také potrebné. Hlasoval som teda za
jeho prijatie.

Správa: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za túto výbornú
správu. Výborne sa zaoberá potrebami ďalekého severu Európskej únie a trvalo udržateľným
rozvojom, ktorý je tu potrebný. Pretože ja sám som zo severu, sledovanie tohto procesu
mi prinieslo veľkú radosť. Zistil som, že správa uspokojivo zohľadnila otázky súvisiace
s podnebím a živobytím. Zohľadnila napríklad otázku chovu sobov, ktorý je v tejto oblasti
veľmi dôležitým zdrojom obživy. Pán Gahler tiež výborne spracoval tému jedinej pôvodnej
skupiny obyvateľstva Európy, ktorou sú Sámovia.

Osobitne chcem pána Gahlera pochváliť a poďakovať mu za to, že venoval pozornosť
pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý som predložil a ktorý sa týkal zriadenia
Informačného strediska pre Arktídu na Laplandskej univerzite, a ďalej za to, že to uviedol
v správe. Je to veľmi dôležité. Som rád, že Fíni v tejto veci prejavujú spoluprácu naprieč
politickými stranami. Ide o budúcnosť severnej dimenzie Fínska a celej severnej Európy,
v ktorej tiež chceme vidieť trvalo udržateľný rozvoj.

55Diskusie Európskeho parlamentuSK20-01-2011



Správa: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Kristian Vigenin,    v mene skupiny S&D. – (BG) Skupina progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente si myslí, že správa o stratégii pre oblasť Čierneho
mora je naozaj dôležitá a dobre načasovaná, pretože vykonáva hodnotenie toho, čo sa
v oblasti Čierneho mora dosiaľ dosiahlo, a dáva viaceré odporúčania, pokiaľ ide o to, čo
Európska únia v tomto smere ešte stále môže robiť.

Sme presvedčení, že politická koordinácia medzi partnermi, ktorí majú veľmi odlišné
úrovne spolupráce s Európskou úniou, je ťažká, ale nie nemožná. Na politickej úrovni tiež
dáva zmysel pokúsiť sa spojiť naše snahy, nezabúdajúc na to, že tri z tamojších krajín sú
členskými štátmi Európskej únie, jedna je strategickým partnerom a ostatné sú súčasťou
Východného partnerstva, pričom Turecko je kandidátom na členstvo.

Neschopnosť Európskej únie výraznejšie sa angažovať v tejto oblasti, aspoň doteraz, nás
pripravila o rozvoj a príležitosť využiť veľký potenciál. V tomto zmysle by sme mali zároveň
povedať, že Čiernomorská synergia, ktorá bola od začiatku hodnotená ako nedostatočne
ambiciózna iniciatíva Európskej únie, sa musí rozvinúť do náležitej stratégie pre oblasť
Čierneho mora.

Už máme modely spolupráce, ktoré možno úspešne použiť, a to, samozrejme, za
predpokladu, že ich prispôsobíme tejto oblasti. Jedným príkladom je stratégia pre oblasť
Baltského mora, ktorá je z makrohľadiska úspešná pri rozvoji regionálnej spolupráce.

Myslíme si, že niektoré kroky, aj keď nie všetky boli zahrnuté do správy, sa musia urobiť
práve teraz. Po prvé, na praktickej úrovni a v rámci hodnotenia susedskej politiky, ktoré
práve prebieha, musíme zvážiť väčšie prepojenie Čiernomorskej synergie s Východným
partnerstvom, keďže takmer všetky krajiny Východného partnerstva okrem Bieloruska sú
aj súčasťou Čiernomorskej synergie.

Druhým hľadiskom je, že je potrebné posilniť politický dialóg, a to na ministerskej, ako aj
parlamentnej úrovni, a mali by sme sa pokúsiť nájsť väčšie prepojenie Dunajskej stratégie
s budúcimi iniciatívami pre oblasť Čierneho mora. Toto všetko by malo vyústiť do stratégie,
ktorej realizácia sa môže začať s osobitným rozpočtovým financovaním v ďalšom
rozpočtovom rámci.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Návrh obsiahnutý v uznesení pána Ungureana, ktorý sme
teraz prijali, aby sa politika pre oblasť Čierneho mora stala plnohodnotnou, si zaslúži
širokú podporu. Skutočnosť, že Bulharsko a Rumunsko sú členskými štátmi EÚ, Východné
partnerstvo, teda špeciálne vzťahy s krajinami Východného partnerstva a s Ruskom,
a rokovania, ktoré prebiehajú s inými krajinami v tejto oblasti o členstve v EÚ, toto všetko
svedčí o politickom význame tejto oblasti pre Európsku úniu. Oblasť Čierneho mora sa
stala dôležitou pre prepravu energetických zdrojov a pre sľubné projekty, ktoré sú pre
Úniu dôležité, napríklad projekt Nabucco, ktorý je strategicky dôležitý pre diverzifikáciu
dodávok plynu. Plne tiež súhlasím s názorom pána Ungureana, ktorému k správe
blahoželám, že táto stratégia musí zabezpečiť uznanie všetkých aktérov v oblasti, a nie iba
najväčších štátov, a že sa musí hodiť k ostatným stratégiám, napríklad k stratégii pre
Stredozemné more.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pristúpením Rumunska a Bulharska v roku 2007 sa časť
Čierneho mora stala súčasťou Európskej únie. Táto oblasť má výnimočný strategický
význam, a tak v nej musíme zintenzívniť našu účasť. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby
Parlament navrhol novú stratégiu, a to okrem poskytnutia finančných a ľudských zdrojov
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aj formou vytvorenia osobitnej položky v rozpočte EÚ. Nová stratégia musí slúžiť na
zabezpečenie mieru, stability a prosperity v oblasti Čierneho mora a na zaručenie
energetickej bezpečnosti EÚ. Vyššiu prioritu musí dostať diverzifikácia prívodných potrubí
a zdrojov, a preto by som chcel zdôrazniť význam plánovaného rozvoja terminálov na
skvapalnený zemný plyn v čiernomorských prístavoch. Tranzitné cesty prechádzajúce
touto oblasťou by mohli tiež významne zlepšiť dodávky do EÚ. Ďalšie zintenzívnenie
spolupráce s krajinami v oblasti Čierneho mora je veľmi dôležitým prvkom pre úspech
plynovodu Nabucco, Transjadranského plynovodu a Paneurópskeho ropovodu, ktoré
majú pre EÚ osobitný význam. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

Návrhy uznesení: (RC-B7-0044/2010)

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Práve tak ako v prípade Bieloruska som chcel odôvodniť
spôsob, akým som hlasoval o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora. Na úvod by som chcel
povedať, že načasovanie nápadu nášho kolegu Traiana Ungureana navrhnúť iniciatívnu
správu je mimoriadne pohotové v čase, keď Európska únia posilňuje svoju regionálnu
politiku tým, že navrhuje stratégie pre prímorské oblasti, akými sú napríklad oblasť
Baltského mora, oblasť ďalekého severu a v tomto prípade aj oblasť Čierneho mora.

Tiež by som chcel povedať, ako ma teší, že do textu uznesenia boli zahrnuté pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy, ktoré som predložil. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
zdôraznili potrebu vytvoriť v tejto oblasti sieť mimovládnych organizácií, podporiť
programy presadzujúce medzikultúrny a medzináboženský dialóg, ako aj iniciatívy, ako
napríklad sieť čiernomorských univerzít. Podľa mňa sú všetky tieto opatrenia dobrými
príkladmi spôsobu, akým vzájomná súčinnosť občianskych spoločností môže v tejto
oblasti vytvoriť pozitívnu synergiu.

Na záver by som chcel zdôrazniť potrebu nájdenia rovnováhy medzi hospodárskym
rozvojom a ochranou životného prostredia, ale aj potrebu plného uplatnenia Dohovoru
o ochrane Čierneho mora pred znečisťovaním. Dúfam, že tejto iniciatíve, ktorú dnes
Parlament prijal, bude venovať náležitú pozornosť aj Rada, ktorá by sa mala touto
záležitosťou zaoberať ako prioritným bodom programu Európskej únie.

Písomné vysvetlenia hlasovania

Správa: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) So zreteľom na geografickú situáciu Líbye
a hospodársku závislosť medzi EÚ a Líbyou je dosiahnutie strategického partnerstva medzi
EÚ a Líbyou spoločným záujmom. Napriek tomu však nemôžeme zabúdať na diktátorský
režim, ktorý tejto krajine vládne, a to bez dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.
Hoci má mnoho členských štátov jednoznačný záujem o rámcovú dohodu s Líbyou, EÚ
nemôže zanedbať základné hodnoty, ktoré obhajuje, a podriadiť sa len hospodárskym
záujmom. Partnerstvo je potrebné na realizáciu právnych reforiem so zreteľom na ľudské
práva v krajine a zároveň na umožnenie diverzifikácie národného hospodárstva, pričom
treba pamätať na určitý pokrok, ktorý sa už dosiahol, ako napríklad skutočnosť, že krajina
upustila od svojho jadrového programu, alebo dokonca medzinárodné povinnosti štátu
súvisiace s ľudskými právami, a to aj napriek sankciám, ktoré uplatnila OSN.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto uznesenie
o rokovaniach o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou. V Líbyi pretrváva autoritársky režim,
jej obyvatelia nemajú základné ľudské práva a pravidelne sa vykonáva trest smrti. Štátne
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inštitúcie nemajú demokratickú zodpovednosť a štátna moc sa nezakladá na zásadách
právneho štátu. Líbya však prehĺbila obchodné a politické vzťahy s členskými štátmi EÚ
a krajina je dôležitá pre EÚ zo strategického hľadiska. Rokovania o rámcovej dohode medzi
EÚ a Líbyou začali v novembri 2008.

Rozvoj vzťahov však musí zabezpečiť úplné dodržiavanie európskych hodnôt a zásad a na
ochranu európskych hodnôt je dôležité dôrazne žiadať, aby Rada a Komisia podnikli
potrebné kroky, napríklad aby rozhodne odporúčali Líbyi ratifikovať a uplatňovať Ženevský
dohovor o utečencoch z roku 1951 a protokol k nemu z roku 1967, aby požiadali líbyjské
orgány o podpísanie memoranda o porozumení, ktoré by umožnilo Úradu Vysokého
komisára OSN pre utečencov legálne pôsobiť v krajine, aby podnecovali Líbyu k tomu,
aby sa zaviazala k moratóriu na trest smrti atď.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vítam záväzky prijaté v rámci rámcovej
dohody, o ktorej sa práve rokuje a ktorá sa vzťahuje na širokú škálu otázok, a to od
posilnenia politického dialógu až po riadenie migrácie, od rozvíjania obchodných
a hospodárskych vzťahov po energetickú bezpečnosť a zlepšenú spoluprácu vo viacerých
odvetviach. Domnievam sa, že rámcová dohoda by mohla byť príležitosťou na posilnenie
politického dialógu medzi Líbyou a EÚ. Rada by som zdôraznila úlohu rámcovej dohody,
ktorá zahŕňa opatrenia na pomoc pri rozvíjaní inštitucionálnych kapacít ako prostriedku
na posilnenie občianskej spoločnosti, podporuje modernizáciu, presadzuje zavádzanie
demokratických reforiem a vytváranie nezávislej sociálnej komunikácie a právneho štátu
a podporuje ďalšie úsilie o otvorenie možností pre oblasť podnikania, akademické inštitúcie,
mimovládne organizácie a ďalšie zainteresované strany v Líbyi.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Hospodárske partnerstvo medzi Európou a Líbyou je
už skutočnosťou. Líbya má najväčšie dokázané zásoby ropy v Afrike a je tretím najväčším
dodávateľom energie do Európy (ropa a plyn). EÚ je navyše najväčším obchodným
partnerom Líbye (v roku 2009 sa podieľala na 70 % jej celkového obchodu). Európa musí
uznať, že Líbya zohráva dôležitú úlohu v oblasti regionálnej a svetovej bezpečnosti, a to
ako vzhľadom na boj s islamským extrémizmom, tak aj v súvislosti so stabilizáciou regiónu.

Preto treba vítať skutočnosť, že sa práve rokuje o rámcovej dohode o partnerstve, ako sa
však aj v správe jasne uvádza, nesmú sa zanedbať určité otázky, ktoré považujem za
podstatné: postupná demokratizácia režimu, väčšie dodržiavanie ľudských práv, najmä
slobody v jej rôznych podobách, postupná zmena systému trestného práva s cieľom upustiť
od vykonávania trestu smrti, uznanie jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu
a ratifikácia Ženevského dohovoru z roku 1951.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Otvorenie rokovaní medzi Európskou
úniou a Líbyou predstavuje príležitosť, ako zaručiť lepšie podmienky na hospodársky
rozvoj pre obidve strany a zároveň presadzovať podstatnú zmenu v stredozemskom regióne
a v Afrike, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, ich príspevok k celosvetovému mieru
a stabilite a o boj proti zmene klímy. Líbya má 6 miliónov obyvateľov, pričom 2 milióny
z nich sú cudzinci. Má najväčšie dokázané zásoby ropy v Afrike a je tretím najdôležitejším
dodávateľom energie do Európy, a to vo forme ropy a plynu. EÚ je jej najväčším obchodným
parterom: transakcie medzi týmito dvomi stranami predstavovali v roku 2009 takmer
70 % celkového obchodu Líbye. Rámcovú dohodu o partnerstve s EÚ treba chápať ako
príležitosť ukázať výhody ľudských hodnôt a demokracie, pokiaľ ide o trvalo udržateľný
a diverzifikovaný rozvoj. Ako sa v tejto správe pripomína, tento proces nemožno oddeliť
od základných hodnôt EÚ, ako je boj proti trestu smrti a diskriminácii menšín,
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prisťahovalcov a utečencov či podporovanie verejného zdravia a potreba politickej
demokratizácie.

Lorenzo Fontana (EFD),    písomne. – (IT) Jednou z priorít stredozemskej politiky Únie je
vykonávanie rámcovej dohody vytvorenej na podporu spolupráce v boji proti nelegálnemu
prisťahovalectvu a zároveň zameranej na politický dialóg založený na ľudských právach.
Hoci konečný text obsahuje niekoľko nepresností, myslím si, že by sme ho mali podporiť
v nádeji, že podnieti vládu v Tripolise k tomu, aby vyvíjala väčšie úsilie v boji proti
obchodovaniu s ľuďmi v regióne a tiež zvážila situáciu s cieľom stať sa zodpovedným
partnerom v ďalších oblastiach, ako sú bezpečnosť a energetika.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Líbya je krajina, ktorá vyžaduje veľa práce.
Diktatúra, ignorovanie ľudských práv, nedostatočná migračná politika a slabo vyvinuté
zdravotnícke služby sú len niektoré z problémov, ktorým musia Líbyjčania a cudzinci
žijúci v Líbyi čeliť každý deň. Na druhej strane sú potenciál, bohaté prírodné zdroje
a kultúrne dedičstvo tohto afrického regiónu hodnoty, ktoré môžu Líbyi pomôcť dosiahnuť
hospodársky rozvoj, zlepšiť kvalitu života ľudí, ktorí tam žijú, a otvoriť krajinu
medzinárodným trhom. Sformovanie vhodných podmienok pre dohodu medzi EÚ a Líbyou,
čo znamená presvedčiť líbyjské orgány, aby ukončili praktiky, ktoré porušujú základné
ľudské práva, zmenili migračnú politiku a uznali právnu zodpovednosť, prinesie vzájomné
výhody a prispeje k rozvoju regiónu.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Dnes prijatá správa obsahuje návrhy, ktoré
Európsky parlament považuje za nevyhnutné na to, aby sa dokončili prebiehajúce rokovania
medzi Európskou úniou a Líbyou zamerané na uzatvorenie dohody o spolupráci.
Uzatvorenie rámcovej dohody by poskytlo príležitosť riešiť dôležité otázky, ako sú napríklad
politické vzťahy, migrácia a bezpečnosť, energetika, verejné zdravie, rozvoj, obchod, zmena
klímy, energetika a kultúra. Zároveň by išlo o rozhodujúci krok k dosiahnutiu
všeobecnejšieho cieľa, a to zlepšenia vzťahov medzi stredozemskou oblasťou Európskej
únie a Afrikou. Ako taliansky poslanec EP musím zdôrazniť historické a hospodárske
dôvody, ktoré v priebehu rokov viedli k priaznivým vzťahom Talianska s Líbyou. Zároveň
musím vyzdvihnúť dôležitosť posilnenia spolupráce medzi EÚ a Líbyou, čím myslím
spoluprácu nielen v oblasti hospodárskych záležitostí, ale aj v oblasti zabezpečenia ľudských
práv. Dúfam, že Európska únia môže zohrať vedúcu úlohu v rámci prijímania migrantov
a podporovania boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Táto správa udivuje svojimi
nezrovnalosťami. Vítajú sa v nej rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou s cieľom
začleniť nakoniec Líbyu do euro-stredozemskej zóny voľného obchodu, na ktorú sa
európska autokracia pripravovala posledných 15 rokov. Uvádza sa v nej však tiež zoznam
celého radu prípadov porušenia ľudských práv a demokracie režimom, ktorý sa opisuje
ako autoritársky. Medzitým sa však zachováva spoločná pozícia proti Kube. Ide o prípad
dvojitého metra. Pre dnešnú Európsku úniu nie je predpokladom obchodu dodržiavanie
ľudských práv a demokracia, ale skôr zavedenie trhového hospodárstva a slobodnej,
narušenej hospodárskej súťaže. Únia predstavuje zbabelý imperializmus, ako to dokazuje
aj jej oneskorená reakcia na situáciu v Tunisku.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Všetci sme si vedomí toho, že v Líbyi pretrváva
diktátorský režim a že krajina systematicky porušuje medzinárodné dohody o základných
právach a slobodách. Napriek týmto skutočnostiam Líbya prehlbuje svoje obchodné
a politické vzťahy s viacerými členskými štátmi EÚ. Ukázalo sa, že úloha Líbye ako partnera
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v mnohých otázkach v stredozemskom regióne a v Afrike má veľký vplyv na bezpečnosť
a stabilitu regiónu, najmä čo sa týka migrácie, verejného zdravia, rozvoja, obchodných
a hospodárskych vzťahov, zmeny klímy, energetiky a kultúrneho dedičstva. V tejto súvislosti
je rámcová dohoda, o ktorej sa práve rokuje, dôležitá, musíme však riešiť niekoľko
podstatných problémov, najmä postupnú demokratizáciu režimu, dodržiavanie ľudských
práv, zmeny systému trestného súdnictva, pričom zrušenie trestu smrti je prvoradou
prioritou, a podpísanie Ženevského dohovoru.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Vzťahy medzi Európskou úniou a Líbyou treba
pre ich zložitosť a význam pre Európu posudzovať objektívne. Dodržiavanie ľudských
práv zohráva, prirodzene, dôležitú úlohu, a preto tiež dáva zmysel, že Brusel vyzýva Líbyu,
aby ratifikovala Ženevský dohovor o utečencoch z roku 1951, alebo že ju naliehavo žiada
o moratórium na trest smrti. Musíme však tiež vziať do úvahy skutočnosť, že Líbya je
dôležitou tranzitnou krajinou nelegálnej masovej migrácie z Afriky do Európy. Z tohto
dôvodu nebude mať všeobecné odmietnutie readmisnej dohody s Tripolisom, ako sa uvádza
v správe Výboru pre zahraničné veci, nijaký význam.

Ak nedosiahneme readmisnú dohodu s Líbyou, tlak na Európu ako cieľ prisťahovalcov sa
ešte viac zvýši. Keďže nelegálne masové prisťahovalectvo je mimoriadne dôležitou otázkou,
ak má Európa pretrvať ako historický subjekt, bolo by veľmi rozumné, keby EÚ vo svojich
vzťahoch s Tripolisom zaujala diferencovaný postoj a zahrnula Líbyu do svojich stratégií
na kontrolovanie toku migrácie.

Cristiana Muscardini (PPE),    písomne. – (IT) Hlasovala som za návrh odporúčania
Európskeho parlamentu Rade o prebiehajúcich rokovaniach o rámcovej dohode medzi
EÚ a Líbyou. V plnej miere podporujem kľúčové body, ktoré pani Gomesová uviedla
v správe, t. j. o potrebe, aby Líbya zaviedla moratórium na používanie trestu smrti,
ratifikovala Ženevský dohovor o utečencoch, aktívne bojovala proti obchodovaniu s ľuďmi,
zaručila spravodlivé dohody pre nelegálnych migrantov a prijala moderné právne predpisy
o azyle.

Rada by som dodala, že sme pri viacerých príležitostiach požadovali, aby sa pred prijatím
rámcovej dohody poskytla európskym inštitúciám možnosť overiť skutočné podmienky
v utečeneckých táboroch v Líbyi. Parlament by mal bezodkladne podniknúť kroky
a dôraznejšie pripomenúť túto otázku. Pokiaľ ide o mňa a mnohých mojich kolegov
poslancov, nemôžeme podporiť rámcovú dohodu, ak nebudú splnené požiadavky, ktoré
uviedla pani Gomesová v správe, ktorú sme dnes prijali.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Súčasné rokovania medzi Európskou úniou
a Líbyou na dokončenie rámcovej dohody určenej na podporovanie politických
a hospodárskych vzťahov medzi členskými štátmi a touto krajinou Mahrebu majú pre
cezhraničné vzťahy Únie mimoriadny strategický význam. Preto som hlasoval za
odporúčanie Európskeho parlamentu Rade. Hlavným cieľom dohody je zlepšiť život
líbyjských obyvateľov z politického, sociálneho a hospodárskeho hľadiska prostredníctvom
podporovania základných práv ako hlavného východiska dohody. Na základe dohody sa
bude vyvíjať úsilie s cieľom vyriešiť nedostatky Líbye prostredníctvom zabezpečovania
väčšej ochrany ľudských a demokratických práv a rozvoja obchodnej spolupráce, ako aj
prostredníctvom zavedenia prísnych spoločných kontrol nelegálneho prisťahovalectva.

Frédérique Ries (ALDE),    písomne. – (FR) Pokračovaniu rokovaní medzi EÚ a Líbyou
ako prostriedku na posilnenie nášho vzťahu sa neochotne dala zelená. Vôbec však nejde
o bianko šek. Naša energetická bezpečnosť, naše obchodné a hospodárske záujmy a naša
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spolupráca pri riadení migračných tokov by nikdy nemali zastierať neustále ignorovanie
najzákladnejších ľudských práv zo strany líbyjských orgánov a plukovníka Kaddáfího.
Plukovník Kaddáfí je diktátor, ktorý je pri moci 41 rokov a ktorý len pred niekoľkými
dňami vyjadril poľutovanie nad odchodom svojho tuniského partnera pána bin Alího. Ide
o represívny režim: sú tu tresty smrti (v máji 2009 ich bolo 506, pričom 50 % sa týkalo
cudzincov), popravy a telesné tresty, nezákonné zadržiavanie a neľudské zaobchádzanie
s migrantmi prechádzajúcimi územím Líbye, aby sa dostali do Európy.

V našom uznesení sa zdôrazňuje tento bod najmä pripomenutím, že každá spoločná
migračná politika sa musí zakladať na prísnejších opatreniach na ochranu migrantov
a ďalších základných slobôd. Podobne by mala akákoľvek readmisná dohoda s príslušnou
krajinou automaticky vylúčiť žiadateľov o azyl, utečencov alebo osoby, ktoré potrebujú
ochranu, a mala by zabrániť kolektívnemu vyhosťovaniu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Už viac ako 40 rokov vládne v Líbyi
diktátorský režim, v ktorom sa moc sústreďuje do rúk jedného muža, plukovníka Kaddáfího,
ktorý je spomedzi arabských a afrických lídrov vo funkcii najdlhšie. Líbyjčania majú
zabezpečené bezplatné vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a dotované bývanie, pričom
do istej miery profitujú z toho, že príjmy z ropy sa prerozdeľujú v prospech spoločnosti.
Napriek miere rastu HDP však vývoj zaostáva za ďalšími krajinami s bohatými zásobami
ropy a Líbya má jedno z najmenej diverzifikovaných hospodárstiev v regióne, v ktorom
zahraničné investície naďalej závisia od nepredvídateľných rozhodnutí vládcu.

Líbyjčania nemajú základné ľudské práva a slobody napriek skutočnosti, že ich štát má
konkrétne medzinárodné záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv a nedávno bol
zvolený za člena Rady OSN pre ľudské práva a ratifikoval viacero právne záväzných
medzinárodných nástrojov. Pravidelne sa vykonáva trest smrti.

Na záver, strategický význam Líbye a mnohé problémy, ktoré to prináša, zdôrazňujú
potrebu komplexnej politiky EÚ voči Líbyi. Je potrebné, aby EÚ rokovala s Líbyou o širokej
škále otázok. Táto rámcová dohoda musí byť tiež dôležitým nástrojom na presadzovanie
zásad právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv, ochranu migrantov a utečencov
a podporu udržateľného rozvoja v Líbyi.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože sa
domnievam, že môže prispieť k zlepšeniu životných podmienok líbyjských obyvateľov,
ktoré sa často vyznačujú nedostatočným dodržiavaním ľudských práv a najzákladnejších
slobôd.

Spolupráca medzi EÚ a Líbyou by mohla predstavovať rozhodujúci faktor v rámci zvýšenia
potenciálu krajiny, ktorá musí v súčasnosti riešiť veľmi zložitú situáciu. Väzni sú často
vystavení mučeniu, telesným trestom ako bičovanie, bitiu, elektrickým šokom
a úmyselnému neposkytnutiu lekárskej pomoci. Líbya nemá právne predpisy o azyle,
v dôsledku čoho sa tam zo zákona neuznáva potreba zaručiť utečencom ochranu.

Akoby to nestačilo, na mnoho trestných činov sa ešte stále uplatňuje trest smrti a líbyjské
súdy naďalej vydávajú rozsudky smrti, čím porušujú medzinárodné normy týkajúce sa
práva na spravodlivý proces. Európska únia musí čo najskôr uzatvoriť rámcovú dohodu.
Pôjde o prvú riadnu dohodu medzi Líbyou a EÚ, a preto bude mať skutočný prínos pre
miestnych obyvateľov z hľadiska ich základných práv, ako aj z politického
a sociálno-hospodárskeho hľadiska.
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Debora Serracchiani (S&D),    písomne. – (IT) Dnešné hlasovanie o rámcovej dohode
medzi EÚ a Líbyou je výsledkom pomerne náročných rokovaní najmä o otázke migrantov.
Pre utečencov a žiadateľov o azyl je situácia v Líbyi z hľadiska ľudských práv mimoriadne
nebezpečná. Ich štatút sa tu vôbec neuznáva a neexistuje nijaký systém, ktorý by ich chránil.
Dúfam, že sa zabezpečia ich ľudské práva spolu s právom na azyl.

Líbya neratifikovala Ženevský dohovor z 28. júla 1951 ani Protokol o štatúte utečencov
z roku 1967 a v súčasnosti to ani nehodlá urobiť. V roku 1981 však schválila Dohovor
z roku 1969, ktorým sa riadia osobitné aspekty problémov utečencov v Afrike. Je preto
povinná dodržiavať zásadu nenavracania migrantov, ktorí požadujú medzinárodnú ochranu
a ktorí musia byť identifikovaní v súlade s rovnako prísnymi kritériami, ako sú kritériá
stanovené v samotnom Ženevskom dohovore.

Podľa medzinárodného práva majú osoby pochádzajúce z krajín ako Somálsko, Sudán,
Eritrea a Etiópia právo na humanitárnu ochranu a politický azyl a dúfam, že líbyjské orgány
pristúpia na spoluprácu s Vysokým komisárom OSN pre utečencov.

Návrhy uznesení: (RC-B7-0039/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – Hlasovala som za toto dôležité uznesenie,
pretože musíme čo najdôraznejšie odsúdiť nedávne útoky na kresťanské komunity na
celom svete – či je to v Egypte, Pakistane, Iraku, alebo v ktorejkoľvek inej krajine.

Kresťanské komunity žijú od počiatkov kresťanstva v rôznych moslimských krajinách
Blízkeho východu. Je preto absolútne neprijateľné, aby po stáročiach pokojného
spolunažívania boli kresťania nútení utiecť z týchto krajín alebo aby končili v getách. Toto
je teda ďalší dôvod, prečo by sme mali pokračovať v boji proti islamským fundamentalistom,
ktorí deformujú skutočnosť a chcú našu celosvetovú činnosť proti terorizmu vykresliť ako
útok na moslimský svet. Sú to práve islamskí fundamentalisti, kto sa usiluje o rozpútanie
vojny medzi náboženstvami a civilizáciami.

Z tohto dôvodu musíme urobiť všetko pre to, aby sme týchto náboženských fanatikov
vykorenili a znížili ich význam v ich príslušných spoločnostiach. Toto je potrebné urobiť
v spolupráci s umiernenými prvkami moslimských spoločností. Mali by sme preto vítať
prudké reakcie verejnosti v určitých moslimských krajinách, ako napríklad v Egypte, kde
široká verejnosť dôrazne odsúdila teroristické útoky na kresťanov a požadovala, aby sa
prijali opatrenia proti osobám, ktoré sú za ne zodpovedné.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Všetci sme boli šokovaní nedávnym teroristickým
útokom na sýrsku katolícku katedrálu v Bagdade. Tento útok je jedným z radu závažných
udalostí, z ktorých všetky boli nábožensky motivované. Ide o veľmi citlivú tému. Európska
ľudová strana (kresťanskí demokrati) prikladá veľký význam sekulárnym zásadám a zastáva
myšlienku rešpektovania všetkých náboženstiev v Európe vrátane islamu. Z tohto dôvodu
nemôžeme zostať ľahostajní k osudu, ktorý čaká mnoho kresťanských komunít na celom
svete. Každé náboženstvo treba rešpektovať v rovnakej miere, a preto som podporila toto
uznesenie Európskeho parlamentu. Všetky udalosti, ktoré Parlament odsudzuje, sa odohrali
v moslimských krajinách, kde treba osudu kresťanov venovať osobitnú pozornosť. Preto
sa musíme všetci usilovať o zabezpečenie rešpektovania rôznych náboženských presvedčení
a domnievam sa, že príslušný text je v súlade s týmto prístupom.

Dominique Baudis (PPE),    písomne. – (FR) Hlasoval som za uznesenie Európskeho
parlamentu o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania, v ktorom
sa odsudzujú smrteľné útoky proti kresťanom na Východe. Útoky na kresťanov
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v posledných mesiacoch sú tragédiou pre mnoho obetí, najmä v Bagdade a Alexandrii, ale
aj pre ich spoluveriacich. Kresťania žijú na Východe už 2 000 rokov. Sú neodmysliteľnou
súčasťou histórie svojej krajiny. Dnes však z regiónu masovo utekajú. Príslušné krajiny
prichádzajú pre toto násilné vyhnanstvo o podstatnú časť svojich ľudských zdrojov. Regióny
Blízkeho a Stredného východu boli vždy oblasťami, kde spolunažívali rozmanité náboženské
menšiny. Teroristi stojaci za týmito útokmi sa snažia vyprovokovať konflikt medzi
Východom a Západom, štvú moslimský svet proti kresťanskému. Všetko to bolo zlomyseľne
naplánované. Kresťania v Iraku a Egypte môžu mať pocit opustenosti a zrady. Je dôležité,
aby egyptské a iracké orgány vypátrali pôvodcov týchto masakier a prísne ich odsúdili.

Mara Bizzotto (EFD),    písomne. – (IT) Tento Parlament bol nakoniec schopný hlasovať
o komplexnom uznesení o situácii kresťanov vo svete. Dnes zo spoľahlivých údajov vieme,
že práve na kresťanskú komunitu najviac na celom svete dolieha bremeno a tragédia
neustávajúceho spoločenského a právneho prenasledovania a diskriminácie. Je potrebné,
aby Európa urobila omnoho viac ako doteraz, pokiaľ ide o ochranu kresťanov vo svete.
Ak bude chcieť, má na to nástroje. Prevláda nádej, že toto uznesenie bude najmä
z diplomatického a obchodného hľadiska označovať začiatok zmeny v prístupe orgánov
Únie v rámci ich dvojstranných dialógov s mnohými – vlastne až príliš mnohými –
krajinami, ktoré tolerujú prenasledovanie kresťanov či dokonca podporujú rozvoj fóbie
voči kresťanom. Keď bude EÚ podpisovať obchodné a hospodárske dohody a dohody
o spolupráci s tretími krajinami, musí naozaj s veľkým odhodlaním presadzovať doložky
o ľudských právach. To je niečo, čo doteraz nerobila. Už nie je viac prípustné, aby krajiny,
v ktorých sú kresťania diskriminovaní a prenasledovaní, podpisovali s EÚ dôležité dohody,
ktoré sa zakladajú na dodržiavaní ľudských práv. Preto hlasujem za uznesenie.

Antonio Cancian (PPE),    písomne. – (IT) Podporujem návrh uznesenia o situácii kresťanov,
pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania, pretože európska politika by nemala
ignorovať stupňovanie násilia, ku ktorému došlo v uplynulých mesiacoch.

Európa nesmie byť nadmerne opatrná a nesmie sa báť podporiť právo kresťanských komunít
na Blízkom východe a vo svete slobodne vyznávať svoju vieru a náboženstvo. Dialóg
a vzájomné rešpektovanie sú neodcudziteľné hodnoty Európskej únie a je nevyhnutné,
aby sa vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová stala hovorkyňou vyjadrujúcou tento
postoj a aby ho dôrazne vyzdvihovala v rámci našich dvojstranných vzťahov s ostatnými
krajinami.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Blahoželám Európskej únii, že
opakovane dokázala svoje záväzky týkajúce sa náboženskej slobody, slobody svedomia
a slobody myslenia. Vlády sú povinné zaručiť tieto slobody na celom svete vzhľadom na
to, že rozvoj ľudských práv, demokracie a občianskych slobôd je spoločným základom,
na ktorom Európska únia buduje svoje vzťahy s ostatnými krajinami a ktorý je vyjadrený
v doložke o demokracii uvedenej v dohodách uzatvorených medzi EÚ a tretími krajinami.

David Casa (PPE),    písomne. – Všetci sme boli svedkami ťažkej situácie koptských kresťanov
v Egypte v posledných mesiacoch. Takéto násilné činy treba úplne rezolútne odsúdiť.
Netreba odsúdiť len neznášanlivosť voči kresťanom, ale vlastne akúkoľvek formu
netolerantnosti voči uplatňovaniu náboženskej slobody jednotlivca. Som presvedčený, že
toto uznesenie je vyvážené, a preto som zaň hlasoval.

Lara Comi (PPE),    písomne. – (IT) Teší ma, že Európsky parlament rokoval a prijal
uznesenie, v ktorom odsudzuje nedávne útoky na kresťanov. Náboženská sloboda je
jedným zo základných ľudských práv. Je právom, ktoré sa vo všeobecnosti uznáva vo
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vnútroštátnych ústavách a medzinárodných dohovoroch. Na rôznych úrovniach riadenia
a vôbec na celom svete existuje veľké množstvo vnútroštátnych a medzinárodných noriem,
čo dokazuje jednomyseľnú zhodu, že náboženská sloboda je dôležitá. Právne predpisy
však nestačia. Sú základom, na ktorom treba budovať účinné politiky. Proces globalizácie
prispel za posledných 50 rokov k nadviazaniu kontaktu medzi vzdialenými civilizáciami.
Na zabezpečenie toho, že sa takýto kontakt nezmení na konflikt, nestačí iba odsúdiť
nedávne útoky. Je potrebné, aby sme opätovne potvrdili svoj záväzok vytvoriť politiky,
ktoré budú podporovať náboženskú pluralitu a zaisťovať, že sa rôzne skupiny naučia byť
voči sebe navzájom tolerantné. Hrozbou nie je len fundamentalizmus. Náboženská sloboda
je v dnešnej dobe ohrozená aj zo strany rozšíreného sekularizmu, ktorý sa usiluje odstrániť
duchovný svet jednotlivca z verejného života. Náboženská sloboda sa týka všetkých
náboženstiev, dokonca aj ateistov. Je to preto, že keď sa uznáva náboženská sloboda,
uznáva sa aj jej opak, inými slovami sloboda nevyznávať nijaké náboženstvo.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Zvýšenie počtu útokov na kresťanov si vyžaduje
jednotné stanovisko k tomu, ako ich chrániť. Na zvýšenie náboženskej tolerancie je
nevyhnutné, aby príslušné vlády zaručili identifikáciu páchateľov týchto útokov a to, že
páchatelia budú postavení pred súd a náležite stíhaní. Kresťanom sa musí poskytnúť ochrana
na základe rovnakého rešpektovania každej náboženskej skupiny.

V situáciách, keď dodržiavanie ľudských práv a občianskych slobôd vrátane slobody
náboženského vyznania alebo viery patrí medzi základné zásady a ciele Európskej únie
a poskytuje spoločný základ jej vzťahov s tretími krajinami, je nevyhnutné opätovne
potvrdiť svoju podporu každej iniciatíve zameranej na presadzovanie dialógu a vzájomného
rešpektovania medzi náboženskými a inými komunitami.

V neposlednom rade sa cirkevné orgány vyzývajú, aby podporovali toleranciu a prijali
iniciatívy na boj proti nenávisti, násilnej radikalizácii a extrémizmu.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Bol som jednou z úplne prvých osôb, ktoré podporili
tento návrh uznesenia. Domnievam sa, že jeho opis situácie, ktorú znášajú kresťanské
menšiny v niektorých krajinách Blízkeho východu, je do veľkej miery aktuálny a presný.
Z hľadiska vonkajšej činnosti je jednou z najušľachtilejších funkcií Európskeho parlamentu
obrana a presadzovanie hodnôt, v ktoré veríme: v tomto prípade máme konkrétne na mysli
slobodu myslenia, slobodu svedomia, slobodu prejavu a slobodu náboženského vyznania.
Tieto slobody boli jasne spochybnené zbabelými útokmi náboženských fanatikov, ktorí
zavraždili niekedy až obrovské množstvo nevinných ľudí spôsobom, ktorý považujem za
neľudský aj nepochopiteľný.

Dúfam, že toto uznesenie, ktoré podporili všetky parlamentné skupiny, pomôže zvýšiť
informovanosť členov verejnosti, vedúcich vládnych činiteľov a činiteľov verejnej správy
v príslušných krajinách o tom, aké je dôležité v plnej miere uplatňovať základné slobody
vo svojich krajinách a postaviť vrahov a agitátorov pred súd. Je to dôležité s cieľom podporiť
dialóg medzi náboženstvami a kultúrami v rámci nich samotných aj medzi našimi
spoločnosťami, ktoré majú veľa spoločných hodnôt a predstáv napriek tomu, že žijeme
na rôznych kontinentoch.

Philippe de Villiers (EFD),    písomne. – (FR) Kresťanská komunita je od roku 2011 tou
najprenasledovanejšou na svete. Európske členské štáty si to všimli a začínajú reagovať.

Naše odsúdenie útokov je spravodlivé a potrebné, ale nedostatočné: zásada reciprocity sa
v tomto uznesení neobjavuje.
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Navyše polovičaté odsúdenie EÚ, pokiaľ ide o konanie Turecka v oblasti Cypru, ktorú
vojensky okupuje, žiaľ, neprinesie výsledky, v ktoré francúzski občania dúfali, a to
ukončenie rokovaní o pridružení s Tureckom, ani neposkytne vôbec nijaký podnet.

Podporujem toto uznesenie vyjadrujúce podporu kresťanom zavraždeným vo svete,
vyjadrujem však poľutovanie nad určitými nedostatkami a nezrovnalosťami.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Útoky na kresťanov sú vo svete stále častejšie. Je
potrebné vyjadriť hlboké poľutovanie nad touto znepokojujúcou a žalostnou skutočnosťou,
a to najmä preto, že kresťanstvo hlása mier a porozumenie medzi ľuďmi bez ohľadu na
to, či ide o Židov alebo Grékov, ako by povedal svätý Pavol. Ohrozená je náboženská
sloboda a mier komunít, ktoré existovali po stáročia. V mieri žili vedľa iných náboženstiev
v oblastiach, kde sa usadili, a pácha sa na nich bezmedzné násilie len preto, že veria v Krista.
Problém však siaha omnoho ďalej. Okrem útokov, ktoré sa stali, sú kresťanská viera a jej
prejavovanie tiež predmetom napadnutí aj v samotnej Európe, a to často za zneužitia
takých pojmov, ako sú sekularizmus a neutralita štátov a inštitúcií. V tomto smere musím
vyjadriť poľutovanie nad nedávnymi útokmi, ku ktorým došlo počas slúženia katolíckej
omše v Barcelone, a vyzývam španielsku vládu a európske inštitúcie, aby odsúdili
protikresťanské naladenie, ktoré, ako sa zdá, začína narastať, a bojovali proti nemu. Tí,
ktorí zapierajú vlastné korene, si od nikoho nezaslúžia rešpekt.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Každý má mať právo na slobodu
náboženského vyznania, svedomia a myslenia. Toto právo dáva slobodu vyznávať svoje
vlastné náboženstvo alebo presvedčenie individuálne alebo spolu s inými, verejne aj
v súkromí prostredníctvom bohoslužieb, obradov, vykonávaním úkonov a vyučovaním.
Zo štatistík o náboženskej slobode vyplýva, že väčšina násilných protináboženských činov
je namierená proti kresťanom. V skutočnosti je všeobecne známe, že nevinní ľudia prišli
nedávno o život pri krvavých útokoch na kresťanské komunity v Nigérii, v Alexandrii, na
Filipínach, v Iraku a v Sýrii. Okrem toho iránska vláda zintenzívnila svoju kampaň proti
kresťanom v Islamskej republike. Aj vo Vietname sú činnosti katolíckej cirkvi a iných
náboženských komunít tvrdo potláčané. Rada, Komisia, ako aj vysoká predstaviteľka EÚ
pre zahraničné veci musia okrem odsúdenia týchto útokov a predloženia naliehavých
žiadostí vládam, aby zaručili slobodu náboženského vyznania, svedomia a myslenia,
venovať zvýšenú pozornosť otázke náboženskej slobody a prijať konkrétne naliehavé
opatrenia vrátane opatrení voči krajinám, ktoré úmyselne neposkytujú ochranu
náboženským vierovyznaniam.

Carlo Fidanza (PPE),    písomne. – (IT) V uznesení, o ktorom sa dnes hlasovalo, je vyjadrená
značná obava z rastúcej neznášanlivosti, útlaku a násilných činov voči kresťanom. Myslím
si, že je veľmi dôležité odsúdiť nedávne príhody v krajinách, ktoré sú síce vzdialené, ale
majú usadenú kresťanskú komunitu. Udalosti, ktoré sa odohrali v Egypte, Nigérii, Pakistane,
na Filipínach, Cypre, v Iráne a Iraku získavajú na význame pri uvážení, že náboženstvo sa
využíva len v záujme uplatňovania moci. Európska únia by mala prostredníctvom svojej
vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prideliť v rámci
medzinárodných vzťahov Únie prioritu slobode náboženského vyznania a viery
a bezpečnosti náboženských komunít vrátane kresťanov. Táto priorita by sa mala
odzrkadľovať v medzinárodných dohodách a v správach o ľudských právach. Som
presvedčený, že náboženskú slobodu treba usilovne hájiť, dokonca aj za cenu uvalenia
vysokých sankcií na krajiny, ktoré nerešpektujú túto základnú zásadu.
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Lorenzo Fontana (EFD),    písomne. – (IT) Ako sa uvádza v uznesení, presadzovanie
demokracie a dodržiavanie ľudských práv musí patriť medzi najdôležitejšie ciele Európskej
únie. V uplynulých mesiacoch sme boli svedkami vzostupu násilia voči kresťanským
menšinám na celom svete, najmä v krajinách, kde je islam väčšinovým náboženstvom.
Toto už nemožno viac tolerovať. Podporujem toto uznesenie v nádeji, že európske inštitúcie
budú rozhodnejšie bojovať proti náboženskej neznášanlivosti a použijú všetky dostupné
prostriedky, aby zaistili bezpečnosť a slobodu vyznania pre milióny kresťanov roztrúsených
po svete.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    písomne. – (FI) Budúci týždeň si pripomenieme pamätný deň
holokaustu, čo nás, samozrejme, prenesie späť do minulosti a do Osvienčimu. Bolo dobré,
že uznesenie, ktoré sme dnes prijali, upriamuje našu pozornosť na súčasnosť, aby sme sa
zamysleli nad mučeníkmi dneška. Predpoklad je, že sloboda náboženského vyznania musí
platiť pre všetky náboženstvá.

To, že túto otázku nespomíname v súvislosti s prenasledovaním, ktorému sú vystavení
kresťania, ešte neznamená, že sme predpojatí. Je to preto, že táto skupina, ktorá je najväčšia
spomedzi všetkých čeliacich prenasledovaniu, je tiež skupinou, na ktorú sa v Európe
najčastejšie zabúda. Je čas to napraviť, lebo vieme, že v poslednom storočí zomrelo pre
svoju vieru viac kresťanov ako za predchádzajúcich 1 900 rokov. Spomedzi ľudí v súčasnosti
zavraždených pre svoje náboženstvo predstavujú 75 % kresťania.

Organizácia Open Doors International zostavila zoznam 10 krajín, v ktorých sú kresťania
vystavovaní násiliu najviac na svete. Sú to Severná Kórea, Irán, Saudská Arábia, Somálsko,
Maldivy, Afganistan, Jemen, Mauritánia, Laos a Uzbekistan, zoznam však nekončí. Približne
100 miliónov kresťanov je každý deň pre svoje náboženstvo vystavených násiliu.

Je zrejmé, že uznesenie, ktoré sme prijali, musí priniesť niečo konkrétne. Európska služba
pre vonkajšiu činnosť musí ukázať odhodlanie a riešiť tieto nedostatky súvisiace so slobodou
náboženského vyznania. Naše dohody s tretími krajinami v oblasti zahraničnej politiky
musia obsahovať doložku o slobode náboženského vyznania a reciprocite. Z hľadiska
presadzovania ľudských práv je mimoriadne dôležité hovoriť o slobode náboženského
vyznania, pretože tá je lakmusovým papierom ľudských práv: sloboda prejavu a vyjadrenia
názorov a sloboda združovania sa tvoria základ ľudských práv.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) V posledných rokoch bolo 75 % teroristických
útokov motivovaných náboženstvom namierených proti kresťanom. Najmä za posledných
pár mesiacov stúpol počet útokov vrátane priamych napadnutí kostolov počas konania
bohoslužieb. V 21. storočí je neprijateľné, aby sa náboženské komunity báli slobodne
vyznávať svoje náboženstvo. Zásada slobody náboženského vyznania musí platiť pre
každého na celom svete. Preto podporujem návrh vytvoriť stratégiu s cieľom skutočne
dosiahnuť uplatňovanie práva na slobodu náboženského vyznania.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Vzhľadom na svoje kresťanské korene môžem
len odsúdiť každý násilný čin voči kresťanom a iným náboženským komunitám na svete.
Toto odsúdenie sa takisto vzťahuje na akýkoľvek druh diskriminácie a neznášanlivosti na
základe náboženstva a viery namierené proti osobám praktizujúcim náboženstvo. Som
presvedčený, že právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania je
základným ľudským právom, a dúfame, že ho budeme prostredníctvom tohto uznesenia
chrániť.
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David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie, v ktorom sa dôrazne
odsudzujú všetky násilné činy proti kresťanom a iným náboženským komunitám, ako aj
všetky druhy diskriminácie a netolerancie na základe náboženstva a viery namierené proti
veriacim, odpadlíkom i neveriacim. V uznesení sa zdôrazňuje, že právo na slobodu myslenia,
svedomia a náboženského vyznania je základným ľudským právom, a vyjadruje sa v ňom
znepokojenie nad tým, že v posledných rokoch dochádza k hromadnému odchodu
kresťanov z niektorých krajín, najmä z Blízkeho východu.

Naliehavo vyzývam štáty s alarmujúco vysokou mierou útokov proti náboženským
skupinám, aby prevzali zodpovednosť za zabezpečenie obvyklých a verejných
náboženských zvykov všetkých náboženských skupín, zintenzívnili svoje úsilie
o poskytovanie spoľahlivej a účinnej ochrany náboženských skupín vo svojich krajinách,
zaistili osobnú bezpečnosť a fyzickú nedotknuteľnosť príslušníkov náboženských skupín,
a tým si splnili povinnosti, ku ktorým sa zaviazali na medzinárodnej scéne.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    písomne. – (EL) Ako socialisti podporujeme ľudské
práva ako jednu zo svojich základných politík. Náboženské práva sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto politiky, a preto sme za ich posilnenie. Ohavnosťou boli udalosti počas
Vianoc, keď okupačné sily prerušili omšu v dedine Rizokarpaso v okupovanej časti Cypru.
Turecko zavádza prostredníctvom okupačnej armády v ním okupovanej časti Cypru štátny
terorizmus na úkor pravoslávnych kresťanov, najmä tých pár zostávajúcich gréckych
Cyperčanov, ktorí tu uviazli.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Pojem sekularizmus znamená vo
Francúzskej republike oddelenie cirkvi od štátu. Zaručuje slobodu svedomia a vierovyznania.
Násilné protináboženské činy sú zakorenené v dogmatizme, ktorý je súčasťou každého
náboženstva. Musíme preto chrániť ľudí pred násilím, ktoré pramení z týchto náboženstiev.
Napriek tomu, že tento text nepriamo odkazuje na trestuhodnú teóriu nazývanú zrážka
civilizácií a na zaslepené tvrdenia katolíckej cirkvi, je prostriedkom na požadovanie
náboženskej slobody na svete a ochrany praktizujúcich jednotlivcov proti fanatizmu.
Budem hlasovať za, a to na základe súcitu a presvedčenia.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Musíme rázne odsúdiť rôzne útoky na kresťanské
komunity na celom svete, ale najmä v Afrike, Ázii a na Blízkom východe. Všetkých nás
musí znepokojovať zvyšujúci sa výskyt týchto prípadov neznášanlivosti, utláčania
a násilných činov, ktoré sú namierené proti komunitám. Orgány príslušných krajín
vynaložili všetko úsilie, aby identifikovali páchateľov takýchto útokov na kresťanské
komunity, ako aj osoby za ne zodpovedné. Osoby zodpovedné za tieto útoky a iné násilné
činy namierené proti kresťanom musia byť postavené pred súd a náležite súdené.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Slová Európskej únie sľubujúce náboženskú
slobodu nestačia. Najmä v islamských krajinách sú kresťania vnímaní ako ľahká korisť
útlaku a často i vraždy. Napriek tejto šokujúcej situácii si EÚ, dôstojné spoločenstvo hodnôt,
väčšinou zvolila politiku zdvorilého mlčania. Celkovo by sa zdalo, ako keby politická elita
v Bruseli, ktorá je ľahostajná ku kresťanským koreňom Európy, zabudla aj na osud kresťanov
v islamských krajinách. Namiesto toho, aby sme požadovali koniec prenasledovania
kresťanov, hľadáme útočisko v politickej korektnosti a radšej sa zaoberáme životnými
podmienkami tých moslimov žijúcich v EÚ, ktorí požívajú úroveň náboženskej slobody,
o ktorej môže väčšina kresťanov v islamskom svete iba snívať.

V budúcnosti musí neutešená situácia kresťanov zohrávať osobitnú úlohu pri riadení
zahraničných vzťahov EÚ s islamskými krajinami. EÚ má dostatočné možnosti
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a prostriedky, aby pomohla zlepšiť situáciu kresťanov. Napríklad poskytnutie rozvojovej
pomoci a inej finančnej podpory by malo byť podmienené umožnením náboženskej
slobody kresťanom. Podľa toho som hlasoval.

Claudio Morganti (EFD),    písomne. – (IT) Dnes som hlasoval s veľkým odhodlaním, aby
som odsúdil násilie páchané na kresťanských komunitách a náboženských menšinách.

Dodržiavanie ľudských práv a náboženskej slobody musí byť základom vzťahov s inými
krajinami. Na vlastnej koži som zažil tureckú okupáciu Severného Cypru, situáciu, na
ktorú Európa vôbec nereagovala, hoci je Cyprus členským štátom. V okupovanej časti
Cypru bola väčšina kostolov zničená, sochy svätých boli zdeformované a na sviatok Božieho
narodenia tureckí vojaci zabránili, aby sa slúžila omša v dvoch pravoslávnych kostoloch.

Naša sloboda, pretrvanie kultúry a spôsobu života založených na absolútnej hodnote
ľudskej bytosti a rovnosti všetkých ľudí pred štátom, rovnaké práva pre ženy, demokracia
a sociálna spravodlivosť – to všetko je dnes ohrozené.

Náboženská neznášanlivosť je čoraz častejším javom v rôznych častiach sveta a hrozné
útoky na kresťanov v Egypte a Iraku v uplynulých týždňoch sú najnovším nebezpečným
problémom, ktorý predstavuje fundamentalistický terorizmus. Všetci v Európe musíme
otvoriť oči a prijať opatrenia na zabezpečenie slobody náboženského vyznania.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Nedávne útoky na kresťanské komunity v Egypte,
Nigérii, Iraku a Pakistane spôsobili, že je európsky zásah nevyhnutný, a EÚ dôrazne odsúdila
prenasledovanie a aktivizovala svoju vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku. Hlasoval som za uznesenie o situácii kresťanov, pokiaľ ide
o slobodu náboženského vyznania, pretože mám pocit, že, žiaľ, čelíme celosvetovému
útoku na kresťanstvo, pri ktorom sa nábožensky motivované násilie využíva na politické
účely s cieľom blokovať rast a rozvoj, podnietiť sociálnu nenávisť a destabilizovať systém
v krajinách, v ktorých sa tieto útoky odohrávajú. Preto som presvedčený, že je dôležité,
aby Európa, podporovateľka dodržiavania ľudských práv a občianskych a demokratických
slobôd, dôrazne odsúdila tieto násilné útoky, ktoré posúvajú svet o stáročia späť a maria
akúkoľvek nádej na dialóg medzi kultúrami, tolerantnosť, rast a sociálny blahobyt.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písomne. – (EL) Hlasoval som za uznesenie o situácii
kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania. V spoločnom uznesení sa
v nadväznosti na útok na veriacich modliacich sa v koptskom kostole v Alexandrii v Egypte
1. januára 2011 odsudzujú všetky formy násilia páchaného na občanoch, a to bez ohľadu
na náboženskú skupinu, do ktorej patria, a je v ňom vyjadrená obava zo zvyšujúceho sa
počtu prípadov nábožensky motivovanej agresie. Rád by som Parlamentu pripomenul, že
Grécko je na túto otázku osobitne citlivé, keďže oplakávalo obete podobného útoku
fanatických moslimov na gréckych turistov 18. apríla 1996 v Káhire v Egypte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Európska únia opakovane vyjadrila svoj
záväzok týkajúci sa slobody náboženského vyznania, slobody svedomia a slobody myslenia
a zdôraznila, že vlády sú povinné zaručiť tieto slobody na celom svete. Rozvoj ľudských
práv, demokracie a občianskych slobôd je spoločným základom, na ktorom Európska únia
buduje svoje vzťahy s tretími krajinami, a je vyjadrený v doložke o demokracii v dohodách
medzi EÚ a tretími krajinami. Podľa článku 18 Medzinárodného paktu o občianskych
a politických právach má každý právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského
vyznania a sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania platí nielen pre stúpencov
náboženstiev, ale aj pre ateistov, agnostikov a osoby bez náboženského presvedčenia.
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Odsudzujeme teda nedávne útoky na kresťanské komunity v jednotlivých krajinách
a vyjadrujeme solidaritu s rodinami obetí; vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad
množiacimi sa prípadmi neznášanlivosti a utláčania a násilných udalostí, ktoré sú namierené
proti kresťanským komunitám, najmä v krajinách Afriky, Ázie a Blízkeho východu.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Vedieme rozpravu o prenasledovaní kresťanov vo
svete, ale kým hovoríme o násilí, ku ktorému došlo v Iraku, Egypte, na Filipínach, v Indii
a inde, naďalej ignorujeme to, čo sa stalo bližšie k nám. Hovorím o obsadení približne
jednej tretiny cyperského územia tureckou armádou v roku 1974.

Táto vojenská okupácia naďalej pokračuje. Tridsaťosemtisíc tureckých vojakov bolo
rozmiestnených v Severocyperskej tureckej republike a ostrov je rozdelený na dve časti,
múry a ploty delia dokonca aj mestá a dediny. V priebehu rokov bolo 520 kresťanských
kostolov a kláštorov postupne zničených a nahradených minaretmi. Umelecké diela v týchto
kostoloch boli spálené, znesvätené alebo spustošené, cintoríny boli zničené a kresťanskí
biskupi majú zákaz slúžiť omše. Tureckí policajti zabránili, aby sa na sviatok Božieho
narodenia slúžila omša na polostrove Karpasia v Kostole sv. Synesia v dedine Rizokarpaso
a v Kostole svätej trojice. Najpozoruhodnejšou vecou však je, že veľa poslancov Európskeho
parlamentu obraňuje kresťanov na celom svete, a napriek tomu sú za to, aby Turecko
vstúpilo do EÚ.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písomne. – (PL) Stále častejšie počujeme
o prenasledovaní kresťanov. Štatistiky medzinárodných organizácií sú desivé. Uvádza sa
v nich, že každý rok je na svete zavraždených približne 150 000 kresťanov. Nesmieme
byť ľahostajní k takejto bezohľadnosti k ľudskému životu. Európska únia by ako strážkyňa
základných demokratických hodnôt a ľudských práv mala presadzovať lepšie monitorovanie
situácie v tretích krajinách a najmä na Blízkom východe. Je potrebné, aby bolo naše úsilie
jednoznačné a rezolútnejšie. Sloboda náboženského vyznania je základným ľudským
právom a diskriminácia a násilie, ktoré sú nábožensky motivované, sú v rozpore s našimi
hodnotami. Dodržiavaním týchto práv ideme príkladom pre ostatné krajiny, ale mali by
sme tiež rovnako účinne vyžadovať ich dodržiavanie aj od ostatných. Ľudské práva sú
všeobecné a mali by sa dodržiavať všade a my by sme mali rozhodne reagovať na akýkoľvek
prejav neznášanlivosti, a to najmä náboženskej neznášanlivosti. Únia má k dispozícii
vhodné nástroje, ktoré nám umožňujú prinútiť vlády krajín, s ktorými udržiavame politické
alebo obchodné vzťahy, aby sa správali primerane a rešpektovali občianske slobody vrátane
slobody náboženského vyznania. V moslimských krajinách, ale aj v krajinách ako Čína,
India a Nepál sa kostoly a kaplnky beztrestne vypaľujú, ľudia sú vyháňaní na ulicu, mučení
alebo dokonca vraždení a ženy sú nútené podstúpiť potrat. V záujme korektných
hospodárskych vzťahov sa o týchto záležitostiach na rokovaniach nehovorí. Európa nesmie
naďalej mlčať.

Dominique Vlasto (PPE),    písomne. – (FR) V plnej miere podporujem toto uznesenie,
v ktorom sa dôrazne odsudzuje rastúce množstvo útokov na kresťanské komunity.
Nemôžeme pripustiť takéto barbarské činy: sú prejavmi nenávisti a neznášanlivosti.
Odsudzujem násilie a straty ľudských životov, ktoré spôsobili zármutok mnohým rodinám
a všetkým kresťanským komunitám na celom svete. Napadnúť tieto komunity znamená
oslabiť naše najzákladnejšie hodnoty. Rešpektovanie náboženskej rozmanitosti
a náboženskej slobody je všeobecnou zásadou, ktorá sa musí vyzdvihovať. Tieto útoky,
vykonané v mene nejakého extrémistického spiatočníctva z inej éry, majú vytvoriť atmosféru
strachu a v konečnom dôsledku je priamo ohrozené pretrvanie týchto starobylých komunít.
EÚ musí prejaviť solidaritu s obeťami a musí podporiť orgány, ktoré sa usilujú stíhať
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páchateľov. Táto požiadavka musí byť základom vzťahov s našimi partnermi, rovnako
ako sú ním doložky o ľudských právach. Tolerancia a mier sú úzko späté a ja budem, ako
vždy, podporovať opatrenia Európskej únie zamerané na zabezpečenie rešpektovania
a presadzovania našich hodnôt, slobôd a práv na celom svete.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Toto spoločné uznesenie si zaslúžilo
podporu, pretože počet útokov na kresťanské komunity na svete v roku 2010 stúpol.
V Európskej únii sú náboženská sloboda a sloboda prejavu súčasťou našej európskej identity.
V tejto súvislosti má kresťanstvo kľúčový význam a je tiež podstatným prvkom európskej
kultúry. Náboženskú slobodu upravuje v EÚ článok 10 Charty základných práv Európskej
únie, článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 9 Európskeho dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Návrhy uznesení: (RC-B7-0044/2010)

Mara Bizzotto (EFD),    písomne. – (IT) Európska únia musí byť v rámci svojich vzťahov
s Bieloruskom, posledným režimom v Európe a anachronickým príkladom štátneho
politického násilia, ktorý je absolútne nekompatibilný s minimálnymi západnými
štandardmi demokracie a slobody, maximálne rozhodná. V tomto uznesení Európa opäť
prijíma pozíciu rozhodného odsúdenia udalostí, ku ktorým došlo počas nedávnych volieb,
a zároveň opakuje svoje odsúdenie toho, čo sa deje v Bielorusku už desaťročia, teda cenzúry
informácií, zatýkania a väznenia disidentov a všetkých ostatných vecí, ktoré
odsúdeniahodná diktatúra v Minsku pácha každý deň na udržanie kontroly nad občianskou
spoločnosťou. Celým svojím srdcom hlasujem za toto spoločné uznesenie.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za uznesenie o situácii
v Bielorusku. Viac ako 700 osôb bolo zadržaných za účasť na demonštrácii 19. decembra
v Minsku. Väčšina z nich bola prepustená po odpykaní si krátkeho správneho trestu, zatiaľ
čo 24 opozičných aktivistov a novinárov vrátane 6 prezidentských kandidátov bolo
obvinených z „organizovania masových nepokojov“ sprevádzaných násilnými útokmi
a ozbrojeným odporom, za čo by im mohol hroziť trest odňatia slobody až na 15 rokov.
Odsudzujeme použitie hrubej sily zo strany polície a útvarov KGB voči protestujúcim
v deň volieb. Takéto správanie predstavuje vážne porušenie základných demokratických
zásad, ako sú sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu, ako aj ľudských práv. Vzhľadom
na súčasnú situáciu v Bielorusku chcem naliehavo vyzvať Komisiu, aby aj naďalej
poskytovala finančnú pomoc Európskej univerzite humanitných vied (EHU) v litovskom
Vilniuse, zvýšila počet štipendií pre bieloruských študentov, ktorí sú prenasledovaní za
svoje občianske aktivity a ktorí boli vylúčení z univerzít, a prispela na pomoc pre
organizáciu Solidarita s Bieloruskom.

David Casa (PPE),    písomne. – Situácia v Bielorusku sa v priebehu posledných mesiacov
zhoršila a v súčasnosti spôsobuje veľké obavy. Ukázalo sa, že uskutočnené voľby v žiadnom
prípade nespĺňajú požiadavky na slobodné a spravodlivé voľby v demokracii. Zatknutie
a trvalé zadržiavanie prezidentských kandidátov, ako aj násilie voči protestujúcim, je nutné
odsúdiť. EÚ by mala urobiť všetko, čo je v jej silách, aby ukázala, že takéto udalosti nebude
brať na ľahkú váhu, a prípadné opatrenia by rozhodne mali zahŕňať možnosť
hospodárskych sankcií voči Bielorusku. Z týchto dôvodov som sa rozhodol podporiť
spoločný návrh uznesenia.
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Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Rozhodnutie bieloruských orgánov ukončiť misiu
Úradu OBSE je poľutovaniahodné. Tieto orgány boli požiadané o okamžité zrušenie tohto
rozhodnutia.

Podobne je odsúdeniahodné aj zablokovanie viacerých dôležitých webových stránok v deň
volieb. Platné mediálne právne predpisy v Bielorusku nie sú v súlade s medzinárodnými
normami, preto žiadame bieloruské orgány, aby ich preskúmali a zmenili.

Pri hodnotení politickej situácie v Bielorusku bola zistená séria porušení demokratických
práv a právnych predpisov. Preto musíme odsúdiť represívne opatrenia proti pokojným
protestujúcim, predstaviteľom demokratickej opozície, ako aj proti mnohým aktivistom
občianskej spoločnosti, novinárom, učiteľom a študentom.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Na súčasnú politickú a sociálnu situáciu v Bielorusku
sa pozerám s istými obavami, ale musím povedať, že aj s veľkou nádejou. Preto bezvýhradne
podporujem toto spoločné uznesenie podpísané piatimi parlamentnými politickými
skupinami bez Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej
ľavice. Okrem vyjadrenia poľutovania nad tým, čo sa deje a čo je dobre opísané v uznesení,
by som chcel upozorniť aj na konkrétne opatrenia uvedené v tomto uznesení, ktoré musia
Rada a Komisia podľa mňa okamžite zrealizovať: uplatnenie hospodárskych sankcií,
zmrazenie akejkoľvek finančnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Medzinárodného
menového fondu a tiež prostredníctvom Európskej investičnej banky a Medzinárodnej
banky pre obnovu a rozvoj, podporu úsilia bieloruskej občianskej spoločnosti všetkými
dostupnými prostriedkami s cieľom dosiahnuť spoločnosť s väčšími slobodami
a demokraciou, obnovenie zákazu udeľovať víza hlavným bieloruskými predstaviteľom
a jeho rozšírenie na vysokých úradníkov, pozastavenie účasti Bieloruska na činnosti
Východného partnerstva a na samite Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční
v Budapešti, a nakoniec zintenzívnenie práce v súvislosti so smernicami týkajúcimi sa
rokovania o dohodách o udeľovaní víz a readmisii s cieľom posilniť kontakty medzi
obyvateľmi.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Bielorusko je jediná krajina na svete, kde polícia ešte
stále funguje pod názvom KGB. Tento jednoduchý fakt symbolicky ilustruje typ režimu,
ktorý je tam pri moci. Občania Bieloruska požadujú a zaslúžia si efektívne zmeny, ktoré
zlepšia ich životné podmienky, budú účinne podporovať demokraciu a umožnia im
plnohodnotné politické sebaurčenie. Dúfam, že demokratické krajiny si uvedomia, do akej
miery je bieloruský režim neschopný presadzovať demokratizáciu krajiny, a otvorene sa
postavia proti represívnym opatreniam a metódam.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Podľa predbežných výsledkov a záverov
Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
a OBSE/Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva prezidentské voľby 19. decembra
2010 nespĺňali medzinárodné normy pre slobodné, spravodlivé a transparentné voľby.
Preto sa čoskoro musia uskutočniť nové slobodné a demokratické voľby v súlade s normami
OBSE.

Okrem toho, hrubé použitie sily zo strany polície a štátnej bezpečnostnej agentúry
Bieloruskej republiky proti demonštráciám v deň volieb je neprijateľné. Musím vyjadriť
vážne obavy v súvislosti s pokusmi bieloruských orgánov uväzniť Danila Sannikova,
trojročného syna prezidentského kandidáta Andreja Sannikova, a investigatívnu novinárku
Irinu Chalipovú, ktorí sú obaja zadržiavaní od volieb 19. decembra.
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Musíme tiež odsúdiť všetky represívne opatrenia a naliehavo vyzvať bieloruské orgány,
aby okamžite prestali so všetkými formami obťažovania, zastrašovania a vyhrážok voči
občianskym aktivistom.

Myslím si, že Rada, Komisia a vysoký predstaviteľ EÚ musia preskúmať politiku EÚ voči
Bielorusku vrátane možnosti uplatnenia konkrétnych hospodárskych sankcií a zmrazenia
akejkoľvek makrofinančnej pomoci.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Bez ohľadu na našu analýzu situácie
v Bielorusku sa nemôžeme podieľať na tomto zjavnom útoku na nezávislosť a národnú
suverenitu tejto krajiny a podporovať priame zasahovanie do jej vnútorných záležitostí
a do udalostí, ktoré majú právo riešiť jedine Bielorusi a orgány tejto krajiny, s cieľom pokúsiť
sa zosúladiť tento štát a jeho orgány so záujmami Európskej únie.

Toto uznesenie je prehliadkou neprijateľných opatrení, ktorých cieľom je zaviesť v Minsku
režim, ktorý by bol otvorený záujmom EÚ. Pozrime sa na niekoľko príkladov:

– vyzýva Komisiu, aby všetkými finančnými a politickými prostriedkami podporila úsilie
bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií (vrátane staníc TV Belsat, European
Radio for Belarus, Radio Racyja a iných) a mimovládnych organizácií v Bielorusku
o podporu demokracie a odpor voči režimu;

– vyzýva Komisiu, aby vytvorila mechanizmus registrácie mimovládnych organizácií,
ktorým je z politických dôvodov v Bielorusku zamietnutá registrácia, s cieľom umožniť
im využívať programy EÚ.

Preto sme nehlasovali za toto uznesenie.

Sandra Kalniete (PPE),    písomne. – (LV) Európska únia musí aktívne vyjadriť svoju pozíciu
k udalostiam v Bielorusku. Musíme odsúdiť násilné represálie voči opozícii a falšovanie
výsledkov prezidentských volieb. Sloboda je jednou zo základných hodnôt Európskej únie
a úspešne môžeme rozvíjať spoluprácu len s tými štátmi, v ktorých sa tieto hodnoty
rešpektujú. Preto je prepustenie politických väzňov jednou z podmienok obnovenia dialógu
medzi Európskou úniou a Bieloruskom. Týmto vyhlásením musí Európsky parlament
vyslať jasný signál vláde Bieloruska, že chceme spoluprácu, nikdy však nebudeme ochotní
ignorovať politickú slobodu jednotlivcov či falšovanie výsledkov volieb v prospech
hospodárskych záujmov, najmä keď pred viac ako 20 rokmi významná časť poslancov
Európskeho parlamentu sama bojovala za slobodu. Proti bieloruskému režimu je nutné
zaviesť sankcie, nesmú však postihnúť bieloruských občanov, ktorým musíme otvoriť
okno do Európy.

Európske univerzity musia prijať mladých ľudí z Bieloruska, ktorí tam boli vylúčení
z univerzít z dôvodu ich politickej činnosti a ktorí už nikdy nebudú môcť získať vzdelanie
v Bielorusku vedenom Lukašenkom. Musíme konsolidovať spoluprácu s predstaviteľmi
občianskej spoločnosti v Bielorusku, podporovať ich úsilie a vymieňať si s nimi skúsenosti.
Som presvedčená, že ľud Bieloruska si zaslúži demokratický štát, v ktorom sa budú
dodržiavať ľudské práva, v ktorom sa uskutočnia spravodlivé voľby a bude sa uplatňovať
sloboda prejavu. Ak chce bieloruská vláda s nami spolupracovať, bude musieť rešpektovať
tieto podmienky.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    písomne. – (LV) Situácia, keď sú na prahu našich dverí,
v Bielorusku, brutálne potláčané prejavy demokracie, je z politického hľadiska, i pokiaľ
ide o mimovládne organizácie, neprijateľná. Podporil som toto uznesenie, pretože som
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presvedčený, že podpora zo strany západných spojencov je rozhodujúca pre opozíciu voči
autoritárskemu režimu v Bielorusku. Toto je pre Úniu príležitosť vytvoriť spoločnú
zahraničnú politiku a rutinne brániť hodnoty, ktoré zastáva. Zároveň musí Európska únia
zaviesť sankcie voči autoritárskej vláde Bieloruska a poskytnúť morálnu i finančnú podporu
demokratickému hnutiu v Bielorusku.

Tunne Kelam (PPE),    písomne. – Hlasoval som za spoločné uznesenie o Bielorusku,
pretože som jeden z jej iniciátorov v mene poslaneckého klubu PPE. Uznesenie sa jasným
a jednoznačným spôsobom zaoberá tragickou situáciou v Bielorusku po 19. decembri
2010, ktorú spôsobil jeho diktátor Lukašenko. Chcem preto upozorniť na odsek 15, ktorý
vyzýva členské štáty EÚ, aby neoslabovali spoločnú činnosť EÚ dvojstrannými iniciatívami,
ktoré by mohli narušiť dôveryhodnosť a efektívnosť európskeho prístupu. Možnosť
neuskutočniť majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2014 v Minsku považujem za
jednu z najúčinnejších pák v rámci návrhu na vyvinutie nátlaku na bieloruské orgány, aby
skončili s represívnou politikou.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Európska únia vždy považovala humanitárnu
politiku a ochranu základných ľudských práv za svoje priority. Toto poslanie, ktoré jej
dnes umožňuje zohrávať vedúcu úlohu na celosvetovej scéne a vyvážať za svoje hranice
zásady demokracie, dodržiavania ľudských práv a zákonnosti, nám umožňuje pochopiť
dôvody stojace za návrhom spoločného uznesenia, ktoré vyzýva Bielorusko na
rešpektovanie všetkých krokov, ktoré sa uskutočnili v oblasti medzinárodného práva
a ľudských práv. Udalosti, ku ktorým došlo počas volieb 19. decembra, sú, žiaľ, dobre
známe. Sú charakteristické brutálnym potlačením ľudových demonštrácií proti mnohým
očividným prípadom manipulácie hlasovania zo strany polície a agentov tajnej služby.
Tieto neprijateľné udalosti viedli Európsky parlament k tomu, aby v nadväznosti na
predchádzajúce vyhlásenia svojho predsedu pána Buzeka vyzval Úniu, aby uvalila ťažké
sankcie na Bielorusko a začala vyšetrovanie s cieľom rekonštruovať udalosti a odhaliť
vinníkov, ktoré vykonajú externé nezávislé orgány.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písomne. – (PL) Krajiny bývalého socialistického
bloku veľmi dobre rozumejú politickej situácii v Bielorusku – obmedzeniam osobnej
slobody a slobody tlače a médií, ako aj nedemokratickému systému vládnutia. Vzhľadom
na nedávne udalosti v Bielorusku po prezidentských voľbách by som chcela upriamiť
pozornosť na kroky, ktoré podnikne Európsky parlament spolu s Komisiou a Radou
s cieľom zasiahnuť v tejto veci. Koniec koncov, musíme hovoriť o opatreniach na pomoc
bieloruskej demokracii a hľadať efektívne spôsoby prehodnotenia politiky EÚ voči
Lukašenkovmu režimu. V súčasnej situácii musíme vyvíjať tlak na Minsk a žiadať prepustenie
politických väzňov a skončenie prenasledovania novinárov. Z tohto dôvodu som hlasovala
za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem.

David Martin (S&D),    písomne. – Situáciu v Bielorusku nemožno tolerovať, preto sa
pripájam k svojim kolegom a odsudzujem použitie hrubej sily zo strany polície a útvarov
KGB voči protestujúcim v deň volieb, najmä brutálny útok na pána Ňakľajeva, ako aj mnohé
ďalšie prípady vážneho porušovania základných demokratických zásad, ako sú sloboda
zhromažďovania a sloboda prejavu, ako aj ľudských práv, a vyjadrujem svoje obavy
v súvislosti s pokusmi bieloruských orgánov uväzniť Danila Sannikova, trojročného syna
prezidentského kandidáta Andreja Sannikova, a investigatívnu novinárku Irinu Chalipovú,
ktorí sú obaja väznení od volieb 19. decembra. Pripájam sa k výzve Komisie, aby všetkými
finančnými a politickými prostriedkami podporila úsilie bieloruskej občianskej spoločnosti
o podporu demokracie a odpor voči režimu.
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Jiří Maštálka (GUE/NGL),    písomne. – (CS) Nemali by sme len tak zatvárať dvere a znižovať
tým šance na zlepšený dialóg. Zavedenie prísnych sankcií by mohlo svojimi dôsledkami
vytvoriť bariéru a ešte viac izolovať krajinu. Najväčší vplyv s veľkou pravdepodobnosťou
v konečnom dôsledku pocítia iné osoby ako tie, na ktoré sú sankcie cielené. Mala by
pokračovať intenzívna komunikácia medzi EÚ a Bieloruskom s využitím všetkých možností
diplomacie a táto komunikácia by sa mala pravidelne vyhodnocovať. Čo sa týka efektívnosti,
mal by sa vytvoriť nový druh dialógu, v inej forme a na iných úrovniach vrátane vyváženého,
a nie jednostranného hodnotenia. Základným kameňom by však malo byť dôkladné
vyhodnotenie doterajších skúseností so vzájomnou komunikáciou medzi EÚ a Bieloruskom,
na základe ktorého by sa tieto skúsenosti mohli zapracovať do strategického plánu, ktorý
by jasne odzrkadľoval zahraničnú politiku EÚ voči tejto krajine.

To by z dlhodobého hľadiska mohlo viesť k zlepšeniu vzťahov a k začatiu nových projektov
spolupráce a prispieť k ďalšiemu rozvoju tejto krajiny a k zachovaniu jej suverenity.
Významnú úlohu v tom môže zohrať Východné partnerstvo.

Clemente Mastella (PPE),    písomne. – (IT) Z rozpravy v tomto Parlamente vyplynul
všeobecný konsenzus, že Európa musí dôrazne zareagovať na nedávne udalosti, ku ktorým
došlo v Bielorusku po prezidentských voľbách.

Osobne sa domnievam, že by sme mali prijať koordinovaný prístup: kým na jednej strane
chce Európa vyvinúť určitý tlak na bieloruskú vládu, na druhej strane nesmie úplne prerušiť
spoluprácu s orgánmi v Minsku, čím ale zároveň podporí ich politiku. Takýto prístup by
v podstate len poškodil ľudí v Bielorusku. Preto musíme aj naďalej podporovať všetky
opatrenia, ktoré pomáhajú občianskej spoločnosti a chránia opozíciu, nezávislé masmédiá
a mimovládne organizácie.

Preto sa zdá, že mechanizmy spolupráce medzi Európskou úniou a Bieloruskom by sa
vôbec nemali prerušovať, pretože ony samotné môžu skutočne prispieť k blahu krajiny
a k jej sociálnemu a demokratickému rastu. Chcem preto vyzvať, aby sa zachoval „kritický
dialóg“, ktorý už začalo 27 členských štátov EÚ, s cieľom presvedčiť Bielorusko, že musí
vystupňovať svoje odhodlanie približovať sa európskym normám, pokiaľ ide
o rešpektovanie demokracie a ochranu ľudských práv.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Situácia v Bielorusku musí znepokojovať všetkých,
ktorí veria v demokraciu a princípy právneho štátu. Občania tejto krajiny žijú v režime,
ktorý nedodržiava ľudské práva a používa mimoriadne krutú politickú policajnú silu. EÚ
musí podporiť všetky snahy vedúce k demokratizácii tohto režimu a k zlepšeniu života
miestneho obyvateľstva. Je potrebné skoncovať s útlakom, ku ktorému stále dochádza
v Bielorusku.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Môžeme len odsúdiť použitie sily a násilia zo
strany polície a KGB voči protestujúcim v deň volieb. Viac ako 600 ľudí bolo zatknutých
a uväznených. Zatknutia, prehliadky a ďalšie rozsudky pokračovali aj v priebehu
nasledujúcich niekoľkých dní. Tento neprijateľný postoj voči opozícii by nás mal veľmi
znepokojovať. Všetky osoby zatknuté z politických dôvodov by mali byť okamžite
prepustené. Nesmie už viac dochádzať k prenasledovaniu opozície, demokratických síl či
predstaviteľov občianskej spoločnosti.

Postoj, ktorý zaujali orgány, je takisto nepochopiteľný, pretože je v protiklade s tým, ktorý
prijali počas volebnej kampane, keď sme boli svedkami vzniku pluralitných síl, skutočnej
opozície a aktívnej občianskej spoločnosti. EÚ neuznala oficiálne výsledky volieb. Bez
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ohľadu na to, či sa proti vláde prijmú opatrenia, alebo nie, tieto opatrenia nesmú trestať
ľudí, mimovládne organizácie ani občiansku spoločnosť. Rada pre zahraničné veci bude
musieť 31. januára 2011 rozhodnúť o príslušných opatreniach.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) V médiách sa objavili komentáre, ktoré hovoria,
že opätovné zavedenie sankcií proti bieloruskému prezidentovi Lukašenkovi, ktoré boli
pred viac ako dvoma rokmi uvoľnené, by sa rovnalo priznaniu, že naše dlhodobé úsilie
o zbližovanie zlyhalo. Faktom je, že toto úsilie zlyhávalo už predtým, napríklad v čase
prezidentských volieb, a ak nie skôr, určite to tak bolo v čase, keď boli zatvorené úrady
OBSE v Minsku a Nemecko a Poľsko boli obvinené z pokusov o destabilizáciu.

V mnohých prípadoch však toto uznesenie preháňa problémy, takže v podstate dobrý text
je náchylný na kritiku. Napríklad zákaz vstupu všetkých vládnych úradníkov
a predstaviteľov súdneho systému do EÚ nesplní svoj zamýšľaný účel. Zrušenie
majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2014 by bolo podobným príkladom prehnanej
megafónovej diplomacie. Práve z tohto dôvodu som sa zdržal hlasovania.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písomne. – (LT) Súhlasím s tým, že na
nasledujúcom zasadnutí Rady pre zahraničné veci by malo dôjsť k zásadnej revízii politiky
EÚ voči Bielorusku. Domnievam sa, že nielen v Európskom parlamente a v Komisii, ale aj
na ministerskej úrovni a na úrovni vedúcich predstaviteľov štátov sa musí venovať neustála
pozornosť Bielorusku a situácii v ňom, pretože Bielorusko je krajina, ktorá má s EÚ spoločnú
hranicu. Menovanie koordinátorov EÚ pre bieloruské záležitosti by mohlo zaistiť jednotné
kroky EÚ v súvislosti s touto krajinou. Podporujem ustanovenie, že EÚ by mala zmraziť
zákaz vydávania víz pre rozšírený zoznam bieloruských predstaviteľov, ale zároveň čo
možno najviac otvoriť možnosti kontaktov a cestovania v rámci EÚ pre obyčajných
Bielorusov. Litva ide touto cestou, keď s Bieloruskom podpísala dohodu o zjednodušení
cezhraničného pohybu a vydáva voľné víza bieloruským občanom. Podporujem aj cieľ
stanoviť „najcitlivejšie oblasti“, uskutočniť rozhodnutie o uplatnení cielených sankcií
a nasmerovať pomoc EÚ bieloruskej občianskej spoločnosti a upraviť ju podľa jej potrieb.
Vyzývam Komisiu, aby našla spôsoby zlepšenia prístupu k nezávislým informáciám pre
obyvateľov Bieloruska. Európska univerzita humanitných vied vo Vilniuse je jedným
z najúspešnejších dlhodobých rozvojových projektov spolupráce, čo sa týka Bieloruska.
V takejto vnútornej situácii v Bielorusku, keď sú všetky možnosti, ako sa stať kritickým,
uvedomelým a slobodným občanom, dlhodobo zablokované, sa EHU stáva nielen ostrovom
slobodného bieloruského myslenia, ale aj živnou pôdou pre budúcich bieloruských lídrov.
Pomoc EÚ tejto univerzite by preto mala nielen pokračovať, ale sa aj zvýšiť. Je to logické
a mali by sme to privítať.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Návrh uznesenia obsahuje niektoré veľmi prehnané
požiadavky, napríklad obmedzenie víz pre štátnych úradníkov a predstaviteľov súdnictva.
Je tu aj zámer bojkotovať majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2014. Preto som sa
zdržal hlasovania.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Po prezidentských voľbách v Bielorusku
19. decembra 2010, ktoré skončili opätovným zvolením prezidenta Lukašenka, došlo
k protestným demonštráciám, ktoré násilne potlačila polícia. Mnohí demonštranti
a predstavitelia opozície boli zatknutí a môžu im hroziť prísne tresty. Európska únia nemôže
stáť stranou a prizerať sa tomu: všetci musíme zamerať svoju pozornosť na dosiahnutie
prepustenia týchto ľudí po tom, čo sa stalo po voľbách. To je jeden z dôvodov, prečo má
moje pozitívne hlasovanie slúžiť ako gesto súhlasu so spoločným uznesením o poskytnutí

75Diskusie Európskeho parlamentuSK20-01-2011



podpory Bielorusku v účasti na procese spolupráce s Európskou úniou. Podľa môjho
názoru musíme tento problém riešiť rýchlo, prakticky a s koordinovaným prístupom,
ktorý bude aktívne podporovať občiansku spoločnosť a chrániť predstaviteľov opozície
a ich rodiny. Moje pozitívne hlasovanie vychádza z potreby, ktorú teraz v EÚ intenzívne
cítime, presvedčiť Bielorusko, že musí postupovať smerom k európskym normám, pokiaľ
ide o demokraciu a ochranu ľudských práv.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Týmto uznesením Parlament jasne hovorí
– v súlade s predbežnými závermi Parlamentného zhromaždenia OBSE a OBSE/ODIHR
–, že prezidentské voľby 19. decembra 2010 nesplnili medzinárodné normy pre slobodné,
spravodlivé a transparentné voľby, považuje tieto voľby za ďalšiu premárnenú príležitosť
na demokratické zmeny v Bielorusku a vzhľadom na mnohé závažné nezrovnalosti zistené
OBSE/ODIHR vyzýva na usporiadanie nových volieb za slobodných a demokratických
podmienok v súlade s normami OBSE.

Odsudzuje tiež použitie hrubej sily zo strany polície a útvarov KGB voči protestujúcim
v deň volieb a konkrétne vyjadruje rozhorčenie nad brutálnym útokom na Uladzimira
Ňakľajeva a nad prípadmi vážneho porušovania základných demokratických zásad, ako
sú sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu, ako aj ľudských práv, a vyjadruje obavy
v súvislosti s pokusmi bieloruských orgánov uväzniť Danila Sannikova, trojročného syna
prezidentského kandidáta Andreja Sannikova, a investigatívnu novinárku Irinu Chalipovú,
ktorí sú obaja väznení od volieb 19. decembra.

Rafał Trzaskowski (PPE),    písomne. – (PL) Politika EÚ voči Bielorusku, politika dialógu
a podanej ruky, sa ukázala ako neúčinná. Nadišiel preto čas uskutočniť náročné, ale
odhodlané rozhodnutia, ktoré budú na jednej strane znamenať sankcie voči režimu, ale
ktoré na druhej strane prinesú otvorenosť voči bieloruskej občianskej spoločnosti, pretože
bez jej podpory nedôjde v Bielorusku k potrebným zmenám. Práve o tom hovorí toto
uznesenie.

Správa: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Vítam túto správu, pretože Komisia ňou
zareagovala na krízu a zároveň uplatnila opatrenia politiky hospodárskej súťaže. Som za
to, aby Parlament zohrával úlohu spoločného zákonodarcu v oblasti politiky hospodárskej
súťaže, a keďže to nie je možné, vyzývam Komisiu, aby podrobne informovala Parlament
o krokoch v nadväznosti na jeho odporúčania a aby vysvetlila prípadné odchýlky od nich.
Je poľutovaniahodné, že stále sa nepodarilo zlepšiť rámec hospodárskej súťaže v rámci
jednotného trhu, aby bol výhodnejší pre malé a stredné podniky.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie
o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2009. Súhlasím so stanoviskom spravodajcu,
že Parlament by mal zohrávať aktívnejšiu úlohu pri vytváraní politiky hospodárskej súťaže
prostredníctvom zavedenia úlohy spoločného zákonodarcu. S cieľom dosiahnuť tento
cieľ musí byť Parlament pravidelne informovaný o všetkých iniciatívach v tejto oblasti.
Nepochybujem o tom, že aktívna úloha Parlamentu pri tvorbe politík hospodárskej súťaže
EÚ výrazne prispeje k úspešnému vykonávaniu tejto politiky a k neobmedzenému
fungovaniu vnútorného trhu, čo sú rozhodujúce predpoklady na udržateľný hospodársky
rast v Európskej únii.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Jedna zo zásad Zmluvy o Európskej únii
hovorí, že členské štáty musia prijať hospodársku politiku „v súlade so zásadami otvoreného
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trhového hospodárstva založeného na spravodlivej hospodárskej súťaži“. Účelom politiky
hospodárskej súťaže je vytvoriť skutočnú hospodársku súťaž v rámci jednotného trhu
pomocou opatrení týkajúcich sa štruktúr trhu a správania jeho aktérov. Voľná hospodárska
súťaž podporuje inovácie, znižuje výrobné náklady, zvyšuje hospodársku efektívnosť a tým
zvyšuje úroveň konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Správa sa týka
antitrustových politík i politík kontroly štátnej pomoci. Obsahuje tiež pravidlá a postupy
boja proti správaniu narúšajúcemu hospodársku súťaž v spoločnostiach a zabraňuje vládam
udeľovať štátnu pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu.

Hlasoval som za túto správu, pretože politiku hospodárskej súťaže považujem za kľúčový
nástroj umožňujúci Európskej únii dosiahnuť dynamický, efektívny a inovačný vnútorný
trh, byť konkurencieschopnou na celosvetovej úrovni a prekonať finančnú krízu.
Spotrebitelia najviac získavajú práve účinným uplatňovaním politiky hospodárskej súťaže.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre
hospodársku súťaž každý rok uverejňuje správu o politike hospodárskej súťaže EÚ. Európska
komisia má veľmi rozsiahle právomoci v tejto oblasti, aby mohla zaistiť riadne fungovanie
vnútorného trhu. Rok 2009 poznamenali ťažké krízové podmienky, ktoré musela Európska
komisia zobrať do úvahy pri dohľade nad postupmi podnikov. Hlasovala som za uznesenie
Parlamentu, pretože žiada Európsku komisiu, aby zaistila, aby sa poslanci EP mohli viac
zapojiť do rozhodovacieho procesu v súvislosti s touto politikou, aby sa bral väčší ohľad
na služby všeobecného záujmu a aby jej útvary venovali viac pozornosti činnosti podnikov
vo finančnom sektore.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Keby sa o správe o politike hospodárskej
súťaže za rok 2009 hlasovalo elektronicky, zdržal by som sa hlasovania. Správa obsahuje
niektoré naozaj dobré veci (hodnotenie politiky hospodárskej súťaže, práva spotrebiteľov,
inovácie a významnejšiu úlohu pre malé a stredné podniky), ale odsudzujem všeobecný
uhol pohľadu, z ktorého bola napísaná: určitú podozrievavosť voči štátnej pomoci – ktorá
má byť a priori v konflikte s politikou hospodárskej súťaže – a spôsob obhajoby skorej
liberalizácie niektorých odvetví hospodárstva, najmä odvetvia železničnej dopravy, čo
považujem za nevhodné.

Tento uhol pohľadu musíme zmeniť a do stredobodu tohto problému opäť postaviť
občanov. Môžeme vidieť, že najmä v prípade verejných služieb sú pravidlá o štátnej pomoci
neprimerané úlohám, ktoré verejná služba vykonáva, a preto by sa mali prepísať
predovšetkým so zreteľom na potreby občanov a sociálnu súdržnosť.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za túto správu o správe
o politike hospodárskej súťaže za rok 2009. Európska komisia rýchlo zareagovala na
hospodársku a finančnú krízu a účinne prispôsobila opatrenia politiky hospodárskej súťaže.
Chcela by som upriamiť pozornosť na to, že Parlament by sa mal aktívnejšie podieľať na
vytváraní politiky hospodárskej súťaže prostredníctvom zavedenia úlohy spoločného
zákonodarcu. Okrem toho musí byť Parlament pravidelne informovaný o všetkých
iniciatívach v tejto oblasti. Politika hospodárskej súťaže EÚ založená na zásadách otvorených
trhov a rovnakých podmienok vo všetkých odvetviach je základným kameňom úspešného
vnútorného trhu a predpokladom vytvárania udržateľných pracovných miest založených
na vedomostiach. Chcela by som zdôrazniť potrebu vypracovať jasné pravidlá hospodárskej
súťaže, ktoré by pomohli malým a stredným podnikom (MSP) a boli by pre ne užitočné,
pretože úspešné vykonávanie politiky hospodárskej súťaže a neobmedzené fungovanie
vnútorného trhu sú rozhodujúce predpoklady udržateľného hospodárskeho rastu
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v Európskej únii. Naliehavo vyzývam Komisiu, aby sa viac sústredila na zabezpečenie
spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a rovnakých podmienok odchodu
z trhu.

David Casa (PPE),    písomne. – Je kľúčové uvedomiť si, že v dôsledku mimoriadnych
okolností spojených s finančnou krízou bolo nevyhnutne potrebné vytvoriť určitý stupeň
pružnosti v kontexte politiky hospodárskej súťaže EÚ. Je však dôležité pochopiť, že zásady,
z ktorých vychádza táto politika, sú otvorené trhy a zaistenie rovnakých podmienok. To
sú rozhodujúce podmienky úspešného vnútorného trhu. Podľa môjho názoru táto správa
primerane rieši znepokojujúce otázky, ktoré sa objavili v dôsledku krízy. Správa je
úspechom aj z hľadiska stanovenia čo najlepšej cesty vpred. Preto som sa rozhodol hlasovať
za túto správu.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Správa o politike hospodárskej súťaže je dôležitým
dokumentom, ktorý zdôrazňuje, že v časoch krízy je dôležité nielen zaistiť finančnú stabilitu
a obnoviť úverové toky, ale musíme zaistiť predovšetkým vytvorenie všetkých podmienok
a mechanizmov overovania a kontroly s cieľom účinného fungovania trhov.

Na druhej strane, za takýchto okolností sa musia pravidlá hospodárskej súťaže v prípade
potreby uplatňovať pružne bez porušenia zásad, na ktorých sú založené politiky v tejto
oblasti. Nesmieme zabúdať, že počas krízy sa ozývalo aj niekoľko hlasov žiadajúcich
zavedenie protekcionistických politík, čo by len zhoršilo a predĺžilo krízu.

Politika hospodárskej súťaže je kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje EÚ dosiahnuť
dynamický, efektívny a inovačný vnútorný trh, ktorý bude konkurencieschopný na
celosvetovej úrovni. Preto sú vítané poznámky a odporúčania v tejto správe v súvislosti
s odvetvovými politikami v tejto oblasti, ako aj tie, ktoré sa týkajú rozsahu a cieľov štátnej
pomoci.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Politika hospodárskej súťaže EÚ nie je len základnou
politikou, na ktorej skutočne stojí európsky právny rámec, ale predstavuje aj základ
úspešného vnútorného trhu a udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva. Preto
považujem za dôležité, aby Komisia informovala Parlament o jej vývoji a uplatňovaní. Ako
všetci vieme, rok 2009 bol mimoriadnym rokom z rôznych dôvodov. Bol to rok, ktorý
nasledoval po krachu banky Lehman Brothers (september 2008), ktorý znamenal, že boli
prijaté rôzne mimoriadne opatrenia v súvislosti s hospodárskou súťažou, najmä čo sa týka
štátnej pomoci, štyroch oznámení týkajúcich sa finančného sektora a dočasného rámca
zameraného na ostatné odvetvia. Preto považujem za dôležité vykonať podrobnú analýzu
vplyvu týchto opatrení na hospodárstvo a financie v rôznych štátoch a vyhodnotiť ich
efektívnosť, aby bolo možné prijať potrebné závery.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Toto uznesenie sa týka politiky
hospodárskej súťaže v roku 2009 a obsahuje celkový pohľad na všetky opatrenia štátnej
podpory odvetvia dopravy v rámci EÚ, ktoré je rozhodujúce z hľadiska existencie trhu bez
hraníc a voľného pohybu ľudí, tovarov a služieb.

Hospodárska kríza v priebehu niekoľkých posledných rokov viedla ku krachu mnohých
podnikov a je nevyhnutné prijať regulačné opatrenia na zabránenie deformácii tejto činnosti,
konkrétne regulovaním podpory tohto odvetvia. Navyše, v periférnych krajinách EÚ došlo
k nárastu nákladov v tejto oblasti, pretože boli potrebné finančné prostriedky na
obmedzenie dôsledkov tejto situácie.
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Vítam preto prijatie tohto uznesenia a vítam vytvorenie súboru opatrení na monitorovanie
trhu, záujem o environmentálne otázky v súvislosti s emisiami CO2 a stimulovanie výskumu
možností zlepšenia konkurencieschopnosti Európy, konkrétne formou odporúčania, aby
Komisia a členské štáty poskytli 3 % investícií do tejto oblasti.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Je neprijateľné, aby v čase prehlbovania
finančnej a hospodárskej krízy Európsky parlament prijímal správu o politike hospodárskej
súťaže za rok 2009, ktorá obhajuje hospodársku súťaž a trvá na ďalších liberalizačných
opatreniach, konkrétne v odvetví železničnej dopravy, pričom hovorí, že je potrebné
dobudovať jednotný trh v tejto oblasti otvorením vnútroštátnych trhov osobnej dopravy.
To isté platí aj pre farmaceutické odvetvie, kde žiada Komisiu, aby urýchlila dobudovanie
vnútorného trhu s liekmi, ako aj v oblasti telekomunikácií atď.

Máme tu teda správu, ktorá chce rozšíriť liberalizáciu v základných odvetviach s cieľom
zlepšiť životné podmienky ľudí, nemyslí však na dosahy na zamestnanosť, ceny a životy
ľudí. Zaujímajú ju len zisky hospodárskych a finančných skupín, hoci občas hovorí aj
o malých a stredných podnikoch, ktoré ohrozuje neoliberálna politika Európskej únie.
Vždy prehliada skutočnosť, že táto takzvaná voľná hospodárska súťaž len umožňuje
veľkým spoločnostiam zničiť tie malé, pričom následky postihnú pracovníkov, spotrebiteľov
a malých podnikateľov.

Preto sme hlasovali proti tejto správe.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože
protekcionizmus a nedodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže by len zhoršili a predĺžili
krízu. Politika hospodárskej súťaže je kľúčový nástroj umožňujúci EÚ dosiahnuť dynamický,
efektívny a inovačný vnútorný trh, byť konkurencieschopnou na celosvetovej úrovni
a prekonať finančnú krízu. Hospodárska súťaž je stále nedokonalá v odvetví energetiky,
v poľnohospodárskej výrobe a v iných odvetviach, preto by sa mal Parlament aktívnejšie
podieľať na vytváraní politiky hospodárskej súťaže prostredníctvom zavedenia úlohy
spoločného zákonodarcu. Aktívna úloha Parlamentu pri tvorbe politík hospodárskej súťaže
EÚ výrazne prispeje k úspešnému vykonávaniu tejto politiky a k fungovaniu vnútorného
trhu, čo sú rozhodujúce predpoklady a podmienky udržateľného hospodárskeho rastu
v Európskej únii.

Iliana Ivanova (PPE),    písomne. – (BG) V súvislosti so správou o hospodárskej politike za
rok 2009 by som chcela opätovne zdôrazniť význam opatrení na hodnotenie účinnosti
poskytovanej štátnej pomoci. Pre európsky jednotný trh je nesmierne dôležité, aby Komisia
vykonala podrobnú analýzu dôsledkov revízie mechanizmov štátnej pomoci, ktorá sa
uskutočnila v reakcii na krízu a s cieľom dosiahnuť zdravú hospodársku súťaž a zaistiť
rovnaké podmienky v EÚ, uskutočniť finančnú reformu a zabezpečiť vytváranie pracovných
miest.

Nesmieme zabúdať, že proces revízie mechanizmov poskytovania štátnej pomoci bol
začatý len s jedným účelom: pomôcť hospodárstvam členských štátov dostať sa z krízy.
Monitorovaním výsledkov poskytovania štátnej pomoci sa musí Komisia presvedčiť, či
prijaté opatrenia nejdú nad rámec pôvodného cieľa, pretože podstatou politiky hospodárskej
súťaže EÚ je rovnaká účasť na jednotnom trhu.

Bogusław Liberadzki (S&D),    písomne. – (PL) Hlasovali sme o mimoriadne dôležitom
dokumente o politike hospodárskej súťaže EÚ. Hospodárska súťaž je základom zdravého
fungovania hospodárstva. Na hospodársku súťaž sa musíme pozrieť na celosvetovej úrovni,
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ako aj vnútri Únie. Na celosvetovej úrovni sa musíme okrem iného zamerať na pravidlá
hry na trhu a tiež na stranu nákladov konkurencieschopných výrobcov z krajín mimo
Európskej únie. Týka sa to najmä čínskych a kórejských výrobcov. Vítam výzvu na
dobudovanie jednotného trhu železničnej dopravy v celej Európe. Zdravé zásady
hospodárskej súťaže môžu prispieť k revitalizácii železníc a zvýšiť ich podiel na trhu
v oblasti dopravy. To nás môže priblížiť k myšlienke európskeho železničného systému,
ktorý bude podobný cestnému systému či systému leteckej dopravy.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Rok 2009 bol pre Európsku úniu
náročným rokom, poznamenaným mimoriadne vážnou finančnou a hospodárskou krízou,
a neboli sme v tom sami. Negatívne dôsledky tejto krízy ťažko zasiahli hospodárstvo
a podnikateľské prostredie, ako aj orgány s rozhodovacou právomocou. Kým tieto orgány
sa snažili vypracovať politiky, ktoré by minimalizovali dôsledky krízy na reálnu ekonomiku,
Európska komisia spolu s členskými štátmi a centrálnymi bankami usilovne pracovali na
stabilizácii finančného systému. Tohtoročná správa venuje týmto otázkam osobitnú
pozornosť a s uspokojením poukazuje na rýchlu reakciu Komisie a úspešné uplatnenie
opatrení politiky hospodárskej súťaže z jej strany. Hlasoval som za túto správu, pretože
si myslím, že Európska únia potrebuje silnú politiku hospodárskej súťaže založenú na
zásadách voľného trhu a spravodlivej hospodárskej súťaže vo všetkých odvetviach, ktorá
bude viesť k vzniku úspešného vnútorného trhu a pomôže vytváraniu udržateľných
pracovných miest založených na vedomostiach.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu a chcem predovšetkým
upozorniť na odsek 105, ktorý vyzýva Komisiu na dobudovanie vnútorného trhu
železničnej dopravy. Túto výzvu jednoznačne podporujem.

Clemente Mastella (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za túto správu, pretože na základe
opätovne kladného hodnotenia činnosti Európskej komisie v tomto roku dôrazne podporuje
aktívnejšiu úlohu Parlamentu pri vytváraní politiky hospodárskej súťaže. Žiadame preto
o úlohu „spoločného zákonodarcu“ a o to, aby bol Parlament pravidelne informovaný
o všetkých iniciatívach v tejto oblasti. Chceme zdôrazniť, že politika hospodárskej súťaže
EÚ založená na zásadách otvorených trhov a rovnakých podmienok vo všetkých odvetviach
je základným kameňom úspešného vnútorného trhu a predpokladom vytvárania
udržateľných pracovných miest. Preto zdôrazňujeme našu výzvu na väčšiu konzistentnosť
medzi všetkými politikami EÚ a prioritami stanovenými v rámci stratégie EÚ do roku 2020
týkajúcimi sa rastu a pracovných miest. Je potrebné vypracovať jasnejšie pravidlá
hospodárskej súťaže, ktoré budú podporovať rast malých a stredných podnikov, ktoré sú
motorom rastu vo všetkých našich hospodárstvach. Zároveň vyzývame členské štáty, aby
aktívne spolupracovali s Komisiou pri vypracúvaní a hodnotení dočasných pravidiel
vytvorených v reakcii na finančnú a hospodársku krízu prostredníctvom presných
a podrobných správ o ich uplatňovaní a efektívnosti.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Táto správa je ódou na voľnú
a nedeformovanú hospodársku súťaž, ktorú považuje za neomylný liek na finančnú krízu.
V skutočnosti je to naopak. Hospodárska súťaž je choroba, nie liek. Táto správa je
absurdným krédom. Hlasujem proti nej.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Analýza správy o politike hospodárskej súťaže za rok
2009 ukázala, že hospodárska kríza, ktorá sa začala v roku 2008, mohla mať určitý vplyv
na túto politiku, a to aj preto, lebo členské štáty poskytovali pomoc svojim hospodárstvam
rôznymi spôsobmi. Je čas analyzovať dôsledky tejto pomoci na vnútorný trh a povedať,
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či narušila voľnú hospodársku súťaž. Nesmieme zabúdať, že politika hospodárskej súťaže
EÚ je založená na zásadách otvorených trhov a na pláne činnosti, ktorý je rovnocenný vo
všetkých odvetviach. Toto predstavuje základ úspešného vnútorného trhu a je to
predpokladom vytvárania udržateľných pracovných miest založených na vedomostiach.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Finančná a hospodárska kríza, ktorá rozkolísala
finančné trhy, prirodzene zasiahla aj politiku hospodárskej súťaže. Tento vplyv je badateľný
v raste rozpočtových schodkov a verejného dlhu v mnohých členských štátoch, čo
spomaľuje hospodársku obnovu, ako aj v štátnej podpore poskytovanej v reakcii na
finančnú krízu.

Vládne záruky viedli k rôznym efektom a deformáciám, napríklad k obmedzeniu
poskytovania súkromných úverov a tiež k vplyvu na stratégiu dôchodkových fondov.
Európska politika hospodárskej súťaže by mala zaručiť konkurencieschopnosť vnútorného
trhu na svetovej úrovni. Je len málo pochybností o tom, že v tejto oblasti má zmysel
koordinovaný prístup. Nemal by sa však zvrhnúť na útok na suverenitu. Z tohto dôvodu
som hlasoval proti tejto správe.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pána Eppinka o politike
hospodárskej súťaže za rok 2009, pretože politika hospodárskej súťaže je rozhodujúcim
nástrojom boja proti dôsledkom hospodárskej krízy. Čo sa týka hospodárskej súťaže v roku
2009, po ozdravení finančného sektora Komisia vykonala a stále vykonáva dôležitú úlohu
dohľadu nad tým, ako banky splácajú štátnu pomoc vyplatenú s cieľom revitalizovať
hospodárstvo. Predovšetkým treba podporovať malé a stredné podniky (MSP). Keďže MSP
majú v európskom hospodárstve ako takom kľúčovú úlohu pre svoj veľký inovačný
potenciál, potrebujú jasné, spravodlivé a nediskriminačné pravidlá hospodárskej súťaže,
ktoré by umožnili cezhraničné transakcie a využívanie trhu EÚ prostredníctvom efektívneho
využívania jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Celkovo sme predloženú správu podporili,
hoci sme prehrali v niektorých dôležitých hlasovaniach týkajúcich sa ekologických daní.
Vo všeobecnosti bol však tento text dosť dobrý na to, aby sme ho nakoniec podporili
(pravda, bez nadšenia).

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Je čoraz evidentnejšie, a to aj na základe správy
Komisie o politike hospodárskej súťaže v Európe za rok 2009, že politika hospodárskej
súťaže je kľúčovým nástrojom, ktorý pomôže Európskej únii dosiahnuť dynamický,
efektívny a inovačný vnútorný trh, byť konkurencieschopnou na celosvetovej úrovni
a prekonať finančnú krízu.

V tejto súvislosti musí mať Európsky parlament aktívnejšiu úlohu, počnúc zvýšením jeho
zapojenia do všetkých iniciatív Komisie v tejto oblasti, pretože Komisia je jediným
celoeurópskym orgánom zodpovedným za hospodársku súťaž. Správa poukazuje na to,
že malé a stredné podniky sú mimoriadne dôležité pre celé európske hospodárstvo,
zdôrazňuje ich veľký inovačný potenciál a opakuje svoju predchádzajúcu požiadavku na
Komisiu, aby prijala nové iniciatívy so zameraním na spravodlivé a nediskriminačné
podmienky hospodárskej súťaže pre takéto spoločnosti.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písomne. – (PL) Chceme, aby bol vnútorný trh efektívny,
dynamický a inovačný. Politika hospodárskej súťaže je tým pravým nástrojom na
dosiahnutie týchto cieľov. Prioritou na nasledujúce obdobie je zaistiť trvalý rast zvyšovaním
úrovní zamestnanosti, čo bude viesť k posilneniu našej konkurencieschopnosti. Prispeje
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to k zlepšeniu postavenia Únie vo svete a umožní nám to prekonať krízu, ale predovšetkým
to zvýši kvalitu života našich občanov. Ak bude správne fungovať hospodárska súťaž na
trhu s tovarmi a službami, dokážeme spotrebiteľovi zaručiť lepšiu kvalitu, nižšie ceny
a väčší výber. Musíme pamätať najmä na malé a stredné podniky, ktoré nielenže poskytujú
pracovné miesta väčšine občanov, ale majú aj veľký potenciál z hľadiska inovácií. Preto je
veľmi dôležité vytvoriť spravodlivé a nediskriminačné podmienky na ich fungovanie
a stanoviť veľmi jasné a transparentné pravidlá hospodárskej súťaže. Efektívne využívanie
nástrojov politiky hospodárskej súťaže zo strany Komisie umožnilo stabilizáciu
hospodárstva a zmiernenie dosahu hospodárskej krízy na podniky a spotrebiteľov. V roku
2009 bola potrebná pomoc na zachovanie integrity a konkurencieschopnosti jednotného
trhu. Politika štátnej pomoci je kľúčovým prvkom politiky hospodárskej súťaže, pretože
poskytuje záruku rovnakých príležitostí všetkým obchodníkom pôsobiacim na jednotnom
trhu. Táto pomoc by sa však mala monitorovať, aby nenarúšala fungovanie trhu.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Analýza správy o politike hospodárskej súťaže za
rok 2009, ktorú pripravila Európska komisia, nám umožňuje urobiť závery v súvislosti
s výhodami tejto európskej politiky. Európska politika voľnej hospodárskej súťaže je jednou
z kľúčových politík európskej integrácie. Základnou koncepciou je vytvoriť vnútorný trh,
v ktorom budú môcť jeho hospodárski aktéri voľne začínať a vykonávať svoju činnosť.
Ako sa hovorí v tomto dokumente, domnievam sa, že je potrebné vytvoriť jasné pravidlá
hospodárskej súťaže, aby bolo zakladanie malých a stredných podnikov (MSP) skutočnou
príležitosťou. Európska únia v súčasnosti prechádza jedným z najťažších období
hospodárskej a finančnej krízy v celej svojej histórii a činnosť MSP je rozhodujúca pre
opätovné naštartovanie hospodárstva. S radosťou pozorujem rozvoj lepšej synergie medzi
politikou hospodárskej súťaže a politikou ochrany spotrebiteľa. Ľutujem však, že na trhu
s energiou je stále nespravodlivá hospodárska súťaž, a podporujem výzvu v tomto
dokumente, o ktorom sa dnes hlasovalo, aby Európska komisia pozorne monitorovala
realizáciu tretieho balíka pre liberalizáciu trhu s energiou členskými štátmi.

Derek Vaughan (S&D),    písomne. – Plne podporujem výzvy v rámci tohto uznesenia na
posilnenie pravidiel v oblasti politiky hospodárskej súťaže. Kompenzácie jednotlivcov
a firiem v prípadoch, keď bolo porušené antitrustové právo EÚ, veľmi pomôžu odradiť
spoločnosti a jednotlivcov od porušovania týchto právnych predpisov. Tento návrh je
dobre vyvážený a žiada vytvorenie širokej škály nástrojov na odradenie ľudí od porušovania
pravidiel vrátane individuálnej zodpovednosti, transparentnosti a zodpovednosti firiem,
práva na obranu a riadny proces. Som rád, že návrh nezašiel až tak ďaleko ako americký
návrh, kde úroveň pokút viedla k obrovským škodám a následným stratám pracovných
miest.

Správa: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasujem za túto správu berúc do úvahy
skutočnosť, že tri členské štáty EÚ sú členmi Arktickej rady, pričom Island rokuje o členstve
v nej. EÚ zohráva dôležitú úlohu v tomto regióne a v súčasnosti má spoločné kompetencie
vo viacerých oblastiach, ako aj výlučné kompetencie v oblastiach, ako je napríklad rybné
hospodárstvo. Okrem toho EÚ zohráva vedúcu úlohu v určitých politikách, ako je napríklad
výskum v oblastiach životného prostredia a zmeny klímy. Okrem tejto situácie je potrebné
zohľadniť skutočnosť, že niektorí arktickí partneri už sú hlavnými dodávateľmi energie,
surovín a rýb do Európy. Rozmanitosť zdrojov a potenciál pre alternatívne zdroje energie
možno rozvíjať iba systematickým prístupom k životnému prostrediu a pomocou plánov
integrovaného riadenia. Rozvoj nových obchodných trás môže mať takisto prínos pre
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európske hospodárstvo vzhľadom na privilegované postavenie Európy k dodávateľským
službám, ako je napríklad pokrytie satelitným navigačným systémom Galileo.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie o trvalo
udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe. Súhlasím s tým, že existuje potreba jednotnej,
koordinovanej politiky EÚ v arktickom regióne, v ktorej sú jasne definované priority EÚ,
potenciálne úlohy a stratégia so zohľadnením arktických obnoviteľných a neobnoviteľných
zdrojov, vplyvu zmeny klímy na región a odlišného geopolitického významu Arktídy vo
väčšom meradle. Arktída je citlivý región, kde sú účinky zmeny klímy mimoriadne viditeľné
a majú závažný vplyv na ostatné regióny sveta. Z tohto dôvodu je najlepšou ochranou
Arktídy dlhodobá a ambiciózna globálna dohoda o klíme. Rýchle otepľovanie Arktídy
však má za následok, že je okrem toho nevyhnutné pracovať na prípadných ďalších
krátkodobých opatreniach na obmedzenie otepľovania Arktídy. Je to mimoriadne dôležité
najmä vzhľadom na stúpajúci záujem o využívanie zdrojov. Nesmieme zabúdať ani na
pôvodné obyvateľstvo, ktorého hospodárstvo vo veľkej miere spočíva na trvalo
udržateľnom využívaní prírodných zdrojov, a preto je zmiernenie zmeny klímy a jej
dôsledkov a právo pôvodného obyvateľstva na neznečistené prírodné prostredie takisto
otázkou ľudských práv.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Odhaduje sa, že približne pätina neobjavených
svetových zásob uhľovodíkov sa nachádza v regióne Arktídy. Tento región je takisto veľmi
dôležitou trasou svetovej námornej dopravy. Dostupnosť a bezpečnosť týchto prepravných
trás preto musia byť najdôležitejšie. Hoci Únia nemá pobrežie tohto oceánu, Európanov,
samozrejme, veľmi ovplyvňuje to, čo sa deje v Arktíde. Z tohto dôvodu som hlasovala za
toto uznesenie, ktoré schvaľuje stratégiu pre ďaleký sever. Únia musí zohrať úlohu svetovej
mocnosti, a to presadením svojich záujmov v regióne, ako aj potreby dobrého celosvetového
riadenia prírodných zdrojov a problémov v oblasti životného prostredia, ktoré budú určite
vznikať. Pri tejto príležitosti sa výslovne poukázalo na úlohu, ktorú by v tejto oblasti mohlo
zohrať pristúpenie Islandu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o trvalo udržateľnej
politike na ďalekom severe, pretože zmena klímy je hlavnou hnacou silou zmeny na
Arktíde, tak ako kdekoľvek inde. Vládne všeobecná zhoda v tom, že Arktída je región,
ktorý rýchlejšie a vo väčšej miere ovplyvňuje zmena klímy a znečistenie s pôvodom
v priemyselných alebo rozvojových častiach sveta. Touto otázkou je potrebné zaoberať
sa na celosvetovej úrovni, keďže jej príčiny sú mimo Arktídy a postupne tiež ovplyvnia
celý svet. EÚ už teraz stojí na čele výskumu, politiky životného prostredia a zmeny klímy
v medzinárodnom kontexte a bude to tak aj naďalej. Vzhľadom na uvedené skutočnosti
a so zreteľom na dnešný príspevok EÚ a jej členských štátov, čo sa týka výskumu,
financovania a jej vplyvu prostredníctvom právnych predpisov EÚ na životné prostredie,
klímu, rybné hospodárstvo atď., ako aj na možnosti budúcej spolupráce v otázkach, ako
je rozvoj mapovania a námornej bezpečnosti, hospodársky rozvoj a pod., možno vyvodiť
závery, že EÚ môže vo veľkej miere prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju Arktídy. Tento
región bude mať obrovský význam pre svet, ktorý sa prispôsobuje zmene klímy a stojí
pred otázkami, ako je zvyšovanie počtu obyvateľstva a nedostatok zdrojov.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Účinky zmeny klímy majú na arktický región väčší
vplyv ako na hociktorý iný región. Musíme bojovať s dôsledkami zmien, ktoré ovplyvňujú
oblasti siahajúce od životného prostredia a klímy až po geopolitiku lodných trás a bezpečnú
dodávku zdrojov.
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Keďže nástup nových hospodárstiev spôsobuje zvyšovanie dopytu po zdrojoch, energii
a nerastoch, prirodzeným záujmom EÚ je zaistiť bezpečnosť dodávok zdrojov a energie,
ktoré potrebujú obyvatelia a priemysel v Európe.

Čo sa týka geopolitickej situácie, podstatne by sa zmenila, keby úspešne prebehli rokovania
Islandu o pristúpení k EÚ. Pristúpenie Islandu by tiež posilnilo prítomnosť EÚ v regióne.

EÚ môže vo veľkej miere prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju Arktídy, regiónu, ktorý
bude mať obrovský význam pre svet prispôsobujúci sa zmene klímy a stojaci pred otázkami,
ako sú zvyšovanie počtu obyvateľstva a nedostatok zdrojov.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Tri členské štáty – Dánsko, Švédsko a Fínsko – sú
súčasťou Arktickej rady, v ktorej je EÚ pozorovateľom. Majúc na pamäti, že 40 % svetového
námorného obchodu uskutočňujú členské štáty EÚ, je nevyhnutné zaručiť bezpečnosť
nových svetových trás cez Arktídu najmä pre členské štáty EÚ. Podobne ako autor tejto
správy sa domnievam, že spolupráca na ochrane krehkého životného prostredia Arktídy,
záujmov obyvateľov a rozvoja regiónu je veľmi vítaná.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) V súčasnej situácii, keď je prioritou boj
proti zmene klímy, ochrana a podpora arktického regiónu sú najdôležitejšie nielen
z hľadiska životného prostredia, ale aj z hľadiska hospodárskeho rozvoja, celosvetovej
stability a bezpečnosti. Potenciál regiónu, pokiaľ ide o dodávky obnoviteľnej energie a rýb,
je mimoriadne dôležitý v tom zmysle, že trvalo udržateľné využívanie zdrojov tohto
regiónu je kľúčové.

V tomto procese však musíme pripísať dostatočnú závažnosť záujmom pôvodného
obyvateľstva. Z tohto pohľadu Európska únia môže a musí prevziať hlavnú úlohu v ochrane
kultúry, jazyka, zvykov a životných podmienok týchto pôvodných spoločenstiev. Inak
budú ohrozené všetky stratégie zasahovania s cieľom zabezpečiť mimoriadne dôležitý
región pre budúcnosť svetovej populácie a planéty. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť
zaručenia najlepších podmienok pre vedecký výskum.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie o trvalo
udržateľnej politike EÚ na ďalekom severe. V dôsledku účinkov zmeny klímy, ktorá je
hlavným impulzom vývoja, priťahuje oblasť Arktídy čoraz väčšiu pozornosť. Európa
nielenže nesie určitú zodpovednosť, keďže je jedným z hlavných pôvodcov znečisťovania
a emisií skleníkových plynov, ale má tiež osobitný záujem o Arktídu, pretože sa bude
musieť vyrovnať s dôsledkami zmeny, ktorá sa tam odohráva, a to počnúc otázkami
životného prostredia a zmeny klímy až po geopolitické otázky súvisiace s trasami lodnej
dopravy a bezpečnosťou dodávok zdrojov. Je nevyhnutné sformulovať politiku EÚ týkajúcu
sa arktického regiónu s veľmi konkrétnymi a komplexnými návrhmi, od zapojenia
pôvodných obyvateľov do dialógu, stability a bezpečnosti v regióne až po rozmery budúcich
projektov z hľadiska životného prostredia a zmeny klímy. Pôvodné obyvateľstvo má právo
na neznečistené životné prostredie.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Región Severného ľadového oceána nadobúda
čoraz väčší význam nielen pre európsky kontinent, ale aj pre celý svet. Zmena klímy, ktorá
prebieha na ďalekom severe, bude mať obrovský význam pre celé ľudstvo. Je absolútne
nevyhnutné sústrediť úsilie na vedecký výskum a vytvoriť plán na riešenie týchto zmien.
Arktída je tiež oblasťou zdrojov, ako sú napríklad uhľovodíky, a potenciálu na získanie
obnoviteľnej energie, ako je napríklad veterná alebo vodná energia.
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Ďalším hospodársky dôležitým zdrojom sú ryby, ktoré majú zásadný význam v súvislosti
s potravinovou bezpečnosťou. Nesmieme zabudnúť ani na námorné dopravné trasy, ktoré
uľahčujú medzinárodný obchod a umožňujú lepšiu výkonnosť mnohým podnikom. Vo
všetkých týchto oblastiach Európska únia môže a mala by prispieť, čím by pomohla rozvoju
regiónu a nastaveniu nových štandardov v snahe o ochranu životného prostredia našej
planéty.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) Ďaleký sever je bohatý na zdroje a energiu
a otvorí nové námorné trasy, ktoré by mohla využívať Európska únia. Nerastné zdroje,
ktoré sa tam nachádzajú, sú cenné, a preto sa s nimi musí ako s takými zaobchádzať. Pri
získavaní surovín je dôležité, aby ekologický systém nebol príliš nepriaznivo ovplyvnený.
Aj pôvodné obyvateľstvo potrebuje osobitnú ochranu a prístup. Arktída je lokalitou
svetového dedičstva a za takú sa musí považovať. Z tohto dôvodu by sme sa mali sústrediť
na ochranu tohto dedičstva, nie na využívanie zdrojov. Podporujem správu o trvalo
udržateľnej politike na ďalekom severe, ktorú vypracoval môj kolega poslanec pán Gahler.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Ako uvádza správa pána Gahlera: „Výzvy, ktorým
čelí Arktída, sú globálne, a mali by sa preto týkať všetkých relevantných aktérov.“ Otázka
arktického regiónu si teraz vyžaduje našu sústavnú pozornosť viac ako kedykoľvek predtým
pre znepokojujúce problémy spôsobené účinkami zmeny klímy. Arktída je geopoliticky
veľmi dôležitý región, kde sa nachádza pätina neobjavených svetových zásob uhľovodíkov.
Skutočnosť, že tri členské štáty EÚ – Dánsko, Fínsko a Švédsko – sú arktickými krajinami,
vysvetľuje záujem Únie o zabezpečenie toho, aby sa ekologické faktory odteraz oveľa viac
brali do úvahy ako v súčasnosti. Únia vždy bojovala za životné prostredie a vždy vyvíjala
veľké úsilie na jeho ochranu prostredníctvom preventívnych opatrení. Výsledkom dnešného
hlasovania v Parlamente opäť dôrazne potvrdzuje svoj postoj.

David Martin (S&D),    písomne. – Vítam návrh politiky EÚ pre ďaleký sever, ale akákoľvek
podobná politika si musí uvedomovať potrebu ochraňovať krehké životné prostredie
Arktídy a zdôrazňovať dôležitosť celkovej stability a mieru v regióne. Mala by zdôrazňovať,
že EÚ by mala pri ochrane a rozvoji regiónu uplatňovať politiku, ktorá zaručí, že opatrenia
na riešenie environmentálnych problémov zohľadnia záujmy obyvateľstva arktickej oblasti
vrátane jej pôvodného obyvateľstva. Mala by tiež zdôrazňovať podobnosť medzi
oznámením Komisie a politickými dokumentmi v arktických štátoch, čo sa týka prístupu,
analýzy a priorít, a mala by zdôrazňovať, že sa treba zapájať do politík, ktoré berú do úvahy
záujmy týkajúce sa trvalo udržateľného riadenia a využívania pozemných a morských
neobnoviteľných a obnoviteľných prírodných zdrojov v arktickej oblasti, ktoré sú zase
dôležitými zdrojmi pre Európu a predstavujú hlavný zdroj príjmov obyvateľov regiónu.

Véronique Mathieu (PPE),    písomne. – (FR) Hlasovala som za správu o trvalo udržateľnej
politike na ďalekom severe, ktorá zdôrazňuje potrebu rozvíjať dialóg s pôvodnými
arktickými spoločenstvami s cieľom lepšie pochopiť ich životné podmienky a kultúru.
Táto myšlienka, ktorá sa v texte veľakrát opakuje, je kľúčová. Záujmy Európskej únie musia
odrážať záujmy pôvodného obyvateľstva s cieľom chrániť a rozvíjať arktický región.
Žiadame konkrétne opatrenia na ochranu kultúry, jazyka a zvykov týchto ľudí, čo si
vyžaduje pravidelný dialóg medzi ich zástupcami a inštitúciami EÚ. Žiadame Európsku
komisiu, aby zabezpečila záujmy pôvodného obyvateľstva pri rokovaní o obchodných
zmluvách. Nesúhlasím teda s európskym nariadením o zákaze výrobkov z tuleňa, čo je
z hľadiska trvalo udržateľného riadenia zdrojov proti záujmom, kultúre a zvykom
arktických spoločenstiev. Toto nariadenie, ktoré právom spochybnili Kanada a Nórsko,
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podkopáva záujmy Európskej únie v arktickom regióne a podľa môjho názoru by sa malo
zrušiť.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Táto správa obhajuje trvalo udržateľné
využívanie Arktídy, ale zbavuje ropné a plynárenské spoločnosti akejkoľvek zodpovednosti
v tejto súvislosti. Nerešpektuje pripomienky ekológov o drancovaní v tomto regióne, ktorý
je nevyhnutný na prežitie ľudstva. Čo je ešte horšie, v žiadnom bode nezohľadňuje
obmedzenie investícií do využívania neobnoviteľných zdrojov na ďalekom severe
v prospech výskumu obnoviteľnej energie. Táto správa potvrdzuje ekologický zločin.
Budem hlasovať proti nej.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) O vzťahu, ktorý existuje medzi EÚ a Arktídou, niet
pochýb, keďže Dánsko, Fínsko a Švédsko sú arktické krajiny a Fínsko i Švédsko sa čiastočne
rozprestierajú za severným polárnym kruhom. Vzhľadom na príspevok EÚ a jej členských
štátov, čo sa týka výskumu, financovania a vplyvu prostredníctvom právnych predpisov
EÚ na životné prostredie, klímu, rybné hospodárstvo a iné oblasti, ako aj na možnosti
budúcej spolupráce v otázkach, ako je rozvoj mapovania a námornej bezpečnosti,
hospodársky rozvoj a pod., možno vyvodiť závery, že EÚ môže vo veľkej miere prispieť
k trvalo udržateľnému rozvoju Arktídy. Tento región bude kľúčový pre svet, ktorý sa musí
prispôsobiť zmene klímy, zvyšovaniu počtu obyvateľstva a nedostatku zdrojov.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Arktický región priťahuje čoraz väčšiu pozornosť
v dôsledku účinkov zmeny klímy, hlavného faktora jeho vývoja. Európska únia významne
prispieva k zmene klímy, a preto musí zohrávať vedúcu úlohu v boji proti tomuto javu.
V dôsledku rastúcej potreby prírodných zdrojov najmä v EÚ predstavuje Arktída dôležitú
a rozmanitú možnosť z hľadiska dodávok energie (plynu, obnoviteľnej energie), surovín
a rýb. EÚ sa musí angažovať v politikách, ktoré zohľadňujú trvalo udržateľné riadenie
a využívanie prírodných zdrojov v regióne z hľadiska životného prostredia, bezpečnosti
a organizácie. Žiadosť Islandu o členstvo v EÚ zdôrazňuje potrebu vytvorenia politiky pre
Arktídu koordinovanej na európskej úrovni. Európska únia je zodpovedná za stanovenie
správnej rovnováhy medzi ekologickými problémami a bojom o využívanie prírodných
zdrojov a za zohľadnenie záujmov ľudí žijúcich v arktickom regióne.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Nevyčísliteľné nerastné zdroje Arktídy urobili
z tejto oblasti predmet búrlivej diskusie. Odhaduje sa, že pod ľadom sa nachádza 90 miliárd
barelov nevyužitej ropy. Existuje, samozrejme, istý pocit znepokojenia, že práve spoločnosť
British Petroleum, ktorá vlani spôsobila katastrofu v Mexickom zálive, by teraz mala ťažiť
zdroje v tomto citlivom životnom prostredí, kde sú v porovnaní s Mexickým zálivom
oveľa zložitejšie podmienky. Napokon je skutočnosťou, že arktický región je v súčasnosti
konečným miestom uskladnenia svetových emisií ortuti. Vzhľadom na globálne otepľovanie
a očakávané dôsledky je toto problém, ktorý nemožno podceňovať. Hlasoval som za túto
správu, pretože poskytuje vyvážený pohľad na všetky súvisiace faktory.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Zmena klímy, ktorá ovplyvnila arktický región
v posledných rokoch, zdôrazňuje zodpovednosť, ktorú by Európska únia mala prijať v tejto
dôležitej a naliehavej situácii. Tieto účinky sú väčšie v Arktíde ako v iných regiónoch
a stúpanie hladiny oceánu a zmena klímy nie sú ničím iným ako dôsledkom skleníkových
plynov, ktoré EÚ sústavne produkuje. Domnievam sa, že môj hlas za trvalo udržateľnú
politiku na ďalekom severe je veľmi dôležitý, keďže región potrebuje zabezpečenie
a ochranu, pretože musí čeliť ničivým ekologickým dôsledkom, ktoré nezávisia priamo
od jeho vlastného územia, ale od industrializovanejších európskych krajín. Problém preto
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treba riešiť na celosvetovej úrovni, keďže jeho príčiny sa nachádzajú mimo Arktídy, ale na
druhej strane ovplyvňujú celú planétu. Okrem toho má región rozsiahle prírodné zdroje
energie a nerastov a EÚ má záujem zaručiť bezpečnosť dodávok potrebných pre európske
obyvateľstvo a priemysel. Arktída je teda hlavným dodávateľom energie, surovín a tiež
rýb do Európy.

Teresa Riera Madurell (S&D),    písomne. – (ES) Správa Parlamentu o ďalekom severe,
ktorá bola dnes prijatá, predstavuje dôležitý krok vpred pri príprave usmernení pre európsku
politiku o arktickom regióne. Zmena klímy a z nej vyplývajúce topenie ľadovcov spôsobujú
zmeny v regióne a znepokojenie arktických štátov, ktoré pohotovo definovali stratégie na
riešenie možností, ktoré vznikajú. Presnejšie povedané, topenie ľadovcov otvára nové
možnosti na vytvorenie nových navigačných trás a na využívanie prírodných zdrojov.
Podporila som túto správu, pretože zdôrazňuje zodpovednosť EÚ v procese zmeny klímy,
ktorá mení tvár Arktídy, ako aj potrebu primerane konať s cieľom zmierniť tento proces.

Správa takisto uznáva oprávnený záujem EÚ zohrávať úlohu v novej situácii a zdôrazňuje
nevyhnutnosť využiť príležitosti, ktoré vznikajú podporou trvalo udržateľného rozvoja
v oblasti jej obyvateľmi, najmä pôvodnými spoločenstvami. Je rovnako dôležité
poznamenať, že správa signalizuje potrebu predovšetkým dodržiavať medzinárodné právo
pri akejkoľvek činnosti v Arktíde a po druhé potrebu zaujať kooperatívny prístup k riadeniu
regiónu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – V dôsledku účinkov zmeny klímy, ktorá
je hlavným impulzom vývoja, priťahuje oblasť Arktídy čoraz väčšiu pozornosť. Jej účinky
sú vo väčšom rozsahu ako v iných regiónoch sveta. Tieto zmeny zároveň ovplyvňujú iné
regióny sveta v dôsledku stúpania hladín oceánov na jednej strane a vplyvom na klímy
priľahlých regiónov na druhej strane. Európa teda nielenže nesie určitú zodpovednosť,
pričom je jedným z hlavných pôvodcov znečisťovania a emisií skleníkových plynov, ale
má tiež osobitný záujem o Arktídu, pretože sa bude musieť vyrovnať s dôsledkami zmien,
ktoré sa tam odohrávajú, a to počnúc otázkami životného prostredia a zmeny klímy až
po geopolitické otázky súvisiace s trasami lodnej dopravy a bezpečnosťou dodávok zdrojov.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Podporila som túto dohodu, pretože zmena klímy
a znečisťovanie s pôvodom v priemyselných častiach sveta už pred časom, žiaľ, zasiahli
aj Arktídu. Táto oblasť sa často opisuje ako nedotknutá, ale neplatí to už mnoho rokov.
Na rozdiel od Antarktídy je Arktída obývaná a jej prírodné zdroje sa tradične využívajú na
úkor životného prostredia.

V roku 1996 v snahe obmedziť tento jav bola založená Arktická rada na ochranu životného
prostredia v tomto regióne. K jej členom patria tri členské štáty EÚ – Švédsko, Dánsko
a Fínsko. Rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva budú potrebovať čoraz viac zdrojov, ktoré
sa nachádzajú v bohatých zásobách na Arktíde. Energia, nerasty, ryby, plyn, ropa, veterná
energia a energia morských vĺn sú bohato zastúpené v tomto regióne, v dôsledku čoho sa
región stáva obeťou špekulácií.

Správa: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasujem za túto správu o stratégii EÚ pre
oblasť Čierneho mora. Robím tak po prvé pre návrh Komisie na rozvoj stratégie na
stanovenie merateľných cieľov a odvetvových partnerstiev na uľahčenie spoločných
projektov, okrem iných dôležitých opatrení. Mojím druhým dôvodom je, že spravodajca
predstavuje potrebu aktuálneho zhodnotenia činnosti EÚ v čiernomorskom regióne. Mojím
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posledným dôvodom je vážne roztrieštenie financovania tejto stratégie, keďže je
financovaná rôznymi nástrojmi. Aby sme skoncovali s týmto roztrieštením, navrhuje sa,
aby táto stratégia mala vlastné financovanie.

Takisto súhlasím s odporúčaniami predloženými v tejto správe vzhľadom na vytvorenie
silnejšieho politického rámca vrátane jednotného prístupu EÚ k tomuto regiónu, ktorý sa
musí posilniť zavedením konkrétneho akčného plánu a primeranými ľudskými a finančnými
zdrojmi.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie
o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora. Súhlasím s názorom spravodajcu, že vzhľadom
na strategickú dôležitosť čiernomorského regiónu pre EÚ a na pomerne obmedzené
výsledky Čiernomorskej synergie by sa mala zaviesť stratégia, ktorá by umožnila prehĺbenie
súladu a zviditeľnenie činnosti EÚ v tomto regióne, a že stratégia EÚ pre oblasť Čierneho
mora by mala byť neoddeliteľnou súčasťou širšej vízie zahraničnej a bezpečnostnej politiky
EÚ. Tri roky po vytvorení Čiernomorskej synergie analýza súčasnej situácie poukazuje na
to, že v prvom rade chýba jasný, ucelený a aktuálny obraz o výsledkoch uplatňovania
Čiernomorskej synergie. Z tohto dôvodu by mala stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora
v prvom rade zaviesť silnejší politický rámec a posilniť zapojenie EÚ v čiernomorskom
regióne. Podporujem stanovisko, že medzi hlavné ciele stratégie pre oblasť Čierneho mora
by malo patriť vybudovanie priestoru mieru, stability a prosperity v čiernomorskom regióne
a tiež zaistenie energetickej bezpečnosti EÚ. Z tohto dôvodu by sa bezpečnosť, dobrá
správa vecí verejných, energetika, doprava, životné prostredie, sociálno-hospodársky
a ľudský rozvoj mali považovať za prioritné oblasti. Pre bezpečnostný rozmer Čierneho
mora je veľmi dôležité zahrnúť rozhodné opatrenia zamerané na posilnenie demokratického
poriadku, dobrej správy vecí verejných a budovanie kapacít štátov.

Sophie Auconie (PPE),    písomne. – (FR) Už 50 rokov Európska únia prináša mier a stabilitu
obyvateľstvu západnej Európy. Napriek tomu nesmieme zabúdať, že naše susedné krajiny
naďalej trápia závažné nepokoje. Únia musí byť citlivá na túto situáciu a musí dať nový
impulz stratégii pre čiernomorský región. Toto uznesenie prináša takúto reakciu, a preto
som zaň hlasovala. Vytvára nový rozpočtový riadok, ktorý uprednostní financovanie
rozvojových projektov v malom rozsahu a cezhraničnej spolupráce a posilní ľudské zdroje.
Systém včasného varovania bude fungovať na predchádzanie konfliktom a ako nástroj na
posilňovanie dôvery v regióne vďaka predpovediam akéhokoľvek stupňovania násilia.
Uznesenie napokon upriamuje pozornosť na predĺženie dohody týkajúcej sa prístavov pre
ruskú čiernomorskú flotilu na Kryme a na znepokojenie, ktoré to spôsobuje.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Hlasovala som za správu o stratégii EÚ pre
oblasť Čierneho mora. Strategická dôležitosť čiernomorského regiónu pre EÚ bola uznaná
v roku 2007 v súvislosti s pristúpením Rumunska a Bulharska k EÚ. EÚ uznala potrebu
zamyslieť sa nad väčším zapojením sa v tejto oblasti, keďže udalosti v tomto regióne so
strategickou polohou na spojnici Európy, Blízkeho východu a Strednej Ázie začali priamo
ovplyvňovať vnútorné záležitosti EÚ. Výsledkom bol vznik nového politického prístupu
EÚ k tomuto regiónu s názvom Čiernomorská synergia. Cieľom Čiernomorskej synergie
je rozvoj regionálnej spolupráce medzi EÚ a týmto regiónom, ako aj v rámci samotného
regiónu. Oveľa menej sa však dosiahlo v oblasti uplatňovania, pričom v oblastiach ako
stabilita, demokracia a dobrá správa vecí verejných sa dosiahol slabší pokrok zrejme
v súvislosti s oslabovaním demokratického poriadku v niektorých štátoch čiernomorskej
oblasti a s vojnou medzi Ruskom a Gruzínskom v roku 2008. Okrem toho región naďalej
čelí týmto problémom: dlhotrvajúcim konfliktom, tendenciám vedúcim k militarizácii
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a šíreniu zbraní, námornému dohľadu, nezákonnému obchodovaniu a cezhraničnému
zločinu. Domnievam sa, že s cieľom dosiahnuť účinné uplatňovanie je potrebné navrhnúť
mechanizmy pravidelného podávania správ, monitorovania, hodnotenia a nadväzných
opatrení. Okrem toho by medzi hlavné ciele stratégie pre oblasť Čierneho mora malo patriť
vybudovanie priestoru mieru, stability a prosperity v čiernomorskom regióne a zaistenie
energetickej bezpečnosti EÚ. Z tohto dôvodu by sa bezpečnosť, dobrá správa vecí verejných,
energetika, doprava, životné prostredie a sociálno-hospodársky a ľudský rozvoj mali
považovať za prioritné oblasti.

Jan Březina (PPE),    písomne. – (CS) Hlasoval som za správu pána Ungureana, pretože
som pevne presvedčený o tom, že EÚ naliehavo potrebuje súdržnú a viditeľnú stratégiu
pre čiernomorský región. Táto stratégia by mala byť úzko prepojená s európskou politikou
susedstva, ku ktorej rozvoju výrazne prispelo české predsedníctvo EÚ v prvej polovici roku
2009. Kľúčovou prioritou stratégie EÚ pre oblasť Čierneho mora by malo byť zabezpečenie
dodávok energie do EÚ a s tým súvisiaca podpora energetických projektov, ktoré sú
v záujme EÚ a ktoré smerujú k diverzifikácii dodávok plynu do EÚ. Pre energetickú
bezpečnosť EÚ je rovnako dôležité a naliehavé založenie Parlamentného zhromaždenia
Euronest.

Medzi projekty, ktorých realizáciu by mala stratégia pre oblasť Čierneho mora napomôcť,
zaraďujem projekt Nabucco, projekt South Stream, projekt dopravy skvapalneného
zemného plynu (LNG) do Európy a rozvoj terminálov LNG v čiernomorských prístavoch
a takisto projekt paneurópskeho ropovodu Konstanca – Terst. Komisia by nemala otáľať
a mala by do konca roku 2011 uzavrieť dohody s prípadnými dodávateľskými krajinami
pre plynovod Nabucco. Balíček opatrení pre energetickú infraštruktúru, ktorý Komisia
zamýšľa v blízkej dobe predložiť, by mal klásť veľký dôraz na spomenuté energetické
projekty v čiernomorskom regióne. V neposlednom rade treba zdôrazniť značný potenciál
obnoviteľných zdrojov energie v čiernomorskom regióne, ktorý môže významne prispieť
k budúcej energetickej bezpečnosti EÚ a celého sveta.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Čierne more je čiastočne ohraničené územím EÚ
a zo zemepisného hľadiska je najmä európskym územím. Okrem toho sa napriek
oznámeniu Komisie z roku 2007 s názvom Čiernomorská synergia – nová iniciatíva regionálnej
spolupráce čoskoro potom prijali opatrenia vzhľadom na uplatňovanie účinnej stratégie
pre budúcnosť Čierneho mora.

Z tohto dôvodu vítam iniciatívu a prijatie tejto správy, ktorú dôrazne podporujem v nádeji,
že odporúčania práve prijaté Európskym parlamentom schvália Komisia, Rada a naši
východní susedia, s ktorými sa delíme o správu Čierneho mora, a to opatrenia týkajúce sa
dlhotrvajúcich konfliktov, uzavretých hraníc alebo neúčinných hraničných kontrol,
prepravy energie, bezpečnosti a obrany. Iba ak sa tieto záležitosti vyriešia, bude možné
dosiahnuť dva hlavné ciele navrhované v správe: po prvé, mier, demokraciu, stabilitu
a prosperitu v regióne a po druhé, energetickú bezpečnosť EÚ.

Diane Dodds (NI),    písomne. – Vítam tento návrh a paralelnú správu, ktorá je v súčasnosti
vo Výbore pre rybné hospodárstvo. Obidve správy spomínajú Čiernomorskú synergiu.
V kontexte juhovýchodnej Európy definícia synergie predstavuje schopnosť skupiny
prekonať dokonca aj svojho najlepšieho jednotlivého člena. Očividne existuje zhoda medzi
niektorými na tomto mieste v tom, že najlepším jednotlivým členom Čiernomorskej
synergie je EÚ. Chcela by som varovať pred touto predstavou, určite v súvislosti s rybným
hospodárstvom. Spoločná rybárska politika (SRP) zlyhala. Chcela by som odkázať kolegom

89Diskusie Európskeho parlamentuSK20-01-2011



z čiernomorského regiónu, aby sa poučili z chýb SRP, preskúmali dôsledky súčasného
režimu na rybárstvo v malom rozsahu v severovýchodnom Atlantiku a položili si otázku,
či to je to, čo chceme pre Čierne more. Stratégia pre oblasť Čierneho mora musí byť založená
na jedinečnosti tejto oblasti. Ako sme videli, myšlienky vhodné pre jednu časť Európy
nefungujú v inej časti.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Konflikt, ktorý vznikol medzi Ruskom a Gruzínskom,
dokazuje potenciálnu nestabilitu ovplyvňujúcu čiernomorský región, čo plne zdôvodňuje
prijatie stratégie Európskou úniou na riešenie konkrétnych problémov, ktoré predstavuje
táto časť sveta. Bez ohľadu na napätie, ktoré stále existuje, je to aj región, ktorý môže mať
stabilnejšiu a vyváženejšiu budúcnosť, a Únia môže zohrať dôležitú úlohu v tomto
stabilizačnom procese. V tejto súvislosti je nevyhnutné nielen stanoviť ciele, ale najmä
zabezpečiť tým, ktorí zodpovedajú za uplatňovanie európskej stratégie, ľudské, technické
a finančné prostriedky potrebné na vykonávanie ich práce najlepším možným spôsobom.
Vzhľadom na svoju zemepisnú situáciu, históriu a konkrétne vedomosti o tomto regióne
by mohli Rumunsko, Bulharsko a Grécko významne prispieť k zabezpečeniu toho, aby
navrhnutá stratégia bola schopná dosiahnuť ciele podpory mieru, bezpečnosti, demokracie,
dobrej správy vecí verejných, hospodárskeho, sociálneho a ľudského rozvoja.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Dôležitosť Čierneho mora pre Európsku
úniu je dobre známa, ako aj problémy s nestabilitou, ktoré ovplyvňujú tento región.
V kontexte, ktorý zahŕňa členské štáty EÚ – Bulharsko, Grécko a Rumunsko – spolu
s Tureckom a jednotlivými štátmi bývalého sovietskeho bloku vrátane Ruska, je Čierne
more kľúčové pre dodávky energie a diverzifikáciu dodávok plynu. Čiernomorský región
je strategický most spájajúci Európu s oblasťou Kaspického mora, Strednej Ázie a Blízkeho
východu s juhovýchodnou Áziou a Čínou. Okrem rôznorodosti a súperenia sú mimoriadne
dôležité úzke historické a kultúrne väzby a veľký potenciál, ako aj dialóg medzi kultúrami
a vierovyznaniami. V tejto súvislosti sa vyžaduje väčšie odhodlanie EÚ spolu s väčšou
účinnosťou pri formulovaní opatrení na pomoc stabilizácii a revitalizácii tohto regiónu
v procese, do ktorého sa musia zapojiť všetky dotknuté krajiny.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Z tejto správy nevyplýva nič nové. Stratégie
a ciele sú rovnaké ako tie, ktoré dlhý čas tvorili tzv. vonkajšiu politiku EÚ: kontrola
prírodných zdrojov regiónu, najmä ropy a zemného plynu, od ktorých je EÚ závislá,
zabezpečenie ich bezproblémovej dodávky spolu s úsilím zaručiť prístup k ich trhom
a zneužívanie pracovníkov.

Mechanizmy na dosiahnutie týchto cieľov sú takisto rovnaké: zasahovanie a opakované
pokusy obmedziť vnútroštátnu suverenitu týchto krajín prostredníctvom medzinárodných
kampaní pod kontrolou hlavných spravodajských agentúr a mimovládnych organizácií
financovaných z prostriedkov EÚ, tlak smerom k militarizmu a pretekom v ozbrojovaní,
ako je to v prípade súčasného opätovného ozbrojovania Gruzínska, a hľadanie ľudí v týchto
krajinách, ktorí výmenou za výhody alebo záujmy, ktorým slúžia, bránia záujmy EÚ a USA,
ako aj ich hospodárskych zoskupení akceptovaním rozširovania NATO smerom na východ
a umožnením zriadenia vojenských základní USA v regióne, ktoré sa používali ako základňa
pre dodávky jednotkám NATO v Afganistane.

Je zrejmé, že po tejto ceste nemožno kráčať bez prekvapení. Imperializmus, či už zo strany
USA, alebo EÚ, čelí vytrvalému odporu ľudí, ktorí sa tu aj v týchto krajinách organizujú
s cieľom zabrániť tomuto historickému kroku späť.
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Lorenzo Fontana (EFD),    písomne. – (IT) Hoci sa domnievam, že pán Ungureanu urobil
dobrú prácu, nie som toho názoru, že nový rozpočtový riadok pre Čierne more je vhodný.
Únia má mnoho priorít a akékoľvek nové investície sa musia starostlivo zvážiť, dokonca
aj keď hovoríme o oblastiach prvoradej dôležitosti v odvetví energetiky. Z tohto dôvodu
hlasujem proti vyššie spomenutej správe.

Elisabetta Gardini (PPE),    písomne. – (IT) Odsek 39 tejto správy spomína cieľ diverzifikácie
trás. Konkrétne spomína strategickú dôležitosť projektu Nabucco.

Hoci uznávam význam tohto projektu, chcela by som zdôrazniť potrebu zaoberať sa inými
projektmi v južnom koridore (projektmi ITGI, TAP a White Stream) ako rovnako dôležitými.
Chcela by som tiež opätovne potvrdiť zásadnú úlohu projektu South Stream, ak chceme
dosiahnuť cieľ diverzifikácie.

Okrem celoeurópskeho ropovodu Konstanca – Terst, ktorý už bol spomenutý, by sme sa
mali vyjadriť aj k zásadnej úlohe, ktorú zohral ropovod Samsun – Ceyhan, ktorý pán
Oettinger uznal ako zásadný na zníženie intenzity dopravy v Bosporskom prieplave,
a v dôsledku toho rizika ekologických nehôd v Čiernom mori (konferencia v Odese z 27.
júla 2010).

Iba ak sa zohľadnia všetky možné trasy a nielen niektoré z nich, bude v konečnom dôsledku
možné dosiahnuť cieľ diverzifikácie zdrojov energie, aby Európa bola energeticky nezávislá.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Hlasoval som za toto uznesenie o stratégii EÚ
pre oblasť Čierneho mora. Strategická dôležitosť čiernomorského regiónu pre EÚ bola
uznaná v roku 2007 v súvislosti s pristúpením Rumunska a Bulharska k EÚ. Udalosti
v Európe, na Blízkom východe a v Strednej Ázii začali mať priamy vplyv na vnútorné veci
EÚ, ktorá uznala potrebu zvážiť väčšie zapojenie sa v tejto oblasti. Výsledkom bol vznik
nového politického prístupu EÚ k tomuto regiónu s názvom Čiernomorská synergia.
Cieľom Čiernomorskej synergie je rozvoj regionálnej spolupráce medzi EÚ a týmto
regiónom, ako aj v rámci samotného regiónu. Súhlasím so stanoviskom, že medzi hlavné
ciele stratégie pre oblasť Čierneho mora by malo patriť vybudovanie priestoru mieru,
stability a prosperity v čiernomorskom regióne a zaistenie energetickej bezpečnosti EÚ.
Z tohto dôvodu by sa bezpečnosť, dobrá správa vecí verejných, energetika, doprava, životné
prostredie, sociálno-hospodársky a ľudský rozvoj mali považovať za prioritné oblasti.
Bezpečnostný rozmer Čierneho mora musí zahŕňať rozhodné opatrenia zamerané na
posilnenie demokratického poriadku, dobrej správy vecí verejných a budovanie kapacít
štátov. Napokon, hospodársky, sociálny a ľudský rozvoj v oblasti Čierneho mora je
významným predpokladom premeny tejto oblasti na stabilný a prosperujúci priestor.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Čiernomorský región je strategickou oblasťou
pre Európu. Z tohto dôvodu je posilnenie spolupráce na viacerých úrovniach v záujme
Európskej únie. Aby boli tieto opatrenia úspešné, musia byť dôsledné a musia zohľadňovať
rozdiely v podmienkach medzi jednotlivými krajinami. Mali by sme sa postarať aj o to,
aby to nebolo iba dávanie na našej strane. Krajiny čiernomorského regiónu nám majú čo
ponúknuť, počnúc zdrojmi energie a prírodným bohatstvom. Stotožňujem sa s obavami
spravodajcu v otázke chýbajúcej jasnej stratégie vo vzťahu k týmto krajinám. V tejto situácii
by mohli zohrať veľkú úlohu Bulharsko a Rumunsko, ktoré už sú súčasťou Únie. Tam
ľudia najlepšie chápu politiky regiónu. Poslednou záležitosťou je Turecko a na Turecko
by sme určite mali pamätať, pretože na rozdiel od Európy je krajinou, ktorá sa rozvíja
obrovskou rýchlosťou. Mali by sme sa starať o toto partnerstvo.
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Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Ako strategický most spájajúci Európu s oblasťou
Kaspického mora, Strednej Ázie a Blízkeho východu je čiernomorský región mimoriadne
dôležitý pre Európsku úniu. Ak k týmto výlučne zemepisným úvahám pridáme skutočnosť,
že mnohé krajiny v regióne sú tiež členskými štátmi Únie, neskôr budeme lepšie rozumieť
tomu, prečo Európa dlhé roky pracovala na posilnení vzťahov s krajinami v tejto oblasti.
Správa pána Ungureana vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby
vytvorili stratégiu pre čoraz užšie vzťahy spolupráce medzi Európskou úniou
a čiernomorským regiónom. Tieto vzťahy by však mali podliehať prísnym kontrolám
s cieľom zachovať účinnú koordináciu činností a rozdelenie zodpovedností. Skutočne sa
domnievam, že úspech tohto dôležitého partnerstva do určitej miery závisí od mierového
riešenia súčasných konfliktov. Na záver by som chcel zdôrazniť časť správy, ktorá vyzýva
Úniu, aby podporila stratégie na posilnenie inštitúcií krajín v oblasti Čierneho mora, pretože
sa domnievam, že rešpektovanie demokracie musí podporiť tieto vzťahy.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože ju
považujem za mimoriadne dôležitú pre oblasť Čierneho mora a pre EÚ. Diskusie
o Čiernomorskej synergii sa začali v roku 2007. Návrh stratégie pre podunajskú oblasť
bol vypracovaný v roku 2006. Stratégia pre podunajskú oblasť bude dokončená v prvej
polovici tohto roka. Je výborné, že teraz diskutujeme o oblasti Čierneho mora, domnievam
sa však, že túto diskusiu musíme uzavrieť konkrétnym návrhom. Oblasť Čierneho mora
môže prispieť k rozvoju podunajskej oblasti. Podunajská oblasť prispieva k rozvoju oblasti
Čierneho mora. Oba regióny sú vzájomne závislé. Z toho dôvodu si myslím, že treba
uvažovať o spoločnom prístupe. Oblasť, ktorá by mohla priniesť okamžitý výsledok, je
energetika. Nové zdroje energie z Kaspického mora, ako aj nové trasy môžu viesť k rozvoju
oblasti Čierneho mora a v konečnom dôsledku aj podunajskej oblasti. Najdôležitejším
projektom v tomto smere je plynovod Nabucco. Preto si myslím, že na dokončenie tohto
projektu je nevyhnutná pomoc Únie.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá zdôrazňuje, že
hlavným cieľom EÚ a členských štátov v rámci stratégie EÚ pre oblasť Čierneho mora by
malo byť vytvorenie oblasti mieru, demokracie, prosperity a stability, založenej na
dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd a zabezpečujúcej Únii energetickú
bezpečnosť. Správa tiež vyjadruje názor, že prioritami činnosti by mali byť dobrá správa
vecí verejných, právny štát, podpora dodržiavania ľudských práv, riadenie migrácie,
energetika, doprava, životné prostredie a hospodársky a sociálny rozvoj.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Stratégia EÚ pre oblasť Čierneho
mora sa v plnej miere zameriava na budovanie plynovodu Nabucco a vytváranie zóny
voľného obchodu, čo Únii zaručí energetickú bezpečnosť a hegemóniu v tomto regióne.
Boj proti súčasnej ekologickej katastrofe ustúpil do úzadia, rovnako ako sociálne
a hospodárske záujmy obyvateľov regiónu. Tento text je imperialistickým manifestom.
Preberá propagandistické argumenty, používané avanturistickou gruzínskou vládou, ktorej
nedemokratické postupy sa v správe nespomínajú: propaganda a hrozby. Je to poburujúci
text a ja budem hlasovať proti nemu.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Čiernomorský región je pre Európsku úniu zo
strategického hľadiska mimoriadne dôležitý vďaka svojej geografickej polohe, ktorá zahŕňa
tri členské štáty Európskej únie – Grécko, Rumunsko a Bulharsko – a viacerých dôležitých
partnerov vrátane Ruska a Turecka. Na druhej strane obavy o bezpečnosť a dodávky energie
vedú k potrebe väčšej spoluzodpovednosti Európskej únie a krajín regiónu. Z tohto dôvodu
súhlasím s hlavnými záujmami vyjadrenými v správe: so zaručením mieru, demokracie
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a stability v čiernomorskom regióne a starostlivosťou o energetickú bezpečnosť Európskej
únie. Nepochybne bude dôležité rozširovanie vzťahov medzi Európskou úniou
a čiernomorským regiónom, keďže všetky strany z toho môžu mať úžitok a môžu
efektívnejšie spolupracovať.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Strategický význam oblasti Čierneho mora sa dnes
už všeobecne uznáva. Od pristúpenia Bulharska a Rumunska je tento región ako nová
hranica EÚ zjavne geostrategickým priestorom. EÚ má v úmysle angažovať sa priamo
a sústavne. Turecko, Gruzínsko a Ukrajina opakovane vyjadrili svoju túžbu po členstve
v EÚ. Komisia v roku 2007 reagovala vydaním oznámenia o Čiernomorskej synergii.
Oznámenie zaisťuje stabilitu v tomto regióne a zároveň zohľadňuje potreby štátov
žiadajúcich o prijatie, ktoré sa usilujú o euroatlantické ukotvenie, ako aj o rámec pre
posilnenú spoluprácu. EÚ musí pokračovať týmto smerom. Mala by posilniť svoju
prítomnosť v oblasti Čierneho mora, aby poskytla presvedčivý dôkaz svojej diplomacie
„mäkkej sily“. Takto EÚ zaručí vytvorenie priestoru mieru, stability a prosperity a tiež zaistí
bezpečnosť dodávok energie do EÚ.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Správa o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora
je dôležitá, a preto je celkom správne veľmi komplexná. Ďalší rozvoj synergie
v čiernomorskom regióne je významný nielen z dôvodov energetickej stratégie. Potrebujeme
nové impulzy na modernizáciu v hospodárskej oblasti a nové podnikateľské iniciatívy
v čiernomorskom regióne. Je mimoriadne dôležité zabezpečiť dodávky zemného plynu
pre Európu. Pri akýkoľvek snahách EÚ však nesmieme zabúdať na záujmy Ruska.

Ak máme zaistiť mierový a úspešný rozvoj čiernomorského regiónu, Rusko je veľmi
dôležitým strategickým partnerom. Kritika predĺženia prítomnosti ruskej čiernomorskej
flotily predstavuje zbytočnú provokáciu. Napriek tomu som hlasoval za túto správu.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písomne. – (RO) Ďalším dôvodom, prečo je táto správa
dôležitá, je jej zmienka o význame oblasti Čierneho mora ako prírodného zdroja
a o ekologickej situácii v tomto regióne. Nemali by sme ignorovať skutočnosť, že nedávno
bol v Čiernom mori zaznamenaný bezprecedentný nárast úhynu rýb. Najväčšími
znečisťovateľmi, ktorí ovplyvňujú morskú biodiverzitu, sú rieky Dneper, Don, Dnester
a Dunaj (ktorými do Čierneho mora každoročne priteká 60 000 ton fosforu a 340 ton
anorganického dusíka). Ďalšími faktormi, ktoré prispievajú k zhoršovaniu kvality Čierneho
mora, sú nadmerný výlov rýb a odpadové materiály. Skupina odborníkov odhaduje, že
v dôsledku znečistenia sírovodíkom vodný život z Čierneho mora približne o 30 rokov
úplne vymizne. Domnievam sa, že v rámci európskeho programu by tieto otázky mali
mať čo najvyššiu prioritu.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Strategický význam čiernomorského regiónu
pre EÚ bol uznaný v roku 2007. Po pristúpení Bulharska a Rumunska sa Čierne more sčasti
stalo vnútorným morom EÚ. Keďže udalosti v tomto regióne, ktorý je geopoliticky
situovaný medzi Európou, Blízkym východom a Strednou Áziou, ovplyvňujú aj vnútorné
záležitosti EÚ, je potrebné výraznejšie sa angažovať v tejto oblasti. Cieľom je rozvíjať
regionálnu spoluprácu medzi EÚ a týmto regiónom, ako aj v rámci neho. Zámerom je,
aby sa čiernomorský región stal oblasťou stability, bezpečnosti, demokracie a prosperity.
Okrem toho sa pripravujú spoločné projekty, ako napríklad vytvorenie čiernomorského
fóra občianskej spoločnosti, posilnenie akademických a študentských sietí a zriadenie
inštitútu pre európske štúdie v čiernomorskom regióne. Preto som hlasoval za túto správu.
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Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) Čiernomorský región je dôležitý
pre Európsku úniu a je to región, ktorý si vyžaduje integrovaný prístup a do budúcnosti
väčšiu viditeľnosť činnosti EÚ. Táto oblasť potrebuje zavedenie demokratických opatrení,
ktorých zámerom je najmä zaistiť bezpečnosť, stabilitu a mier, ako aj zvýšiť prosperitu.
Cieľom stratégie je zaistiť aj energetickú bezpečnosť EÚ. V kontexte vytvárania stratégie
pre čiernomorský makroregión a potom pre podunajský región je návrh, ktorý v roku 2007
predložila Európska komisia pod názvom Čiernomorská synergia – nová iniciatíva
regionálnej spolupráce (a ktorý uznáva, že tento región je strategický pre EÚ), najlepším
prostriedkom, ako riešiť uvedené otázky. Žiaľ, výsledky Čiernomorskej synergie sú zatiaľ
pomerne slabé. Navyše neexistuje žiadny jasný a komplexný obraz o aktuálnych výsledkoch
jej uplatňovania a v súvislosti s tým rastie kritika, že EÚ chýba ucelená vízia a že stratégia
je príliš rozdrobená. Z tohto dôvodu, ako hovorí pán spravodajca, by sa mala stratégia EÚ
pre oblasť Čierneho mora zakladať na prínosoch Čiernomorskej synergie a zároveň by
mala zaviesť silnejší politický rámec a posilniť zapojenie EÚ v čiernomorskom regióne.
Rovnako ako v prípade stratégie EÚ pre región Baltského mora a podunajskú oblasť bude
úspech závisieť od dobrého dialógu na všetkých úrovniach regionálnej spolupráce, pretože
tento dialóg povedie k návrhom mechanizmov primeraného a pravidelného podávania
správ, monitorovania, hodnotenia a nadväzných opatrení.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Strategický význam čiernomorského regiónu sa
uznáva od roku 2007: po pristúpení Rumunska a Bulharska do EÚ začala mať oblasť
Čierneho mora priamy dosah na vnútorné záležitosti Únie, a preto je potrebné, aby sa EÚ
výraznejšie angažovala v tejto oblasti. Podľa môjho názoru by si Únia mala čo najskôr
stanoviť za cieľ realizáciu stratégie rozvoja užšej spolupráce medzi EÚ a touto oblasťou.
Iniciatíva s názvom Čiernomorská synergia by mohla zmeniť tento región na oblasť stability,
bezpečnosti, demokracie a prosperity. V súlade s týmto Parlamentom som svojím
hlasovaním vyjadril súhlas s podporou vytvorenia a spustenia Čiernomorskej synergie.
Domnievam sa, že ďalšia liberalizácia obchodu a zintenzívnenie obchodu v rámci regiónu
môžu podporiť sociálny a kultúrny rozvoj tejto oblasti pri súčasnom dodržiavaní ľudských
práv a základných slobôd. Vyjadrením svojho súhlasu v kontexte rozvoja a väčšej integrácie
medzi členskými štátmi podporujem rast a rozvoj čiernomorského regiónu prostredníctvom
akčného plánu, ktorý bude obsahovať jasné ciele a hlavné iniciatívy.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Vyzývame Komisiu a Európsku službu
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby vypracovali stratégiu pre čiernomorský región súbežne
s prehodnotením európskej susedskej politiky, a vymedzili tak integrovaný a komplexný
prístup EÚ k riešeniu problémov a využívaniu príležitostí tohto regiónu, ktorý by zahŕňal
podrobný akčný plán, jasné ciele, hlavné iniciatívy a kritériá. Sme presvedčení, že táto
stratégia prispeje k účinnej koordinácii činností a rozdeleniu úloh. Európsky parlament
zároveň opakuje svoju výzvu Komisii a ESVČ, aby pravidelne kontrolovali realizáciu
stratégie tým, že vytvoria konkrétne mechanizmy monitorovania, hodnotenia, nadväzných
opatrení a podávania správ, a naliehavo vyzýva, aby sa v kľúčových etapách tohto postupu
konzultovalo s príslušnými výbormi Európskeho parlamentu.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) V dôsledku pristúpenia Rumunska a Bulharska do
Európskej únie v roku 2007 sa niektoré časti pobrežia Čierneho mora stali súčasťou Európy.
V tom istom roku vznikla nová európska politika s názvom Čiernomorská synergia, ktorá
sa usiluje o podporu stability, bezpečnosti, demokracie a prosperity v tomto regióne.

Už v roku 2008 Európsky parlament vyjadril podporu vytvoreniu synergie a požiadal
o vypracovanie podrobného akčného plánu pre túto oblasť s viacerými konkrétnymi
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cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť. Žiaľ, zatiaľ sa zdá, že projekt čiastočne zlyháva sčasti
v dôsledku nedostatočnej viditeľnosti dostupných zdrojov. Preto je potrebné čo najskôr
vytvoriť pre tento projekt osobitný rozpočtový riadok. Tým by sa mali dosiahnuť jasné
pravidlá vyplácania finančných prostriedkov, aby bolo možné zamerať sa na požiadavky
a osobitné charakteristiky tohto regiónu.

Musíme vo väčšej miere zapojiť miestne orgány, podnikateľské komunity a mimovládne
organizácie pôsobiace na tomto území. Je potrebné rozvíjať potenciál hospodárskeho
a sociálneho rastu v čiernomorskom regióne, pričom začať treba v oblastiach, ako je
napríklad celoživotné vzdelávanie a prispôsobovanie vzdelania požiadavkám trhu práce,
ako aj príprava stratégie obchodu medzi regiónmi, ktorá dokáže zvýšiť objem
medzinárodného obchodu.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písomne. – Strategický význam oblasti Čierneho mora
z hľadiska energetiky, obchodu a dopravy môže niekedy viesť k tomu, že otázky životného
prostredia idú bokom. Komisia vo svojom oznámení o Čiernomorskej synergii z roku 2007
vyhlásila, že „prioritou je pristúpenie Spoločenstva k Dohovoru o ochrane Čierneho mora
pred znečisťovaním”. V roku 2008 Komisia potvrdila, že „posudzuje podmienky pristúpenia
Európskeho spoločenstva”. Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, opätovne potvrdzuje
význam tohto dohovoru, a ja by som chcela znovu zdôrazniť, že je potrebné, aby Komisia
pokračovala v úsilí o plné pristúpenie k nemu. V tomto rámci musíme spolupracovať
s ďalšími partnermi, aby sme zabezpečili úplnú realizáciu opatrení na ochranu životného
prostredia, ktoré tento región zúfalo potrebuje.

Csanád Szegedi (NI),    písomne. – (HU) Myslím si, že správa, ktorej cieľom je rozvoj
čiernomorského regiónu v rámci príslušnej stratégie EÚ, si zaslúži podporu. Považujem
za dôležité pre EÚ vypracovať akčný plán týkajúci sa Čiernomorskej synergie. Prioritným
cieľom je podľa môjho názoru dosiahnuť mier a stabilitu v tomto regióne a nemenej
dôležité je zaručenie energetickej bezpečnosti prostredníctvom projektu Nabucco.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Čiernomorský región má pre Európsku úniu veľký
strategický význam. Tento význam vyplýva z jeho geografickej polohy, ktorá zahŕňa tri
členské štáty Európskej únie, a to Grécko, Rumunsko a Bulharsko, kandidátsku krajinu
Turecko a šesť partnerov vrátane Ruska. Okrem toho si problémy týkajúce sa bezpečnosti
a dodávok energie vyžadujú, aby Európska únia dosiahla vo vzťahoch s krajinami tohto
regiónu väčšiu mieru zaangažovanosti a záväzkov. Preto súhlasím so záujmami vyjadrenými
v dokumente, o ktorom sme dnes hlasovali. Delia sa na dve kategórie: zaručiť mier,
demokraciu a stabilitu v čiernomorskom regióne a zaručiť bezpečnosť dodávok energie
do Európskej únie. Domnievam sa, že z regionálneho hľadiska je potrebné vytvárať synergie
a rozvíjať užšiu spoluprácu vytváraním efektívnejších partnerstiev v oblasti dopravy
a energetiky s cieľom zvýšiť diverzifikáciu trás dodávok a zdrojov. Posilňovanie dialógu
medzi Európskou úniou a čiernomorským regiónom bude určite výhodné, keďže jednotlivé
strany budú mať úžitok z efektívnejšej spolupráce.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Podporila som správu o stratégii EÚ pre
oblasť Čierneho mora. Opatrenia, ktoré sa v minulosti prijímali vo východoeurópskom
Stredozemí, neboli koordinované a dosiahnuté výsledky boli okrajové. Čiernomorský
región pozná dvojstranné konflikty už veľa, veľa rokov. Vzhľadom na skutočnosť, že dva
členské štáty EÚ hraničia s Čiernym morom, a preto sa tento región stal jedným z priamych
susedov Únie, Európska únia musí hlbšie vstúpiť do regionálneho dialógu, aby posilnila
politickú stabilitu v regióne. Spolupráca pri vytváraní regionálnych štruktúr zlepší aj
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situáciu v oblasti životného prostredia, ktorá je v súčasnosti príčinou vážneho znepokojenia.
EÚ musí poskytnúť aktívnu pomoc, aby ovplyvnila rovnováhu medzi hospodárskym
rozvojom a ochranou životného prostredia. Napokon, aj Európa má svoje záujmy, ktoré
sleduje v čiernomorskom regióne. Táto oblasť je integrálnou súčasťou energetickej stratégie
EÚ, takže táto nová stratégia je uplatnením vyššej energetickej stratégie a vnesie do našej
práce na európskej úrovni synergiu a kontinuitu.

9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

PREDSEDÁ: LIBOR ROUČEK
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

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

11.1. Pakistan: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o siedmich návrhoch uznesení
o Pakistane (1) .

Marietje Schaake,    autorka. – V Pakistane prebieha rozhodujúci boj a extrémizmus,
ktorého sme boli svedkami, sa musí skončiť, najmä pokiaľ ide o zneužívanie zákonov
o rúhaní. Tieto zákony vytvárajú atmosféru strachu a neznášanlivosti a v najhorších
prípadoch extrémizmu.

Boj proti extrémizmu nie je jednoduchá úloha, čo je dôvod, prečo pakistanská vláda a všetci
občania, ktorí súhlasia s tým, že neznášanlivosť a extrémizmus sú neprijateľné, potrebujú
našu podporu. Musíme pokračovať v boji proti terorizmu.

Guvernér pán Tasír bol násilne zavraždený z čírej neznášanlivosti jedným z členov svojej
osobnej stráže, človekom, ktorý ho mal chrániť. Jeho dcéra Šehrbano napísala list, ktorý
uverejnil denník The New York Times a z ktorého by som chcela citovať, pretože si myslím,
že vystihla podstatu. Na pamiatku jej otca je vhodné použiť jej slová.

O páchateľovi hovorí: „Pán Qadri a jeho prívrženci možno v ten deň vyrúbali veľký dub,
ale veľmi sa mýlia, ak si myslia, že sa im podarilo umlčať môjho otca alebo hlasy miliónov
jemu podobných, ktorí veria v sekulárnu víziu zakladateľa pakistanského štátu Mohameda
Alího Džinnáha.“ A pokračuje: „Sú ľudia, ktorí hovoria, že smrť môjho otca bola posledným
klincom do rakvy tolerantného Pakistanu. Hovoria, že liberálne hlasy Pakistanu budú teraz
umlčané. Pochovali sme však hrdinu a nie odvahu, ktorú prebudil v iných.“

Tí pokračovali v odsudzovaní zákonov o rúhaní, dokonca aj konzervatívni politici. Túto
skutočnosť musíme v Európskom parlamente podporiť. Dcéra guvernéra Tasíra študovala
na Smith College a študovala aj európsku politiku a ľudské práva, v Pakistane sa však príliš
veľa ľudí vzdeláva v štátnych školách. Musíme zabezpečiť, aby mladá generácia dostala

(1) Pozri zápisnicu.
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príležitosť a naučila sa, ako spoločne nažívať v takej rozmanitej spoločnosti, akou je
Pakistan.

Tomasz Piotr Poręba,    autor. – (PL) Niekoľko týždňov potom, ako bola vládnuca koalícia
v Pakistane na pokraji zrútenia, otriaslo touto krajinou zastrelenie guvernéra Pandžábu za
bieleho dňa. Salmán Tasír bol guvernérom najbohatšej a najobývanejšej provincie a zároveň
bol aj významným politikom vládnucej strany. Zomrel, pretože mal morálnu silu a odvahu
žiadať o prepustenie kresťanky Asie Bibiovej, ktorá bola odsúdená na smrť za rúhanie. Jeho
vražda, ktorú vykonal jeden z členov jeho osobnej stráže a ktorá vyšla z popudu
moslimských extrémistov, nie je len ďalším útokom na vysokopostaveného politika
v Pakistane a dôkazom veľmi nízkej úrovne bezpečnosti v tejto krajine. V podstate je to
svedectvo o čoraz väčšom posune tejto krajiny – Pakistanu – smerom k situácii, v ktorej
časť ozbrojených síl, súdnictva a politickej elity otvorene alebo tajne podporuje politiku
ústupkov voči islamským politickým a náboženským extrémistom.

Včera sme v tejto rokovacej sále hovorili o prenasledovaní kresťanov. Dnes sme v tejto
veci prijali uznesenie. Mám dojem, že sa tu otvárajú pracovné možnosti pre pani Ashtonovú
a jej útvar, a to vyvíjať diplomatický a politický tlak na pakistanské orgány, ktoré už konečne
musia začať bojovať proti náboženskému extrémizmu.

Eija-Riitta Korhola,    autorka. – Správa, že guvernér Tasír bol zavraždený, bola šokujúca,
ale, žiaľ, nie prekvapivá. Osobne som poznala Benazír Bhuttovú a minister Šahbaz Bhatti
je mojím dobrým priateľom. To, čo všetkých troch spája, je ich mimoriadna odvaha nahlas
a verejne kritizovať zákony o rúhaní a ich zneužívanie extrémistickými skupinami.

Pakistanská vláda už prijala niekoľko dôležitých opatrení zameraných na zlepšenie práv
menšín napríklad stanovením minimálnych kvót pre pracovné miesta vo verejnej sfére.
Vláda takisto zriadila výbor, ktorého úlohou je preskúmať všetky diskriminačné zákony
vrátane zákona o rúhaní. Jeho činnosť však ešte nebola ukončená. Aj napriek niekoľkým
dôležitým opatreniam bude ťažké uveriť v skutočné odhodlanie nastoliť demokraciu,
pokiaľ existujú medzery v zákonoch, ako je medzera v súčasnom zákone o rúhaní, ktorá
je taká veľká, že teroristom a extrémistom umožňuje presadzovať ich vlastný program.

Dúfam, že týmto uznesením vyjadríme našu stálu solidaritu s pakistanskou vládou v boji
proti terorizmu a šíreniu extrémizmu.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    autorka. – (PL) Presne pred ôsmimi mesiacmi,
20. mája, prijal Európsky parlament uznesenie o náboženskej slobode v Pakistanskej
islamskej republike. Dnes sme sa k tejto téme v Parlamente znovu vrátili v dôsledku
nábožensky motivovaného rozsudku smrti pre 45-ročnú Asiu Bibiovú a vraždy guvernéra
Pandžábu Salmána Tasíra, ktorý sa verejne postavil na jej obranu.

Ukazuje sa, že situácia, ktorú sme opísali pred ôsmimi mesiacmi, sa nielenže nezlepšila,
ale ešte sa zhoršila. V Pakistane dnes človek môže prísť o život za tzv. náboženské rúhanie
a za slobodu prejavu – v tomto prípade za verejné vyhlásenie týkajúce sa rozsudku
vyneseného súdom. Vražda pána Tasíra dokazuje, akej chúlostivej situácii čelíme. Pakistan
je nábožensky rozdelený do takej miery, že ľudia na oboch stranách – kresťania aj
moslimovia – umierajú, a to aj vrátane predstaviteľov miestnej elity. Verejná podpora
zmeny pakistanského trestného zákonníka a najmä oddielu 295 C, ktorý za rúhanie
stanovuje trest smrti, môže takisto viesť k riziku ohrozenia na živote.

Mali by sme však od pakistanských politikov žiadať odvahu, najmä od opozície, napríklad
Pakistanskej moslimskej ligy, ktorá blokuje vládnu reformu tohto zákonníka. Takisto
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môžeme podporovať prácu ministerstva pre otázky menšín a pomáhať vláde
premiéra Gilaniho v záležitostiach, ako je napríklad zlepšenie kvality správ v novinách
a médiách, ako aj vzdelávacích materiálov v školách. Európsky parlament v súčasnosti
nezasahuje do vnútorných záležitostí Pakistanu, ale iba upozorňuje na článok 20
pakistanskej ústavy z roku 1973 a slobodu náboženského vyznania, ktorej sa tento článok
týka.

Marie-Christine Vergiat,    autorka. – (FR) Chcela by som svoj prejav začať tým, že som
si s veľkým záujmom prečítala spoločné uznesenie o Pakistane, a najmä o vražde guvernéra
Tasíra. Je to veľký kontrast k uzneseniu, ktoré bolo prijaté dnes ráno o kresťanských
menšinách.

Všetci, ktorí sme tu, sme povinní, ako dúfam, chrániť slobodu prejavu, svedomia
a náboženského vyznania. Rovnako by sme sa mali zaujímať o všetkých tých, ktorí sa stali
obeťami prenasledovania z dôvodu svojho náboženského presvedčenia, a to aj vtedy, keď
sa rozhodnú prejsť na iné náboženstvo, alebo vtedy, keď neveria v Boha.

Ak chceme bojovať proti fundamentalizmu akéhokoľvek druhu, potom musíme so všetkými
obeťami tohto fundamentalizmu zaobchádzať rovnako. Žiadne náboženstvo nie je ani
nikdy nebolo nenapadnuteľné v tom smere, ktorému hovorím neprijateľná odchýlka.
Spomeňme si len na masové vraždenie amerických indiánov najmä v Karibiku a v Latinskej
Amerike. Spomeňme si na smutné obdobie križiackych výprav, inkvizíciu alebo náboženské
vojny medzi katolíkmi a protestantmi. Spomeňme si na antisemitizmus, ktorý mal počas
20. storočia také zničujúce následky a ktorý v mnohých krajinách EÚ vo väčšej alebo
menšej miere ešte stále existuje.

Každé náboženstvo má svoju vlastnú formu fundamentalizmu a prvými obeťami takéhoto
fundamentalizmu sú často nábožensky umiernené osoby toho istého náboženstva. Z tohto
hľadiska je vražda guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra toho klasickým príkladom. Tento
človek bol zavraždený preto, lebo bol príkladom tolerancie a odvážil sa odsúdiť zákony
o rúhaní platné vo svojej krajine, ako aj zneužívanie týchto zákonov určitými skupinami
extrémistov v prípadoch, ako je prípad Asie Bibiovej, kresťanky odsúdenej na smrť za
rúhanie podľa pakistanského trestného zákonníka.

Ešte neprijateľnejšie je chválenie jeho vraždy fanatickými skupinami. Nezabúdajme, že
zákon o rúhaní sa vzťahuje v prvom rade na moslimov, postihuje všetky náboženské
menšiny a najmä ženy, ale aj aktivistov odborových zväzov, novinárov a právnikov, a že
ľudia zo všetkých týchto skupín sú veľakrát zbavení svojich základných slobôd, či dokonca
nútení sa skrývať.

Preto je načase, aby Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť zmenili svoju politiku.
Chcela by som, aby ste vy, pán komisár, predložili presné vyhodnotenie dohody s Tuniskom
a dohody s Pakistanom o demokracii a ľudských právach, a bola by som rada, keby bolo
Tunisko ponaučením pre nás, ako aj pre vás.

Jean Lambert,    autorka. – Myslím si, že všetci chceme vyjadriť úprimnú sústrasť rodine
a priateľom Salmána Tasíra, guvernéra Pandžábu dosadeného pakistanskou vládou, a dnes
si pripomíname jeho jednoznačnú podporu pre Asiu Bibiovú, pričom si uvedomoval, že
táto podpora je kontroverzná a dokonca nebezpečná.

Sme skutočne zarmútení jeho vraždou a reakciou na ňu zo strany pakistanského
obyvateľstva, ale takisto by sme nemali zabúdať, že mnohí z nich za ním trúchlia a robia
to na verejnosti ako verejný akt. Je to akt, ktorý by sme mali schvaľovať, ako napríklad
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opatrenie, ktoré prijal regulátor médií voči niektorým médiám v súvislosti s krytím údajného
vraha.

Ako však vieme, zákon o rúhaní v Pakistane ohrozuje životy pakistanských občanov:
moslimov, kresťanov a podobných, ako to dnes popoludní spomenuli mnohí rečníci.
Uvedomujeme si, že Pakistan je novou demokraciou, ktorá čelí konfliktom na svojich
hraniciach, a že čelil aj nedávnej katastrofe v podobe záplav a zemetraseniu, ku ktorému
došlo len tento týždeň. Vieme, že vláda vynakladá úsilie, ale sme si vedomí aj toho, že
potrebuje našu podporu pri rozvoji demokracie v rámci Pakistanu, a to nielen v politickom
boji proti extrémizmu a za univerzálne ľudské práva, a je našou úlohou ako demokratických
poslancov podporovať všetkých tých, ktorí sa zasadzujú za pozitívnu zmenu, a dať im
hlas, ktorí im iní odopierajú.

Takisto žiadame o prijatie opatrení zo strany pakistanskej vlády, v neposlednom rade na
odstránenie výhrad voči Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach –
ktorý ratifikovala s veľkým množstvom výhrad –, čo sme zdôrazňovali v rámci nedávnej
návštevy našej delegácie v Pakistane. Takisto chceme, aby pokračovala v úsilí o zmenu
zákona o rúhaní, pretože je to zákon, ktorý sa väčšmi zneužíva, ako riadne uplatňuje.

Tunne Kelam,    v mene poslaneckého klubu PPE. – Všetci jednoznačne odsudzujeme brutálnu
vraždu guvernéra Pandžábu, ku ktorej došlo 4. januára. Táto vražda bola spáchaná preto,
lebo pán Tasír sa postavil proti neslávne známemu zákonu o rúhaní, ktorý je právnym
odôvodnením prenasledovania a útlaku ostatných náboženských skupín.

Keď vyjadrujeme znepokojenie nad zvýšenou mierou vplyvu extrémistov v Pakistane,
musíme si tiež uvedomiť, že umiernení moslimovia a pakistanská vláda, ktorej bol pán Tasír
vplyvným členom, utrpeli veľkú stratu, a preto im vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Sme znepokojení tým, že mladí právnici podporili vraha, ale takisto sme zaznamenali, že
prevažná väčšina pakistanskej spoločnosti tohto vraha odsúdila. Je dôležité, že vplyvné
náboženské autority žiadali o zmenu zákona o rúhaní, čo je aj naša požiadavka. Naším
želaním je, aby pakistanské orgány uspeli vo zvyšovaní svojho úsilia v boji proti tamojšiemu
extrémizmu.

Mitro Repo,    v mene skupiny S&D. – (FI) Vražda Salmána Tasíra je v zásade prejavom
náboženskej neznášanlivosti, ktorá prevláda v pakistanskej spoločnosti. Pán Tasír bol
jedným z tých zriedkavých ľudí, ktorí sa odvážili nahlas vysloviť proti pakistanskému
zákonu o rúhaní. Požiadal prezidenta o zrušenie trestu pre Asiu Bibiovú, kresťanku, ktorá
bola odsúdená na smrť za rúhanie, a navštívil ju aj vo väzení. Osud občanov, ktorí sa
postavia proti nespravodlivosti, je v dnešnom Pakistane strašný a krutý. Bude osud Asie
Bibiovej rovnaký, ak ju omilostia? Bude aj ona zavraždená?

Rovnako sa môžeme opýtať, či by mal štát ako Pakistan profitovať z obchodných výhod,
ktoré ponúka Európska únia. Parlament by mal dodržiavanie ľudských práv stanoviť za
základný prvok pri rokovaní EÚ o nariadení o mimoriadnych autonómnych obchodných
preferenciách pre Pakistan.

Kristiina Ojuland,    v mene skupiny ALDE. – Vražda guvernéra Salmána Tasíra nie je len
súkromnou tragédiou, ale aj tragédiou demokracie v Pakistane.

Všetky odsúdeniahodné incidenty a prípady, ktoré boli spomenuté v uznesení, sú
odstrašujúcim príkladom neochoty pakistanskej spoločnosti prejsť na sekularizáciu, ako
aj nárastu náboženského extrémizmu.
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Ako sa môže Pakistan nazývať demokraciou, keď pri uplatňovaní zákonov o rúhaní, proti
ktorým sa postavil Salmán Tasír, úplne ignoruje slobodu náboženského vyznania, ktorú
zaručuje ústava?

Bola by som rada, keby Európska únia zvážila dôsledky uplatňovania týchto nehumánnych
zákonov vo svojich vzťahoch s Pakistanom. Pre Pakistan by zrušenie zákonov o rúhaní
bolo v mnohých aspektoch prínosom, čo by viedlo k zrušeniu sankcií uložených na základe
týchto zákonov. Takisto očakávam, že pakistanská vláda zintenzívni opatrenia prijaté na
boj proti šíreniu násilného extrémizmu.

Násilie vyvoláva ďalšie násilie a som presvedčená, že Pakistan si nemôže dovoliť rozsiahlu
občiansku vojnu s extrémistickými zoskupeniami, ako je Taliban.

Ryszard Czarnecki,    v mene skupiny ECR. – (PL) Znovu hovoríme o Pakistane a znovu tu
máme problém a politickú vraždu. V podstate hovoríme o tejto záležitosti ešte raz. Pred
niekoľkými mesiacmi sme vydali uznesenie o Pakistane. A znovu tu máme rovnaký
problém, ktorý si prehadzujeme ako horúci zemiak. Domnievam sa, že je nevyhnutné
povedať tu niečo o neprijateľnej tolerancii voči tým moslimským imámom, ktorí v Pakistane
– napríklad v Pešávare – vyzývajú na zabíjanie, pričom páchateľom ponúkajú napríklad
finančnú odmenu. Takéto udalosti sa skutočne stali a pakistanské orgány na ne nereagovali.
Je potrebné jasne povedať, že ich nečinnosť a nedostatok reakcie v istom zmysle znamená,
že za tieto udalosti nesú zodpovednosť aj oni.

William (The Earl of) Dartmouth,    v mene skupiny EFD. – Keď sme mali so Salmánom
Tasírom okolo dvadsať rokov, trávili sme spolu veľa času. Boli sme priatelia. Salmán mi
napísal do Parlamentu a pozval ma ako svojho osobného hosťa do domu guvernéra
v Pandžábe. Tento list mi bol doručený po vražde guvernéra Tasíra.

Salmán bol šarmantný, charizmatický a veľmi inteligentný muž. Bol aj veľmi schopný
a úspešný. Reprezentoval tú najlepšiu tradíciu Pakistanu – bol oddaným moslimom, ale
v žiadnom prípade nebol fundamentalistom. Ako už bolo povedané, Salmán jednoznačne
podporoval kresťanku odsúdenú na základe zákonov o rúhaní. Salmán za túto podporu
zaplatil svojím životom. Bola to politická vražda.

Pakistan nie je len veľkou rozvojovou krajinou. Je to krajina, ktorá má viac ako 20 jadrových
hlavíc. Dnes som sem prišiel predovšetkým preto, aby som vyjadril svoju hlbokú sústrasť,
ale musím vyjadriť aj svoje obavy – obavy nás všetkých –, pokiaľ ide o Pakistan.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Násilná smrť guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra, ktorý
bol vždy zástancom náboženskej tolerancie, je v očiach sveta posilnením extrémistických
síl. Po tomto brutálnom čine demonštrovali v uliciach desaťtisíce ľudí, ktorí nepochodovali
proti vražde, ale za podporu osoby, ktorá ju spáchala. Pán Tasír sa dôrazne vyslovil proti
zákonom o rúhaní, ktoré pre rúhačov stanovujú trest smrti. Len nedávno, ako už spomenuli
niektorí naši kolegovia, bola na smrť odsúdená kresťanka Asia Bibiová za údajnú urážku
proroka Mohameda.

Ako umiernený člen politickej strany PPP bol Salmán Tasír jedným z najsilnejších hlasov
proti extrémizmu. Jeho smrť oslabila vládu, ktorá práve bojuje za politické prežitie
v dôsledku odchodu koaličného partnera. V rámci obyvateľov Pakistanu v počte
160 miliónov ľudí predstavujú kresťania iba 3 milióny. Aký osud očakáva túto vždy
mierumilovnú menšinu?
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Európa musí v tomto prípade zasiahnuť a delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej
Ázie, ktorej som podpredsedom, bude aj naďalej poskytovať plnú podporu hnutiu za
ľudské práva. Táto vražda musí byť dôkladne vyšetrená a páchateľ a ľudia, ktorí za ním
stoja, musia byť postavení pred súd.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Áno, situácia v Pakistane je mimoriadne zložitá
v dôsledku vnútorných aj vonkajších faktorov a udalosti, ako je politická vražda
z náboženských dôvodov takej významnej osobnosti, preto okamžite zasiahli celú krajinu
a celú spoločnosť. Po takomto šoku môžu udalosti v krajine nabrať nebezpečný vývoj
smerom k posilneniu náboženského fanatizmu a obmedzovaniu ľudských práv. Naše
uznesenie by malo pomôcť zabezpečiť, aby udalosti mali napriek tomu iný priebeh a aby
dokonca aj v tejto situácii pakistanská vláda stále mohla nájsť silu vydať sa cestou
posilňovania ľudských práv a bojovať proti náboženskému fanatizmu. Takýmto opatreniam
musíme poskytnúť veľkú mieru podpory a bezpochyby aj nezávislosti a ochrane súdnictva
v zložitých prípadoch týkajúcich sa rúhania.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Pri niekoľkých príležitostiach som vyjadril svoju pevnú
podporu v súvislosti s ráznymi opatreniami zameranými na ochranu ľudských práv vo
vzťahu EÚ s tretími krajinami. Robím tak znovu vzhľadom na udalosti, ktoré sa odohrali
v Pakistane, keďže takýto postoj je posolstvom, že Európa neopúšťa tých, ktorí pozdvihnú
svoj hlas za podporu tolerancie, slobody náboženského vyznania a rovnakého
zaobchádzania s menšinami. Sme si dobre vedomí toho, že k prenasledovaniu kresťanov
dochádza v mnohých krajinách. Lídri, ako bol Salmán Tasír, sú potrební nielen v Pakistane.
Z tohto dôvodu musí Európska únia využiť každú príležitosť, aby poukázala na význam
svojich spoločných hodnôt jedným hlasom prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu
činnosť. Jednou takouto spoločnou hodnotou je sloboda náboženského vyznania. Ak sa
nepostavíme proti zverstvám páchaným na kresťanoch alebo iných náboženských
menšinách, nemôžeme brať vážne ani našu vlastnú vieru.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Európa nemôže vzhľadom na to, čo sa
deje v Pakistane, zostať nečinná. Vražda guvernéra Pandžábu pána Tasíra je tragickým
a strašným činom v situácii, ktorá sa za niekoľko posledných mesiacov mimoriadne zhoršila.

Deliaca čiara medzi kresťanmi a moslimami je čoraz zreteľnejšia, no zákon o rúhaní je ešte
stále koreňom mnohých činov, ktoré porušujú základné slobody. Každý, kto oponuje
alebo len vyjadrí svoj nesúhlas s týmto zákonom, ako to urobil guvernér Pandžábu, je
umlčaný.

Guvernér umrel pre svoju umiernenosť a svoj umiernený postoj, pre svoju odvahu postaviť
sa proti tomuto zákonu a ostatným zákonom, ktoré porušujú základné slobody. To je
dôvod, prečo Európa zlyhala a neprijala jasné a dôrazné opatrenia proti týmto rizikám
a ponechala tých, ktorí odvážne bojujú za niečo, čo by sme mali podporovať, v izolácii.

Pino Arlacchi (S&D).   – Len niekoľko slov kritiky o spôsobe, akým niektoré časti európskej
verejnosti a niektoré útvary tohto Parlamentu pristupujú k Pakistanu a jeho boju proti
terorizmu.

Vidím priveľa kritiky voči Pakistanu a vidím aj znevažovanie úsilia, ktoré vykonáva
pakistanská vláda a občianska spoločnosť proti extrémizmu. Každému by malo byť jasné,
že 90 % alebo viac Pakistancov je proti terorizmu a že za to platia veľmi vysokú cenu.
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Smrť guvernéra Salmána Tasíra odsúdila prevažná väčšina ľudí, ako aj väčšina popredných
náboženských predstaviteľov. Umiernení moslimovia a všetky vládne orgány takisto utrpeli
veľkú stratu, čo si musí každý plne uvedomiť.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (NL) Sloboda náboženského vyznania je jedným zo
základných ľudských práv. Takmer každý deň sa však vo svete porušuje. Nie je to nič iné
než bezohľadná neznášanlivosť.

Zákon o rúhaní pochádza z čias vojenskej diktatúry, ktorá bola v Pakistane pri moci v 80.
rokoch 20. storočia. Je neprijateľné, aby sa tento zákon využíval na prenasledovanie
náboženských menšín a odsúdenie tuctov ľudí na smrť každý rok. EÚ by mala konať
rozhodným a konzistentným spôsobom s cieľom presvedčiť pakistanské orgány, aby tento
krutý zákon zrušili.

Charles Tannock (ECR).   – Keď bol guvernér Salmán Tasír pochovaný, mal som dojem,
že spolu s ním bola pochovaná aj všetka nádej na umiernený, stabilný Pakistan. Túto
ohavnú vraždu zanieteného a osvieteného štátneho úradníka vyvolalo to, že sa zasadzoval
za reformu krutých pakistanských zákonov o rúhaní. Angažoval sa najmä v prípade
kresťanky, ktorá v súčasnosti čaká na popravu – verili by ste tomu –, pretože bola odsúdená
za hanobenie islamu.

V tomto Parlamente sme už dávno žiadali o reformu alebo zrušenie týchto hanebných
zákonov o rúhaní, ktoré sa často používajú voči náboženským menšinám v Pakistane.
Táto vražda poukazuje na rastúcu mieru radikalizácie pakistanskej spoločnosti. Keby bol
Džinnáh ešte nažive, bol by šokovaný.

Niekoľko popredných politikov sa odvážilo nasledovať príklad Salmána Tasíra a navrhli
reformu zákonov o rúhaní, a teraz tak urobí ešte menej z nich. Budú mať strach. Namiesto
toho násilní radikáli a fanatici – a obávam sa, že aj poprední právnici – velebili vraha a žiadali
o jeho prepustenie. Zdá sa, že v Pakistane vyhrávajú boj myšlienok. V dôsledku toho
prekvitá miestny terorizmus a tento fenomén sme mali možnosť znovu vidieť minulý
týždeň.

Môže teraz EÚ udržiavať strategické partnerstvo s takou nestabilnou krajinou, a najmä
vzhľadom na naše veľkorysé ústupky v oblasti obchodu a pomoci?

Seán Kelly (PPE).   – Diskutujeme tu o dvojnásobnej tragédii: po prvé, o vražde nevinného
muža, a po druhé o tom, že ju spáchal človek, ktorý ho mal chrániť, jeho osobný strážca.
Súcitím najmä s rodinou zosnulého, pretože len pred týždňom sme zažili niečo podobné
v odlišnej situácii, keď bolo krásne 27-ročné dievča z Írska zavraždené na svojej svadobnej
ceste na Mauríciu vo svojej vlastnej spálni, keď pristihlo zamestnancov, ktorí mu práve
vykrádali izbu. Zaškrtili ju, dali do vane a pokúsili sa nafingovať to ako samovraždu.
Okolnosti sú odlišné, ale výsledok je ten istý: zomrel nevinný človek.

Pred niekoľkými týždňami som bol takisto členom delegácie EÚ – USA do Spojených
štátov, kde sme sa stretli s pakistanským ministrom zahraničia. Pôsobil na mňa ako veľmi
rozumný, citlivý a čestný človek, ktorý zdôrazňoval, že náboženstvo je vecou tolerancie
a že by sme sa mali pokúsiť odovzdať tento odkaz priamo extrémistom a fundamentalistom.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Na vražde guvernéra provincie Pandžáb Salmána Tásíra je
poburujúce najmä pozadie tohto násilného činu.
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Fakt, že k tejto vražde došlo s tichým súhlasom pakistanských duchovných a že miestni
právnici podporujú vraha znamená, že v pakistanskej spoločnosti je tolerované zabíjanie
z dôvodov náboženskej intolerancie. Pakistanské zákony o rúhaní umožňujú perzekvovať
náboženské menšiny až k hrozbe trestu smrťou tak, ako to hrozí matke piatich detí Asie
Bibi, ktorá čaká na svoj trest vo väzení.

Preto naozaj nemôžeme byť ľahostajní k tomuto dianiu. Náš tlak na pakistanskú
administratívu je plne legitímny a očakávam, že rovnako zareagujú aj všetky slobodné
a demokratické sily sveta. Nemôžme predsa dnes – v treťom tisícročí – tolerovať brutálne
maniere hlbokého stredoveku realizované tyranmi zneužívajúcimi vieru.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) V prvom rade chcem zdôrazniť, že situácia v Pakistane je
veľmi znepokojujúca, a to nielen v tomto prípade, ale aj vo všeobecnosti. Problémy
Pakistanu nemožno vnímať ako niečo veľmi vzdialené, pretože všetci veľmi dobre vieme,
že problémy vznikajúce v oblasti vnútornej Ázie, či už ide o hospodárske problémy, etnické
problémy, alebo dokonca otázku emigrácie, skôr či neskôr zasiahnu oblasť Európskej únie.
Preto je nevyhnutné, aby sme sa zaoberali problémami Pakistanu. Pakistan ťažia najmä
dva problémy: na jednej strane neustále útoky Afganistanu a Indie, na strane druhej
problematika, ktorá je pre nás na tomto zasadnutí najdôležitejšia, a to sú moslimskí
extrémisti, ktorých obeťou sa stal aj Salmán Tasír. Z tohto dôvodu žiadam Európsky
parlament, aby sme Pakistanu poskytli našu podporu, aby táto situácia mohla čo najskôr
dospieť k uspokojivému záveru.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Vražda guvernéra Salmána Tasíra, ktorý bol
zanieteným zástancom tolerancie a práv menšín v Pakistane, poukazuje na dramatické
porušovanie ľudských práv. Vykonávanie práva na slobodu prejavu a náboženského
vyznania v Pakistane sa zo zákona trestá väzením, či dokonca smrťou. Salmán Tasír zaplatil
svojím životom nielen za boj za slobodu náboženstva, ale aj za život a slobodu ostatných.
Musíme podporovať tých, ktorí odvážne bojujú a riskujú svoje životy za ochranu ľudských
práv a demokracie. Žiadame pakistanské orgány, aby potrestali páchateľov a ich komplicov
a zrušili zákony o rúhaní.

Gerard Batten (EFD).   – Vražda guvernéra Salmána Tasíra je brutálnym a tragickým
zločinom. Zjavne bol zavraždený islamskými extrémistami, pretože sa zasadzoval za
zmenu zákona o rúhaní. Táto vražda je pre Pakistan tragédiou, ale čo to znamená pre
Západ?

Namiesto toho, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, proti tomu, aby sa islamský
fundamentalizmus zakorenil v Európe, ho miernime a robíme ústupky. Zákon šaría už
v Spojenom kráľovstve uznalo niekoľko súdov. Existujú časti centra mesta, kde de facto
platí zákon šaríe. Európa, ktorá bola kolískou renesancie, osvietenstva, priemyselnej
revolúcie a zázrakov veku modernej vedy, je teraz pasívna voči ideológii 6. storočia.

Vlády majú strach sa jej postaviť z dôvodu politickej korektnosti a hospodárskej sily
niektorých islamských krajín. V krajinách, ako je Pakistan, musíme podporovať umiernené
a progresívne prvky, ale predovšetkým musíme trvať na tom, aby zákon šaría a islamský
fundamentalizmus nemali miesto v modernej západnej liberálnej demokracii.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) V prvom rade by som chcel povedať, že odsudzujem
brutálnu vraždu guvernéra provincie Pandžáb. Bol čelným predstaviteľom politického
života Pakistanu, ktorý bol známy pre svoj odvážny boj proti extrémizmu, neznášanlivosti
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a fanatizmu. Pred siedmimi mesiacmi som na tomto mieste podporil potrebu revízie
ustanovení týkajúcich sa priestupkov voči náboženstvu v takzvaných zákonoch o rúhaní.

Chcel by som vám pripomenúť, že možnosti zneužívania, ktoré ponúka tento zákon,
vytvorili klímu neznášanlivosti, ktorá vyústila do náboženského násilia a ktorá podporuje
diskrimináciu, zastrašovanie a prenasledovanie náboženských menšín. Prípad Asie Bibiovej,
ktorý práve vyvrcholil vraždou guvernéra Tasíra, je v tejto súvislosti symbolický.
Domnievam sa, že pakistanské orgány musia prostredníctvom plánovaných opatrení
preukázať záväzok bojovať proti extrémizmu v tejto krajine tým, že zrušia zákony o rúhaní.
Preto by som chcel zopakovať výzvu pre hlasy rozumu v Pakistane, ktorú začala dcéra
zosnulého guvernéra Pandžábu Šehrbano Tasírová.

Miroslav Mikolášik (PPE). -    (SK) Dovoľte, aby som v prvom rade vyjadril občanom
Pakistanu sústrasť a ľútosť nad stratou tak významnej politickej osobnosti, akou bol
guvernér Salmán Tásír.

Znepokojuje ma skutočnosť, že v krajine naďalej dochádza k prenasledovaniu ľudí s určitým
presvedčením aj náboženských skupín vrátane kresťanov, veď známy je prípad ženy, ktorá
na základe šarí´a law, na základe využitia zákona o rúhaní vlastne čaká na popravu. Fakt,
že islamské extrémistické zložky sa stále nachádzajú priamo v pakistanských
bezpečnostných silách, neprispieva k stabilite krajiny a zjavne naštrbuje dôveru v to, že
krajina sa bude riadiť pravidlami právneho štátu. Dúfam teda, že reformný proces v krajine
sa bude prehlbovať a chcel by som preto vyzvať všetky politické sily, ale aj náboženské
inštitúcie k výraznejšej podpore práve umiernenosti, tolerancie a vzájomnej úcty medzi
komunitami.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Pakistan je v mnohých ohľadoch nestabilná krajina. Je
politicky nestabilná, pretože jej vláda nie je dostatočne silná na to, aby účinne zaviedla svoj
umiernený smer politickej a hospodárskej stabilizácie, a pretože útok armády proti
extrémistom v pohraničných oblastiach v skutočnosti spôsobuje nárast odporu. Je
hospodársky nestabilná, pretože celosvetová finančná kríza a zničujúce záplavy v tejto
krajine preniesli jej rozvoj o niekoľko rokov späť. Je hospodársky nestabilná, pretože
sociálne štruktúry sa za posledné desaťročia nerozvíjali tak, aby umožnili širokým vrstvám
spoločnosti podieľať sa na rozvoji hospodárstva.

V Európskej únii musíme začať dialóg s tamojšou politickou triedou s cieľom podporiť
uznanie potreby zásadných hospodárskych a sociálnych zmien potrebných na to, aby
ľuďom mohli byť ponúknuté vyhliadky, ktoré im prinesú viac než len alternatívu
extrémizmu a fundamentalizmu.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Najviac nenávidené a násilné režimy v Európe boli
protináboženské režimy jakobínov, nacistov a komunistov. Z tohto dôvodu si nemyslím,
že je užitočné, aby pani Vergiatová útočila na náboženstvá takýmito všeobecnými pojmami.
Faktom však je, že náboženstvá sa často zneužívajú na ideologické účely, proti čomu
musíme bojovať. To je napríklad prípad Pakistanu.

Na druhej strane musíme mať na pamäti, že Pakistan bol vytvorený na základe
náboženských kritérií v čase, keď sa India rozdelila. Je to krajina, ktorá nemá históriu, ale
ktorú britské koloniálne sily založili ako moslimský štát, keď sa sťahovali z tejto oblasti.
Preto by sme mali pochopiť, že ide o islamský štát. Musíme však trvať na tom, že táto
krajina by mala byť usporiadaná tolerantným spôsobom a že by sa mala podporovať
sloboda náboženského vyznania. Ku kresťanom sa musí pristupovať s väčším rešpektom,
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ako to bolo doteraz, a EÚ musí preukázať väčšie odhodlanie pri upevňovaní svojej úlohy
ako zástankyne tejto skupiny. Koniec koncov, ak sa Európa nezastane kresťanov vo svete,
kto iný to potom urobí?

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Viacerí z nás povedali, že Salmán Tasír bol človek, ktorý sa
zastával zraniteľných žien a predstaviteľov náboženských menšín, a to slovom aj činom.
Vo všeobecnosti bojoval proti nespravodlivosti. Tasír bol zástancom demokratického štátu
a vystúpil proti krutým pakistanským zákonom o rúhaní, keď povedal, že ich vydali ľudia,
ktorí ich preto môžu aj zmeniť.

Niekoľkí kolegovia hovorili o tom, ako rázne bránil kresťanku, ktorá bola odsúdená na
smrť, a pokúsil sa zmeniť tento rozsudok. Všetky tieto činy, ktoré vykonal v mene
spravodlivosti, boli jeho záhubou. EÚ by mala podporiť sily v Pakistane, ktoré sa snažia
o reformy, pretože nie každý v Pakistane podporuje fundamentalistov. EÚ by vo svojej
zahraničnej politike preto mala rozumne zvážiť svoju pozíciu k situácii v Pakistane.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Táto rozprava je dôkazom toho, že Európska únia je šokovaná
brutálnou vraždou Salmána Tasíra, guvernéra pakistanskej provincie Pandžáb, ktorá sa
odohrala v Islamabáde 4. januára. Vysoká predstaviteľka pani Ashtonová dôrazne odsúdila
túto vraždu vo svojom stanovisku zo 4. januára. Vyzvala pakistanské orgány, aby páchateľov
tohto činu postavili pred súd. Táto vražda je o to strašnejšia, že podľa dostupných správ
súvisí s otvorenou podporou pána Tasíra kresťanke Asii Bibiovej, ktorá bola odsúdená na
trest smrti na základe pochybných obvinení z rúhania.

Treba poznamenať, že 12. novembra 2010 vysoká predstaviteľka pani Ashtonová vyjadrila
hlboké obavy z rozsudku smrti pre Asiu Bibiovú. Vyzvala Pakistan, aby zrušil trest smrti
a rešpektoval ľudské práva, ktoré zaručujú medzinárodné dohovory, ktorých je táto krajina
signatárom.

Európska únia v rámci tohto dialógu o ľudských právach opakovane upozorňovala
pakistanskú vládu na neprestávajúce uplatňovanie zákonov o rúhaní. Sme si vedomí toho,
že zákony o rúhaní sú vo svojej súčasnej podobe náchylnejšie na zneužívanie a často sa
uplatňovali voči náboženským menšinám. Takisto sme si vedomí skutočnosti, že falošné
obvinenia sa využívali ako nástroj na začatie súkromných sporov alebo na osobné
obohatenie.

Predchádzajúce opatrenia, ktoré prijala pakistanská vláda, nás podnietili k snahe o zmenu
viacerých kontroverzných aspektov týchto zákonov. Ideálne by, samozrejme, bolo, keby
sa zákony o rúhaní celkom zrušili. Nešťastím je, že v prípade vraždy pána Tasíra mal vrah
širokú podporu verejnosti. Obávame sa, že fatwa nebola vydaná len voči pánovi Tasírovi,
ale aj voči ostatným verejným činiteľom, ktorí podporili reformu zákonov o rúhaní.
Beztrestné podnecovanie k nenávisti a násiliu by malo byť zakázané.

Pakistanská vláda je povinná chrániť svojich občanov a veríme, že urobí všetko pre to, aby
zaistila ich bezpečnosť. Existujú obavy, že vražda pána Tasíra je prejavom nárastu
extrémizmu a neznášanlivosti v Pakistane. Musíme čeliť tejto situácii a starostlivo zvážiť
naše konanie, pretože vieme, že vláda a vo všeobecnosti demokratické inštitúcie štátov
budú aj naďalej čeliť skľučujúcim problémom. Vyjadrím sa veľmi jasne: nemáme inú
možnosť, ako pokračovať v posilňovaní demokratických a pokrokových síl v občianskej
spoločnosti Pakistanu.

Pakistanská ústava výslovne chráni práva menšín a v súlade s tým musí vláda bojovať proti
extrémizmu nielen v pohraničných oblastiach, ale aj v uliciach pakistanských miest. V rámci
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našej rozvojovej spolupráce musíme klásť trvalý dôraz na vzdelávanie a v rámci
vzdelávacieho systému je potrebné urobiť viac pre podporu tolerancie, najmä pokiaľ ide
o menšiny. Sme si dobre vedomí zraniteľnej situácie osôb patriacich k náboženským
menšinám v Pakistane; netýka sa to len kresťanov, ale aj hindov, šiítov, ahmadijov
a ostatných. Európska únia by mala brániť ich spoločnú vec a nie iba vec konkrétnej skupiny
alebo náboženstva, pretože by to hralo do karát tým, ktorí chcú prehĺbiť rozdiely medzi
kresťanmi a moslimami.

Aj naďalej sa budeme zameriavať na potrebu plnej ochrany práv každého jednotlivca na
slobodu náboženského vyznania v Pakistane alebo inde.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písomne. – Chcel by som vyjadriť hlboké rozhorčenie nad
vraždou guvernéra provincie Pandžáb v Pakistane Salmána Tasíra, ku ktorej došlo
4. januára 2011 za to, že sa postavil proti pakistanskému zákonu o rúhaní. V súlade
s hodnotami našich západných spoločností sa vražda považuje za najhorší trestný čin.
Preto je ťažké pochopiť, ako môže niekto spáchať vraždu ako formu odplaty. Sloboda
svedomia a sloboda náboženského vyznania sú rovnako dôležité ako sloboda prejavu, čo
môže viesť ku konfliktom medzi týmito slobodami. Akákoľvek vládna definícia toho, čo
sa považuje za rúhanie, je neprijateľným obmedzením slobody prejavu. Moderná spoločnosť
by mala považovať za oprávnené všetky osobné názory vyjadrené pokojným spôsobom.
Ak sa má Pakistan stať tolerantnou spoločnosťou, takéto barbarské akty motivované
náboženským fundamentalizmom sa musia zakázať. Tento incident je ďalšou pripomienkou
toho, že sloboda prejavu v niektorých regiónoch sveta stále neexistuje. Vzhľadom na
históriu svojej krajiny bolo od Salmána Tasíra odvážne, že sa postavil proti zákonom
o rúhaní a za slobodu prejavu. Je poľutovaniahodné, že ho to nakoniec stálo život.

11.2. Brazília: vydanie Cesara Battistiho

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení
o Brazílii: vydanie Cesareho Battistiho (2) .

Mara Bizzotto,    autorka. – (IT) Podľa medzinárodného práva je politický utečenec osobou,
ktorá sa pre obavu zo stíhania na základe rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti
k určitej sociálnej skupine alebo politických názorov nachádza mimo krajiny svojej štátnej
príslušnosti.

Cesare Battisti nie je politickým utečencom. Bez ohľadu na ochranu, ktorú mu mnoho
rokov poskytovalo Francúzsko, tu hovoríme o masovom vrahovi, ktorý spáchal alebo si
objednal štyri vraždy a ktorý sa ukrýval pod zámienkou politického boja, aby sa vyhol
odsúdeniu na doživotie. Je nehanebné, že taká veľká krajina ako Brazília môže odmietnuť
vydanie nepotrestaného kriminálnika a udeliť mu štatút politického utečenca. Talianske
orgány a predovšetkým príbuzní obetí trvajú na tom, aby bol tento zločinec vydaný
spravodlivosti.

(2) Pozri zápisnicu.
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Vzhľadom na aroganciu pána prezidenta Lulu, keď odmietol vydanie, nemôže EÚ nechať
taliansku vládu v tejto veci bez pomoci. Európa má a musí využiť všetky diplomatické
nástroje, ktoré má k dispozícii, aby zaručila vydanie Cesareho Battistiho do Talianska,
dokonca aj za cenu pohrozenia pozastavením dohôd o spolupráci s Brazíliou.

Anneli Jäätteenmäki,    autorka. – (FI) Dodržiavanie nezávislosti súdnej moci a zákonnosti
jej rozhodnutí patrí medzi nevyhnutné podmienky právneho štátu a demokratickej
spoločnosti. Každá osoba si zaslúži právo na spravodlivý proces a rozsudok nezávislého
súdu treba rešpektovať.

V tomto prípade brazílsky Najvyšší súd rozhodol, že povolí vydanie Cesareho Battistiho.
Všetky rozhodnutia o požiadavke na vydanie, ktoré prijalo Taliansko, boli prijaté na základe
riadneho právneho poriadku. Európsky súd pre ľudské práva o odvolaní neuvažoval. Inými
slovami, tento prípad bol uzavretý.

Teraz musia brazílske orgány konať, aby zaistili uplatňovanie práva, a vydať Cesareho
Battistiho. Naša skupina dúfa, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť urobí maximum,
aby súdny systém a právny štát zvíťazili.

Raül Romeva i Rueda,    autor. – (ES) Je pravda, že sa nepokúšam zakrývať svoje
znepokojenie z tejto veci a situácie, pretože skutočne verím, že pred sebou máme dôležitú
tému. Je to však téma, ktorá sa týka Talianska a Brazílie, a je veľa miest a inštitúcií, ktoré
podľa mňa musia tento problém riešiť. Nie som si však istý, či je tým správnym miestom
tento Parlament, kde sa má hovoriť o uzneseniach týkajúcich sa porušovania ľudských
práv po celom svete.

Hovorím to s maximálnym rešpektom a hneď na začiatku chcem vyjadriť svoju veľkú
solidaritu so všetkými obeťami terorizmu vo všetkých kútoch sveta, zvlášť v tomto prípade.
Hovorím to aj preto, aby som podnietil všeobecné úvahy o tom, ako je to možné, že o týchto
typoch problémov napokon diskutujeme na štvrtkovom popoludňajšom zasadnutí, pričom
v tejto súvislosti chcem tiež zdôrazniť, že tu máme situáciu sub judice, keď uznesenie už
bolo prijaté.

Pre našu skupinu je náročné podporovať takúto situáciu a z tohto dôvodu cítime povinnosť
zdržať sa hlasovania. Plánujeme sa zdržať hlasovania, ale chcem zdôrazniť, že dôvodom
nie je to, že by si obsah či téma nezasluhovali pozornosť, ale len to, že si myslíme, že toto
nie je pravý čas ani miesto.

Roberta Angelilli,    autorka. – (IT) Prostredníctvom tohto rozhodnutia vyzývame európske
inštitúcie, aby pri vykonávaní svojich diplomatických funkcií plnili svoju úlohu pri
potvrdzovaní práv na spravodlivosť a zákonnosť.

Európsky parlament dnes jasne a zreteľne žiada, aby Charta základných práv nebola len
zbierkou papierov a aby sa občania nepovažovali len za spotrebiteľov na spoločnom trhu,
ale aj za držiteľov nescudziteľných základných práv, o ktorých sa nedá vyjednávať. Včera
sem s dôverou prišli príbuzní obetí Cesareho Battistiho, ktorý zabil štyroch slušných,
poctivo pracujúcich ľudí v nezmyselnom masakri priamo pred očami ich rodín a detí.

Pán komisár, so zanietením a mocou zákona, ktorý stojí na našej strane, sa spoliehame na
všetkých, že urobia všetko, čo môžu. V týchto posledných sekundách by som chcela
požiadať kolegov poslancov, aby pamiatke obetí v duchu venovali minútu ticha.

107Diskusie Európskeho parlamentuSK20-01-2011



David-Maria Sassoli,    autor. – (IT) Dnes si tu v rokovacej sále pripomíname, že Európsky
parlament a demokratické inštitúcie musia chrániť a podporovať príbuzných obetí
terorizmu a zabezpečovať spravodlivosť, ktorú európska verejnosť očakáva.

V tomto uznesení, ktoré sme predložili a o ktorom budeme čoskoro hlasovať, poukazujeme
na to, že vzťahy medzi Brazíliou a Európskou úniou sú založené na vzájomnom uznávaní
a dodržiavaní právneho štátu a základných práv. Nad našimi priateľskými vzťahmi
s Brazíliou teda nevisia žiadne otázniky.

Chcel by som zdôrazniť, že obvinený Cesare Battisti bol v Taliansku usvedčený zo štyroch
vrážd. Cesare Battisti, aj keď je utečencom, mal počas procesov, ktoré boli vždy vedené za
prítomnosti jeho právneho zástupcu, všetky právne záruky, že taliansky justičný systém
konal správne a využili sa všetky úrovne spravodlivosti, pričom vyriekli dva rozsudky
doživotia.

Vážený pán predsedajúci, dokonca aj Francúzsko, kam sa predtým Cesare Battisti uchýlil,
sa v roku 2004 rozhodlo akceptovať taliansku žiadosť o vydanie, uznalo jeho zločiny
a príslušné tresty. Cesare Battisti je totiž zločinec, ktorý musí byť vydaný spravodlivosti.
Len ťažko sa dá pochopiť toto rozporuplné správanie Brazílie, najmä keď ho brazílske
orgány zatiaľ oficiálne neuznali za politického utečenca, čo patrí medzi dôvody
pozastavenia dvojstrannej dohody medzi Talianskom a Brazíliou týkajúcej sa vydávania
osôb.

Preto bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu pre rodiny obetí a širokú verejnosť
nepochopiteľné. Vážený pán predsedajúci, zastupujeme Európu práv a práv pre všetkých.
Obete majú právo vedieť, že tí, ktorí sú usvedčení zo spáchania takýchto ohavných zločinov,
si odpykajú trest vo väzniciach vo vlastnej krajine.

Ryszard Czarnecki,    autor. – (PL) Nie som Talian, nie som Brazílčan, som občan členského
štátu Európskej únie a nechcem, aby táto Únia bola Úniou, ktorá stratila zmysel pre
primeranosť – Úniou, v ktorej majú zločinci rovnaké práva ako obete zločinov a ich rodiny.
To je neprijateľné. Ide o otázku určitých základných noriem, povedal by som dokonca, že
ľudských, a nie európskych noriem. Hovorím ako niekto, kto do tejto veci nie je veľmi
citovo zaangažovaný a kto, domnievam sa, sa dokáže na situáciu pozrieť s nadhľadom
a objektívne. A pripadá mi to tak, že sa tu v istej miere stratila rovnováha, čo je pre našich
daňových poplatníkov a našich voličov nepochopiteľné. Myslím si, že rozhodnutie
brazílskeho Najvyššieho súdu je nepochopiteľné a nepochopí ho nikto, kto sa vecou bude
čo i len trochu zaoberať.

Mario Mauro,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (IT) Vážený pán Romeva i Rueda, počas
včerajšej emotívnej tlačovej konferencie, ktorá sa konala v Parlamente, príbuzní obetí
vražedného vyčíňania Cesareho Battistiho hovorili spravodlivo a dôstojne o podstate tejto
tragickej udalosti.

Nejde o pomstu, ale o to, že spravodlivosť musí platiť. A ak sa má spravodlivosť vykonávať,
Cesare Battisti musí byť vydaný. A keďže Cesare Battisti musí byť vydaný, dúfame, že
prostredníctvom tohto uznesenia môže Parlament autoritatívne a dôveryhodne zdôrazniť
to, že nejde o pomstu, ale o to, že spravodlivosť musí platiť.

Európska únia je politický projekt, v ktorom sa skombinovali naše hodnoty a naše ideály,
aby sa definitívne potlačili moci ideológií, totalitných ideológií, svojvoľné násilie
a bezhraničné zlo terorizmu. V záujme uskutočnenia tohto projektu dnes znovu rozhodne
žiadame, aby sme sa neusilovali o pomstu, ale aby sme zaistili vykonávanie spravodlivosti.
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Gianluca Susta,    v mene skupiny S&D. – (IT) Až príliš často sa stáva, že intelektuáli a mocné
inštitúcie v niektorých krajinách odmietajú chápať jav talianskeho terorizmu a spochybňujú
dôveryhodnosť nášho justičného systému.

Keďže práve to je právnym základom odmietania vydania Cesareho Battistiho, nemôžeme
robiť nič iné, ako odmietnuť to. Cesare Battisti, človek s nejasnou minulosťou, je výsledkom
obdobia, keď sa tisíce mladých ľudí – z ktorých mnohí boli zúfalo osamelí – rozhodli pre
ozbrojený boj ako prostriedok politického boja a skončili tým, že svoj odcudzený
utopistický sen, ktorému verili, premenili na zločin. Podobné tragédie zažili aj iné krajiny,
ale žiadna z nich doposiaľ neponúkla páchateľom týchto zločinov šancu na nápravu, ako
to urobilo Taliansko, ktoré v boji proti terorizmu skutočne upevnilo svoju národnú jednotu.

Pripájame sa k výzvam príbuzných obetí a žiadame, aby bol Cesare Battisti vydaný
talianskemu justičnému systému, ktorý je schopný ukázať – ako to bolo v stovkách ďalších
prípadov bývalých teroristov, ktorí sa teraz opätovne začlenili do spoločenského
a občianskeho života –, že trest znamená aj nápravu, ako to západnú právnu civilizáciu
naučil Talian Cesare Beccaria, a nielen zastrašovanie alebo brutalitu, ktorých sa obávajú
brazílske orgány.

Ilda Figueiredo,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Hovoríme tu o veci, ktorá nie je skutočne
naliehavá, pričom je dostatok otázok, ktoré sú skutočne urgentné, ako napríklad uväznenie
a vraždenie odborárov v Kolumbii, útlak a úmrtia v Hondurase alebo tragická situácia na
palestínskych územiach pod okupáciou Izraela.

Ak chcete hovoriť o Brazílii, naliehavo potrebné by bolo prejaviť našu solidaritu s ľuďmi
postihnutými búrkami, ktoré nedávno ničivo zasiahli štát Rio de Janeiro, najmä mestá
Nova Friburgo, Petrópolis a Teresópolis, ktoré zabili viac než 700 ľudí, bez domovov po
nich zostalo viac ako 13 000 ľudí a spôsobili nevyčísliteľné škody.

Je poľutovaniahodné, že sa Európsky parlament nevyjadril k tejto tragédii a že nepožiadal
Európsku komisiu, aby aktívne prejavila solidaritu brazílskej prezidentke a pripravenosť
poskytnúť potrebnú pomoc. Z týchto kresiel preto blahoželáme novej prezidentke Brazílie
pani Dilme Rousseffovej k jej nedávnemu zvoleniu. Vyjadrujeme brazílskemu Kongresu,
rodinám obetí tejto tragédie a ľudu Brazílie solidaritu a hlbokú ľútosť nad tragickými
následkami búrok.

Pokiaľ ide o predložené uznesenie, trváme na tom, že je potrebné rešpektovať rozhodnutia
zákonných orgánov Brazílie, kde je Cesare Battisti zadržiavaný, a bez tlaku Parlamentu
počkať na rozhodnutia zákonných orgánov Brazílie. Preto navrhujem, aby bol návrh
stiahnutý s cieľom zabrániť poľutovaniahodnému rozhodnutiu.

(Rečníčka prijala dve otázky podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Chcel by som reagovať na slová pani poslankyne,
ktorá hovorila, že existujú mnohé ďalšie naliehavé témy, ktoré treba riešiť, a podobne,
a uviesť jednoduchý fakt, že naproti mnohým iným témam, ktoré si celkom jasne zaslúžia
náš záujem, tu ide o naliehavý prípad, ktorý sa týka nielen krajiny mimo Európskej únie,
ale aj krajiny Európskej únie. A hovoríme pritom aj o občanoch, ktorí boli zavraždení
alebo majú zdravotné postihnutie a ktorí sú európskymi občanmi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Ako som už hovorila a teraz to zopakujem, nejde
o naliehavú záležitosť. Vieme, že zákonné orgány v Brazílii riešia túto vec a že taliansky
občan je v Brazílii zadržaný. Hovoríme preto len to, že tento Parlament nesmie vyvíjať tlak
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na zákonné orgány v Brazílii. Musíme počkať na rozhodnutia, ktoré v primeranom čase
prijmú. A čo sa týka naliehavých záležitostí, je ich plno a týkajú sa napríklad aj Brazílie
a solidarity s obeťami búrok, pri ktorých prišlo o život 700 ľudí.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Mám pre pani Figueiredovú jednu jednoduchú otázku.
Nemyslíte si, že 30 rokov – lebo práve toľko rokov uplynulo, odkedy boli títo ľudia
zavraždení – stačí na to, aby sme konečne naliehavo žiadali o spravodlivosť?

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Ako sme už hovorili a teraz to zopakujem, ide o to,
ako diskutujeme o tejto téme. Diskutujeme o nej v čase, keď by sme mali hovoriť
o naliehavých záležitostiach. Dokonca aj z vyhlásení pani Angelilliovej je zrejmé, že sa
o tom mohla viesť rozprava aj inokedy a že o tom môžeme hovoriť aj inokedy, ale nie teraz
ako o urgentnej záležitosti. Naliehavá bola solidarita so 700 obeťami búrok v Brazílii, ku
ktorým došlo počas niekoľkých posledných dní.

Fiorello Provera,    v mene skupiny EFD. – (IT) Cesare Battisti nie je romantický hrdina, ako
ho niektorí opisujú, ale surový vrah s minulosťou plnou lúpeží, ktorý bol usvedčený
z vraždy štyroch ľudí, keď ich zozadu zavraždil guľkou do krku.

Neoprávnene využíval doktrínu politického azylu prezidenta Mitterranda a niektorí
ľavičiarski francúzski intelektuáli ho chránili a idealizovali ho. Potom Cesare Battisti utiekol
do Brazílie, aby sa vyhol vráteniu do vlasti a uväzneniu, kde ho chránilo chybné rozhodnutie
prezidenta Lulu, ktoré bolo pravdepodobne výsledkom politických dôvodov bez ohľadu
na utrpenie obetí alebo ich príbuzných.

Pani Figueiredová, žiadosť Parlamentu adresovaná brazílskym orgánom a Komisii vyzýva
nielen na dodržiavanie zákonných pravidiel a dvojstranných dohôd, ale jej zámerom je
tiež znovu potvrdiť zásadu, že konanie vraha nemožno ospravedlniť žiadnymi
ideologickými dôvodmi a žiadna krajina vrahovi nemôže zaručiť beztrestnosť.

Nesmieme nikdy zabudnúť na to, že vykonanie trestu má etickú hodnotu v rámci morálnej
kompenzácie pre obete. A to je základom spoločenskej dohody, ktorá pozdvihuje všetky
spoločenstvá, ktoré sú civilizované alebo sa o to snažia.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Uplynulo 31 rokov odvtedy, čo Cesare Battisti a jeho
gang preliali krv obetí barbarských vrážd, a ešte vždy sa na to nezabudlo.

Skutočným dôkazom toho je bolesť príbuzných obetí, ktorých sme si vypočuli včera na
tlačovej konferencii v Štrasburgu. Bol to pán Mastella, vtedajší minister spravodlivosti
talianskej vlády, ktorý sa konaním v rámci inštitúcií maximálne usiloval o to, aby sa
v prípade Cesareho Battistiho dosiahla spravodlivosť.

Dnes je to Európsky parlament, ktorý v spoločnom návrhu uznesenia ukazuje svoju
mimoriadnu jednotnosť a ktorý spoločne s príbuznými obetí, občanmi Talianska a celou
krajinou dôrazne žiada inú krajinu, ktorá je priateľom Európy a priateľom Talianska, aby
okamžite vydala Cesareho Battistiho, ktorý je zločincom a teroristom a ktorý bol odsúdený
na doživotie, aby sa konečne skončil tento ťažký a bolestivý prípad, ktorý sa ťahá už príliš
dlho.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) „Podľa seba bol malým podvodníčkom alebo menej
významným zločincom, ale bol rozumný a rovnako ako ja veril, že sa môže stať politikom.
Ľudia, ktorých zločiny jeho gangu zasiahli emočne a fyzicky, nikdy nežiadali pomstu, ale
zdvorilo žiadali o pravdu a spravodlivosť, dokonca aj teraz. Nejde o to, že súdy rozhodli
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o treste doživotia, ale o to, že prijali rozsudok a že trest, o ktorom sa rozhodlo podľa
pravidiel nášho právneho systému, sa môže dodržať a naplniť.“ To boli slová Arriga
Cavallinu, ktorý zverboval Cesareho Battistiho vo väznici, kde si odpykával trest za lúpež.
Takto hovoril o Cesarem Battistim, o jeho zločinoch a rodinách obetí.

A to je samotná podstata celej tejto veci. Bol obyčajným zločincom, ktorý sa prepracoval
na teroristu a ktorý bol odsúdený na doživotie vo väznici za spáchanie alebo objednanie
vrážd štyroch bezbranných ľudí. Najprv sa ukrýval v Mexiku, potom vo Francúzsku a teraz
v Brazílii pod ochranou siete medzinárodnej podpory, ako keby to bol romantický
revolucionár, a nie nemilosrdný vrah.

Práve preto vydanie Cesareho Battistiho Taliansku nie je len posledným krokom v dlhej
histórii domnelého politického stíhania, ako by nás o tom stále radi presvedčili niektorí
kaviarenskí intelektuáli, ale je to legitímny nárok členského štátu, dokonca zakladajúceho
štátu Európskej únie, aby sa medzinárodné zmluvy a jeho vlastný justičný systém
rešpektovali.

(potlesk)

Charles Tannock (ECR).   – Spochybňujem vaše rozhodnutie umožniť postup
„catch-the-eye“ jednoducho na základe toho, ktorí rečníci nevystúpili v rozprave o Pakistane.
Táto rozprava je úplne iná a o úplne inej téme. Doposiaľ to bola rozprava medzi
portugalskými a talianskymi rečníkmi. To je výborné, ale možno by aj iné krajiny, ako aj
ďalšie delegácie z iných politických skupín chceli vyjadriť svoj názor.

Predsedajúci.   – Úplne súhlasím, že ide o absolútne odlišnú rozpravu, ale máme pridelený
čas dve minúty, preto mám možnosť dať čas dvom ľuďom. Ak by ste boli na mojom mieste,
ako by ste to urobili? Chcem dať spravodlivú možnosť všetkým, čo nevystúpili počas
predošlej témy, spravodlivú možnosť zástupcom všetkých politických skupín. Situácia je
skutočne taká, že vystupovali najmä naši talianski kolegovia, preto sa budem snažiť o to,
aby priestor dostávali najmä netalianski poslanci.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) V istej miere chápem frustráciu, ktorú cítia niektorí naši
kolegovia poslanci s ohľadom na naliehavosť uznesenia o Cesarem Battistim.

Koncom decembra, keď prezident Lula da Silva vydal rozhodnutie, že nepovolí vydanie,
premiér Berlusconi oznámil, že odvolá z Brazílie talianskeho veľvyslanca a bude ďalej
bojovať za to, aby bol Cesare Battisti vydaný späť do Talianska. Nepochybne je to všetko
súčasťou toho istého boja.

Nijako to však neznižuje závažnosť zločinov Cesareho Battistiho. Tridsať rokov unikal
pred talianskou súdnou mocou, a preto sa mu až doteraz podarilo vyhnúť sa doživotnému
trestu za vraždu. Vzťahy medzi EÚ a Brazíliou sú založené na dôvere, pokiaľ sa bude
rešpektovať demokracia, právny štát a ľudské práva. A nemožno akceptovať, že zločinci
dostanú štatút politického utečenca.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Domnievam sa, že rešpektovanie súdnej nezávislosti –
základnej normy, ktorá platí v Európskej únii aj v Brazílii – by malo mať prednosť pred
všetkými ďalšími hľadiskami. Som pevne presvedčená, že vynikajúce vzťahy medzi týmito
dvomi stranami na hospodárskej aj politickej úrovni podporí aj rovnako dobrá spolupráca
v justičných otázkach, aby si Cesare Battisti, ktorý bol odsúdený na doživotie za štyri vraždy
a ďalšie zločiny, odpykal svoj trest podľa zákona, ktorému podlieha.
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Medzi Brazíliou a Talianskom platí dvojstranná zmluva o vydávaní osôb. Preto musíme
Brazíliu požiadať, aby dodržiavala túto dohodu. Keďže spory majú vysoko politický aspekt,
domnievam sa, že s novou brazílskou hlavou štátu treba začať dialóg práve na tejto úrovni.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Som mierne prekvapená, koľko poslancov
je počas štvrtkového popoludnia prítomných v rokovacej sále. Ako niekto, kto sa zúčastňuje
na všetkých štvrtkových popoludňajších rozpravách, považujem náhly záujem o témy
ľudských práv za celkom mimoriadny.

Bolo by ma to potešilo, keby som nezistila, že ide väčšinou o talianskych poslancov, ktorí
zvyčajne nemajú záujem o ľudské práva a ktorí sú preto často prvými, ktorí...

(protesty)

Vážený pán kolega, chcete niečo jasne povedať? V tom prípade potom, prosím, hovorte
do mikrofónu a ja vám odpoviem. Vy by ste niečo také nazvali osobným obvinením. Vy
ste Talian, ja som Francúzska, ja vás rešpektujem ako Taliana. Veď napokon všetci vidia,
že dnes je v Parlamente prítomná väčšina talianskych poslancov, čo je na štvrtkové
popoludnie minimálne nezvyčajné. Ja som tu každé štvrtkové popoludnie, pane! Každý
štvrtok popoludní som tu v pléne!

(protestné pokrikovanie)

Utíšte sa, aby som mohla hovoriť! Ja nemám vo zvyku prerušovať kolegov poslancov
a nebudem tolerovať, keď prerušujú mňa. Vážený pán predsedajúci, môžem využiť svoj
pridelený čas?

(Predsedajúci požiadal rečníčku, aby pokračovala.)

Všimla som si tiež, že talianski poslanci všeobecne ako prví žiadajú, aby sa ich demokracia
rešpektovala a aby nikto nezasahoval do talianskych záležitostí. To je fakt. Stačí si prečítať
rozpravy Európskeho parlamentu a uvedomíte si to. Nie sme tu na to, aby sme zistili, či je
Cesare Battisti vinný alebo nevinný. Viem – a teraz to adresujem priamo vám –, že s tzv.
„olovenými rokmi“ sa Taliani vyrovnávajú len veľmi ťažko. Viem to. Viem, že tam bolo
mnoho obetí. Viem však aj to, že nie všetci, ktorí spáchali teroristické činy, boli v Taliansku
súdení. Opakujem: nie všetci, ktorí spáchali teroristické činy, boli v Taliansku súdení!

(protestné pokrikovanie)

Nechali by ste ma, prosím, hovoriť bez prerušovania? Človek by si myslel, že sme
v národnom parlamente. V Európskom parlamente sa takéto veci nerobia! Pán predsedajúci,
bolo by možné, aby som mohla vystúpiť bez prerušovania?

(Predsedajúci požiadal rečníčku, aby ukončila svoje vystúpenie.)

Myslím si, že v toto štvrtkové popoludnie nemáme zasahovať do vzťahov medzi Brazíliou
a Talianskom. Sme tu na to, aby sme zaistili dodržiavanie práva na spravodlivosť, s tým
v plnej miere súhlasím. V tom prípade však nechajme brazílsky Najvyšší súd, aby vydal
svoje rozhodnutie. Vec teraz riešia brazílske súdy, Najvyšší súd má ešte len vydať svoje
rozhodnutie, táto vec ešte nepatrí do...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)
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– (FR) Mám vo zvyku rešpektovať kolegov poslancov a som pripravená odpovedať na
otázku. Bola by som veľmi rada, keby oni prejavovali rovnakú toleranciu voči mne.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Ak by ste rešpektovali kolegov poslancov, pani Vergiatová,
absolútne by ste si nedovolili povedať, že talianski poslanci sa nikdy nezaujímali o ľudské
práva.

Som tu už 16 rokov. Môžete si pozrieť záznamy o mojej práci v Parlamente a určite si
nezaslúžim, aby ste ma vy poúčali o ľudských právach.

V mene našich kolegov poslancov by sme sa chceli opýtať, či sa nehanbíte pochybovať
o týchto štyroch ľuďoch?

Viete, akú prácu títo ľudia vykonávali? Boli to veľmi skromní ľudia. Jeden z nich bol
príslušníkom ochranky, jeden bol mäsiarom, ďalší obchodníkom a štvrtý pracoval ako
príslušník verejných bezpečnostných síl.

Včera nám deti týchto ľudí, ktoré v tom čase mali od 10 do 15 rokov, povedali, že každý
jeden deň mali pred očami svojich otcov v kaluži krvi. Naozaj si myslíte, že je primerané
vyvolávať spory?

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Túto otázku považujem za osobné
obvinenie. Nie, nehanbím sa, pani Angelilliová, pretože som sa jasne vyjadrila, že si myslím,
že tzv. olovené roky boli pre Taliansko ťažkým obdobím. Naozaj si myslím, že tzv. olovené
roky boli pre Taliansko ťažkým obdobím. Viem, koľko obetí mali v Taliansku. Osobne
som sa o toto obdobie zaujímala.

Preto nie, nehanbím sa. Nespochybňujem obete, spochybňujem to, ako talianski poslanci
využívajú štvrtkové popoludňajšie rokovanie vyhradené na témy ľudských práv na rozpravu
o téme, ktorá sa týka výlučne Talianska a Brazílie. Myslím si – a dúfam, že pán komisár
bude tiež reagovať týmto spôsobom –, že Európska únia nemá čo zasahovať do záležitostí
medzi Talianskom a Brazíliou, lebo to nie je jej úloha. Tieto rokovania sú vyhradené pre
ľudské práva. A navyše, pani Angelilliová, ja som vás o tomto nijako nepoúčala.

Predsedajúci.   – Nebudem už prijímať žiadne ďalšie otázky postupom zdvihnutia modrej
karty. Mali sme tu argumenty a mali sme tu protiargumenty. (Teraz prejdeme k ďalšiemu
rečníkovi.)

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Vznášam procedurálnu námietku na základe rokovacieho
poriadku vo vzťahu k štruktúre programu rokovania. Chcem len poukázať na to, že táto
téma je súčasťou programu na základe rozhodnutia prijatého Konferenciou predsedov,
ktoré bolo potom ratifikované hlasovaním v pléne minulý pondelok.

Nie je v programe preto, že si to želali talianski poslanci. Ide o oficiálny akt, o ktorý najprv
žiadala Konferencia predsedov a potom celý Parlament.

(potlesk)

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Európska únia musí skutočne zaistiť, aby sa dodržiavala zmluva
podpísaná medzi Brazíliou a Talianskom, ktorej zámerom je regulovať podmienky a postupy
spolupráce vo veciach vydávania osôb.

Brazílsky Najvyšší súd povolil vydanie Cesareho Battistiho, ktorý bol uznaný za vinného
v siedmich súdnych konaniach a za neprítomnosti bol odsúdený na štyri doživotné tresty
za štyri vraždy, pričom konečné rozsudky vydali talianske justičné orgány. Je preto
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neuveriteľné, že prezident Brazílie, ktorého funkčné obdobie sa práve končilo, odmietol
tohto kriminálnika vydať Taliansku. A navyše sa skupina ľavicových brazílskych poslancov
vybrala navštíviť Cesareho Battistiho do väznice, aby sa tam s ním odfotografovali pri
oslavách, čo je ukážkou nesmierneho pohŕdania našou krajinou.

Európska únia, ktorá má vynikajúce obchodné a hospodárske vzťahy s Brazíliou, nemôže
urobiť nič iné, len zasiahnuť do situácie, aby presadzovala zákony a právo príbuzných
obetí na spravodlivosť. Práve včera sa príbuzní obetí stretli v Štrasburgu s poslancami
Európskeho parlamentu, ktorí sa tentoraz všetci zhodli na tom istom bez ohľadu na svoje
politické presvedčenie.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Komisia veľmi dobre pozná nedávne rozhodnutie brazílskeho
prezidenta, ktorého funkčné obdobie sa práve končilo, o zamietnutí vydania talianskeho
občana Cesareho Battistiho, ktorý bol v neprítomnosti odsúdený talianskym súdom na
doživotie a niekoľko ďalších trestov odňatia slobody.

Náležite som si vypočul vaše názory na tento konkrétny prípad a stotožňujem sa s vašimi
pocitmi voči obetiam a ich rodinám. Komisia sa však domnieva, že nemá pôsobnosť na
to, aby sa v tomto prípade zaangažovala. Európska únia nemá uzatvorenú s Brazíliou
žiadnu zmluvu o vydávaní osôb, a aj keby to tak bolo, nemala by žiadne právo zasahovať
do jednotlivých prípadov vydávania osôb. Rozhodnutie o vydávaní osôb medzi členskými
štátmi Európskej únie alebo medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi je
výlučne doménou súdnej moci.

Vzťahy Talianska s Brazíliou vo veci spolupráce pri trestných činoch sa riadia dvojstrannou
zmluvou o vydávaní osôb uzatvorenou v roku 1989. Brazílske orgány využili svoju
diskrečnú právomoc v rámci práva a odmietli vydanie Cesareho Battistiho.

Chcel by som však otvorene dodať, že v tomto prípade vydania osoby vôbec nepochybujem
o tom, že talianske justičné orgány zabezpečujú vysoké normy očakávané od členských
štátov Európskej únie.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Ana Gomes (S&D),    písomne. – (PT) Som proti iniciatíve tohto uznesenia, pretože sa
domnievam, že prípad vydania Cesareho Battistiho nemá miesto v rozprave v tomto
Parlamente o naliehavých veciach porušovania ľudských práv, demokracie a právneho
štátu jednoducho preto, lebo nejde o prípad porušovania ľudských práv, demokracie ani
právneho štátu v Brazílii, a tiež preto, lebo nejde o naliehavú záležitosť. Ide o právny
a politický spor medzi Brazíliou a Talianskom a stále sa čaká na rozhodnutie Najvyššieho
federálneho súdu Brazílie. Tento Parlament by mal teraz Brazílii vysielať dve iné správy:
jednu správu o solidarite s ohľadom na pohromu, pri ktorej o život prišlo viac než 700 ľudí,
a jednu správu o radosti z demokratického zvolenia prezidentky Dilmy Rousseffovej.
Brazília je nepochybne demokratická krajina, ktorá za posledné desaťročia dosiahla výrazný
pokrok v oblasti politických, občianskych, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych
záležitostí a ktorá je modelom boja proti chudobe a hladu vďaka vládnym programom
zameraným proti hladovaniu a na podporu rodín.
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Monica Luisa Macovei (PPE),    písomne. – Právny štát sa musí presadzovať. Od neho
závisí dôveryhodnosť verejných inštitúcií. Brazílsky prezident Lula dostal povolenie od
brazílskeho Najvyššieho súdu, aby vydal Cesareho Battistiho, talianskeho občana
odsúdeného okrem iného aj za štyri vraždy. Dňa 31. decembra 2009, teda v deň, keď bol
prezident Lula posledný deň vo svojej funkcii, odmietol Taliansku Cesareho Battistiho
vydať. Očakávam, že brazílske orgány prijmú apolitické nestranné konečné rozhodnutie,
rozhodnutie, ktoré bude presadzovať právny štát. Právny štát je základom vzťahov medzi
Brazíliou a EÚ. Naše zmluvy sa zakladajú na zásadách ľudských práv a spravodlivosti.
Verím, že tieto zásady budú aj ďalej vzájomné.

11.3. Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o siedmich návrhoch uznesení
o Iráne, najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej (3) .

Bastiaan Belder,    autor. – (NL) Presne pred týždňom zverejnila v denníku The Wall Street
Journal nositeľka Nobelovej ceny Širin Ebadiová podrobný článok o svojej priateľke, iránskej
právničke Nasrín Sutúdeovej, ktorá obhajovala ľudské práva a ktorá bola nedávno odsúdená
na 11 rokov väzenia. Širin Ebadiová vyzvala Západ, aby venoval väčšiu pozornosť prípadu
Nasrín Sutúdeovej a prípadom všetkých statočných obhajcov ľudských práv na území
Iránskej islamskej republiky.

Rozprava v tomto Parlamente je súčasťou reakcie na naliehavú výzvu pani Ebadiovej.
Nesmieme a nemali by sme zabudnúť na Nasrín Sutúdeovú ani na ďalších bojovníkov za
základné práva v Iráne. To bude aj posolstvom správy, ktorú by som rád predstavil v mene
Výboru pre zahraničné veci na plenárnom zasadnutí v marci, a spolieham sa, pán
predsedajúci, dámy a páni, že za ňu budete všetci hlasovať. Bude to silný a zjednotený hlas
Európy za práva iránskeho ľudu.

Marietje Schaake,    autorka. – Nasrín Sutúdeová bola odsúdená na 11 rokov vo väzení
a my sme znovu nútení hovoriť o ľudských právach v Iráne. Nasrín má zákaz vykonávať
právnickú činnosť, ale my by sme mali zabezpečiť spravodlivosť.

V Iráne sa už nevykonávajú ani neexistujú žiadne zásady právneho štátu a súdnictvo je
veľmi spolitizované. Obhajoba ľudských práv sa teraz považuje za konanie proti národnej
bezpečnosti. Nasrín Sutúdeová, právnička a matka dvoch detí, je v súčasnosti obžalovaná
za konanie proti národnej bezpečnosti. Bola okrem iných aj obhajkyňou Zahráy
Bahrámíovej, iránsko-holandskej občianky odsúdenej na smrť ešte predtým, ako mala
možnosť rozprávať sa s holandskými diplomatmi, a v atmosfére vážnych pochybností
o spravodlivosti procesu.

Nasrín Sutúdeová je a bola silnou ženou, ktorá bojuje za spravodlivosť. Aj vďaka nej však
vidíme slabý režim, ktorý potláča svojich občanov namiesto toho, aby im zabezpečil
prosperitu. Vysoká predstaviteľka pani Ashtonová koncom tohto mesiaca navštívi Istanbul
a bude sa snažiť priviesť iránsky režim k spolupráci s medzinárodným spoločenstvom
v súvislosti s otázkou jadrových zariadení. Cieľ hospodárskych sankcií je rovnaký.
Pochybujem, že dosiahnu želaný výsledok bez toho, aby predtým neprimerane ublížili
iránskym občanom, a tak ich ešte viac urobili závislými od neústupčivej vlády.

(3) Pozri zápisnicu.
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Čo sa týka hospodárskych sankcií, som skeptická. Verím však, že sankcie proti jednotlivcom,
ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv napríklad cenzurovaním, znásilňovaním,
mučením a popravami, budú účinným a nevyhnutným krokom k tomu, aby sa ukončila
ich beztrestnosť a aby sa ctila spravodlivosť, za ktorú Nasrín Sutúdeová bojovala. Ľudské
práva sú bezpochyby Achillovou pätou iránskeho režimu.

Vážený pán predsedajúci, kým mám ešte slovo, chcela by som vás požiadať, aby ste vyzvali
našich talianskych kolegov, aby sa utíšili. Naozaj to ruší, keď sa začnú rozprávať v rokovacej
sále, keď sa už nehovorí o ich téme.

Predsedajúci.   – Vážení kolegovia, počuli ste požiadavku pani Schaakeovej. Ostatní
kolegovia tiež žiadali, aby ste sa utíšili. Ak sa chcete porozprávať o súkromných
záležitostiach, môžete ísť von.

Struan Stevenson,    autor. – Chcel som dnes prirovnať Iránsku islamskú republiku
k nacistickému Nemecku, ale musím povedať, že v mnohých ohľadoch mi pripadá omnoho
horšia. Mullovia tento rok obesili zatiaľ 65 ľudí. Desiatich obesili včera. Najprv dostali
neprimerané tresty a ich majetok bol skonfiškovaný a potom každého z nich nemilosrdne
zbičovali a obesili na šibenici. Za posledné štyri týždne bolo obesených 87 ľudí.

Prezident Ahmadínedžád popiera holokaust a nenávidí Židov. Hovorí, že chce vymazať
Izrael z mapy sveta a teraz dokonca buduje jadrové zbrane, ktoré by mu to umožnili. Spolu
s Chameneím stoja za neľútostným utláčaním iránskych občanov, pričom vešanie, mučenie,
ukameňovanie na smrť, amputácie, bičovanie na verejných miestach a popravy detí
a dokonca tehotných žien sú pre nich bežné. Dvom väzňom v Mašhade amputovali tento
týždeň ruky. K amputáciám boli odsúdené aj ďalšie dve osoby a tieto rozsudky budú
čoskoro vykonané.

Zamerajú sa okamžite na každého, kto sa pokúsi odhaliť toto zlo. Typickým príkladom je
Nasrín Sutúdeová. Táto odvážna právnička bojujúca za ľudské práva, ktorá obhajovala
množstvo nevinných ľudí, bola nespravodlivo odsúdená a uväznená týmto fašistickým
režimom. Jej škandalózne odsúdenie na 11 rokov väzenia za to, že si vykonávala svoju
prácu, je urážkou ľudskosti. Skutočnými zločincami sú tyrani v Teheráne a oni by sa mali
zodpovedať. Sú presvedčení o tom, že západní kritici sú súčasťou medzinárodného
sprisahania na zvrhnutie ich režimu. Nuž, ja by som sa k tomuto projektu dnes určite
prihlásil. Nikdy nesmieme dovoliť, aby zlo zvíťazilo, a čím skôr sa nám podarí obnoviť
slobodu, demokraciu, ľudskosť a práva žien v Iráne, tým lepšie to bude pre celý svet.

Rosario Crocetta,    autor. – (IT) Žiadosťou o okamžité prepustenie Nasrín Sutúdeovej
naliehame na Úniu a jej členské štáty, aby pre oslobodenie iránskych občanov a sveta od
jedného z najkrutejších a najautoritatívnejších režimov v histórii urobili viac.

Iránsku islamskú republiku charakterizuje nielen hrozba, ktorú pre svetový mier predstavuje
ich jadrový projekt schopný vyvolať hrôzu jadrovej vojny, ale aj nelegitímnosť jej volieb,
masové zatýkanie ľudí dožadujúcich sa slobodných volieb, zabíjanie odporcov,
znásilňovanie a fyzické zneužívanie tých, ktorí nepodporujú režim, nespravodlivosť
súdnych procesov, kde sa dá rozhodnutie odhadnúť hneď po obvinení, vážna diskriminácia
žien a homosexuálov a chýbajúca sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania. Podmienky
iránskych väzňov v tábore Ašraf, kde sa stávajú obeťami násilia či dokonca ukameňovania,
si nedokážeme ani predstaviť.

Každý deň sú v Iráne minimálne dvaja ľudia vrátane detí odsúdení na smrť a často sa previnia
len tým, že nevyhovujú režimu. Zákonný dôkaz sa často získava krutým a zručným
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využívaním brutálnych spôsobov mučenia. Cieľom tejto kritiky, samozrejme, nie je islam,
ktorý sa zakladá na mieri, ale iránsky režim. Zatknutie a odsúdenie Nasrín Sutúdeovej
odhalilo novú úroveň justičných podvodov. V tomto prípade boli totiž útok a odsúdenie
zamerané na obhajcu ľudí, čo znamená, že iránski občania sa nemôžu dokonca ani brániť.

Cristian Dan Preda,    autor. – (RO) Irán síce začína otvárať dvere v súvislosti s otázkami
týkajúcimi sa jadrových zariadení, musíme však povedať, že čo sa týka ľudských práv
v tejto krajine, dvere sú jednoznačne zatvorené.

Prípad Nasrín Sutúdeovej to jednoznačne dokazuje. Za svoju prácu zameranú na podporu
ľudských práv bola potrestaná mimoriadne prísne. Bola odsúdená na 11 rokov väzenia,
má zakázané vykonávať právnickú činnosť na 20 rokov a má zakázané opustiť krajinu.
Tento verdikt bol výsledkom procesu, ktorý bol fraškou.

Toto však ani zďaleka nie je ojedinelý prípad. Je súčasťou premyslenej stratégie iránskeho
režimu na systematické umlčiavanie aktivistov v oblasti ľudských práv. Právnici, ktorí sú
aktívni v oblasti boja za ľudské práva, sú cieľom celej skupiny veľmi krutých trestov a my
musíme prejaviť solidaritu s týmito odvážnymi ľuďmi, ktorí pomáhajú a konajú v tejto
oblasti napriek vyhrážkam, mučeniu a väzneniu.

Raül Romeva i Rueda,    autor. – Musím vyhlásiť, že mi je veľmi ľúto, že sa opäť musíme
rozprávať o Iráne. Je to však potrebné. Je to naša povinnosť, pretože situácia v Iráne je
čoraz problematickejšia a dramatickejšia.

Je preto veľmi dôležité, aby tento Parlament znovu zopakoval svoju požiadavku na
prepustenie všetkých väzňov svedomia vrátane všetkých tých, ktorí sú zadržiavaní za
posledný rok v súvislosti s ich mierovými, znovu opakujem, mierovými politickými
aktivitami a činnosťami na podporu ľudských práv. Tento Parlament musí znovu vyzvať
iránske orgány, aby rešpektovali medzinárodne uznávané práva na slobodu prejavu
a slobodu zhromažďovania, a musí dôrazne odsúdiť mimoriadne prísny rozsudok proti
Nasrín Sutúdeovej a pochváliť ju za jej odvahu a angažovanosť.

Tento Parlament sa preto musí zaoberať prípadom pani Sutúdeovej, ako aj ďalších aktivistov
v oblasti ľudských práv a väzňov svedomia a žiadať jej okamžité prepustenie. Musíme
vyjadriť obavy nad čoraz častejšie sa objavujúcimi rozsudkami zákazu opustiť Irán, ktoré
môžu viesť k logickému záveru, že zostať v Iráne orgány považujú za trest.

Musíme vyzvať orgány, aby bojovali proti beztrestnosti osôb z radov bezpečnostných síl,
ktorí porušujú ľudské práva, a zopakovať žiadosť o nezávislé vyšetrovanie obvinení
a mimosúdnych popráv, ku ktorým došlo po sporných prezidentských voľbách v júni,
a o to, aby podozriví páchatelia boli postavení pred súd. Musíme, samozrejme, jednoznačne
odsúdiť bombový útok v Čáhbaháre a rodinám obetí a zranených vyjadriť svoju úprimnú
sústrasť.

Nakoniec by som rád povedal, že máme vážne obavy z prenasledovania určitých
náboženstiev a etnických skupín v Iráne. Musíme vyjadriť svoje presvedčenie, ktoré
podporuje aj nedávna európska história, že mierový a vyvážený sociálny a politický rozvoj
je možné dosiahnuť jedine tým, že sa vezmú do úvahy kultúrne a sociálne ciele rôznych
regiónov.

Bogusław Sonik,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (PL) Nasrín Sutúdeová bola aj dôvodom
našej predošlej parlamentnej rozpravy o nedostatočnej ochrane ľudských práv v Iráne,
keď bola 4. septembra 2010 zatknutá a obvinená z propagandy proti štátu, sprisahania
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a zhromažďovania sa na účely konania proti národnej bezpečnosti. Zadržiavali ju štyri
mesiace. Táto vynikajúca obhajkyňa ľudských práv a oddaná spolupracovníčka laureátky
Nobelovej ceny Širin Ebadiovej bola teraz v súdnom procese odsúdená na 11 rokov väzenia
s nasledujúcimi 20 rokmi zákazu právnickej činnosti a zákazu opustiť Irán. Nezabúdajme
ani na to, že na dlhý čas vo väzení boli odsúdení aj iní politickí väzni. Na štyri roky vo
väzení a 74 rán bičom bola za ten istý zločin odsúdená aj 26-ročná aktivistka za práva žien
Šíva Nazaháriová.

Musíme dať jasne najavo, že sme proti očividnému porušovaniu základných ľudských
práv: slobody zhromažďovania sa, slobody prejavu, práva na slobodu myslenia a práva
na spravodlivý proces. Nasrín Sutúdeová, ktorá zasvätila svoj život boju za ľudské práva
– ochrane neplnoletých osôb odsúdených na smrť a ľudí obvinených za vyvolávanie
pokojných protestov a úzku spoluprácu s opozíciou –, sa stala živým dôkazom porušovania
ľudských práv v Iráne. Európska únia sa už nemôže ďalej nečinne prizerať na tento nerovný
boj iránskej spoločnosti proti režimu.

Corina Creţu,    v mene skupiny S&D. – (RO) Aj my podporujeme žiadosti o okamžité
a bezpodmienečné prepustenie Nasrín Sutúdeovej a všetkých ďalších väzňov svedomia
v Iráne. Po volebnom podvode, ktorý udržal pri moci Ahmadínedžádov režim, zaplatili
tisícky Iráncov svojou slobodou za odvahu pri protestoch proti čoraz represívnejšiemu
režimu. Nasrín Sutúdeová bola odsúdená po mesiacoch v izolácii a po mesiacoch mučenia
na 11 rokov väzenia, pretože ako právnička a aktivistka bojujúca za ľudské práva obhajovala
oponentov teheránskej vlády vrátane laureátky Nobelovej ceny za mier.

Spolu s mnohými disidentmi zlým zaobchádzaním v iránskych väzeniach trpia aj desiatky
novinárov a blogerov, ktorí sa odvážili uplatniť svoje základné právo na slobodu prejavu,
aby vyjadrili vlastné presvedčenie. Myslím si, že záväzok Európskej únie oslobodiť týchto
bojovníkov za demokraciu by nemal mať iba formu verejného protestu, ale aj formu
konkrétnych krokov zo strany Európskej služby pre vonkajšiu činnosť s cieľom mobilizovať
medzinárodné spoločenstvo a vyvinúť väčší spoločný tlak, aby sa zastavilo toto porušovanie
ľudských práv v Iráne.

Charles Tannock,    v mene skupiny ECR. – V tomto Parlamente by sme nikdy nemali
zabudnúť na to, že sloboda diskutovať a nesúhlasiť, ktorú v takej hojnej miere požívame
v Európe, sa v mnohých častiach sveta uplatňuje veľmi zriedkavo, či dokonca sa neuplatňuje
vôbec. Nikde to nie je také očividné ako práve v Iráne.

A znovu sa v tomto Parlamente vraciame k diskusii o znepokojujúcej situácii súvisiacej
s ľudskými právami v tejto islamskej republike. Ako právnička pomohla Nasrín Sutúdeová
mnohým zástancom opozície, ktorí boli zadržaní a prenasledovaní po zmanipulovaných
prezidentských voľbách pred 18 mesiacmi. Zastupovala aj maloletých v cele smrti, čo je
skutočne hrdinský čin v krajine, ktorá s takou ľahkosťou popravuje deti. V septembri
minulého roka bola zatknutá a obvinená zo šírenia propagandy a sprisahania s cieľom
ohroziť bezpečnosť štátu. Teraz bola odsúdená na 11 rokov väzenia a 20 rokov má zakázané
vykonávať právnickú činnosť.

Mala by byť okamžite a bezpodmienečne prepustená. Vyzývam podpredsedníčku Komisie
a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby o to žiadala.

Parlament a Komisia s rozhodnosťou hovorili o prípadoch porušovania ľudských práv
počas brutálneho, až takmer ohavného Ahmadínedžádovho režimu. Je načase, aby Rada
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uprednostnila spoločné hodnoty EÚ pred jednotlivými obchodnými záujmami členských
štátov v tejto krajine.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Púšťame sa do ďalšej rozpravy o porušovaní ľudských práv
a demokracie v Iráne. Tentoraz ide o prípad právničky, ktorá obhajovala aktivistov v oblasti
ľudských práv v Iráne.

Zámerom malo byť vyriešenie podstaty problému, a teda neuväzňovať už len ľudí, ktorí
bojujú za svoje práva, ale zamerať sa priamo na tých, ktorí ich obhajujú, aby bolo jasné,
čo čaká tých, ktorí sa chcú postaviť proti Ahmadínedžádovmu režimu.

Pán predsedajúci, aj by som sa dnes stavil, že sa znovu o pár týždňov stretneme v tejto
rokovacej sále, aby sme viedli rozpravu o ďalšom prípade porušenia všetkých základných
práv v Iráne. Porušenie sa zakryje nejakým trestným motívom, ktorý by bol až na smiech,
keby nebol taký tragický, ako napríklad konanie proti národnej bezpečnosti alebo
propaganda proti režimu, ako je to v prípade, ktorým sa zaoberáme dnes.

Pán predsedajúci, úprimne sa pýtam, či by mal Parlament aj naďalej udržiavať delegáciu
pre vzťahy s režimom, ktorý je presným opakom všetkého, na čom sa zakladá Európska
únia.

Seán Kelly (PPE).   – Znovu sa zaoberáme desivou situáciou v Iráne. Pred Vianocami sme
diskutovali o situácii Sakíny Áštíáníovej, ktorá bola obžalovaná z cudzoložstva a odsúdená
na smrť ukameňovaním. Tento rozsudok zmenili na rozsudok smrti obesením za údajnú
vraždu. Dnes je pred nami nešťastná situácia Nasrín Sutúdeovej, ktorá bola odsúdená na
11 rokov väzenia za to, že si vykonávala svoju prácu. Jej aktíva boli zmrazené a nesmela
sa stretnúť ani s vlastným právnikom. Jej manžel bol zadržaný na jeden týždeň za – citujem
– „šírenie lží a narušovanie verejnej mienky“. Len si to predstavte!

Myslím si, že môžeme jedine čo najlepšie využiť náš vplyv a pokúsiť sa ukončiť toto besnenie
zla a najmä zlé zaobchádzanie so ženami a ich znevažovanie. Tieto dva prípady boli
typickými príkladmi.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Odsúdenie aktivistky za ľudské práva Nasrín
Sutúdeovej je dôkazom toho, aké krehké je dodržiavanie ľudských práv v Iráne. Od
kontroverzného opätovného zvolenia prezidenta Ahmadínedžáda v júni 2009 boli všetky
protesty brutálne potlačené. Tisícky občanov boli zadržané a niekoľko stoviek ich už bolo
odsúdených.

Prísny trest na 11 rokov väzenia, ktorý dostala Nasrín Sutúdeová, bol výsledkom toho, že
ako právnička obhajovala množstvo odporcov režimu, ktorí boli zatknutí počas
demonštrácií po prezidentských voľbách. Okrem toho bola napomenutá aj za rozhovory,
ktoré počas tohto obdobia poskytla zahraničnej tlači. Vidíme tu typický prípad porušenia
práva na slobodu prejavu, práva právnikov vykonávať svoju profesiu bez nátlaku alebo
hrozieb a tiež práva obvineného na nestranný súdny proces.

V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť Komisii a Rade, že akákoľvek spolupráca medzi
Európskou úniou a Iránom musí stáť na absolútne nevyhnutnom predpoklade, že sa budú
dodržiavať ľudské práva.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Toto je ďalšia téma, ktorá poburuje európsku verejnú
mienku a ktorá poburuje poslancov tohto Parlamentu. Ak sa musíme stále zaoberať
situáciami zjavného porušovania ľudských práv v tej istej krajine, mali by sme sa zamyslieť
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aj nad štruktúrou a zodpovednosťou tohto štátu. Je očividné, že rešpektovanie vlastných
tradícií a zvykov však nejde ruka v ruke s akceptovaním určitých stanovených noriem
alebo európskych noriem, čím teraz myslím ľudské práva. To je zrejmé. Je dobré, že sa
týmto problémom začal zaoberať Európsky parlament. Stále je tu však otázka politického
tlaku, pretože to je, takpovediac, ďalšia oblasť, v ktorej Európsky parlament zasahoval
v prípade Iránu, ale bez nejakého väčšieho úspechu. Možno je potrebné začať vyvíjať
omnoho väčší tlak ako v súčasnosti.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Aktivisti a advokáti bojujúci za ľudské práva v Iráne sú
dlhodobo perzekvovaní a zadržiavaní a odsúdenie právničky Nasrín Sutúdeovej je smutnou
súčasťou týchto perzekúcií.

Rovnako sa iránsky režim zachoval aj k aktivistke Šivi Nazaháriovej, právnikovi
Mohamádovi Seifzadovi a advokátovi Mohamádovi Olijafarovi. A podobný osud hrozí aj
ďalším aktivistom.

Represie v Iráne sa stále viac stupňujú a naše snahy o zlepšenie týchto pomerov neprinášajú
žiadny efekt. Zvôľa vládnej moci proti tým, ktorí majú voči režimu výhrady, už dosahuje
takú mieru, že sa treba začať vážne zaoberať zmenou politiky voči tejto krajine a zvážiť
ďalšie možnosti efektívnejšieho tlaku na iránsku administratívu tak, aby sme pomohli
iránskemu ľudu slobodnejšie dýchať. Isteže, nebude to ľahké, ale myslím si, že je to našou
povinnosťou skúsiť zmeniť pomery v Iráne.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Nasrín Sutúdeová je jednou z najznámejších právničiek
bojujúcich za ľudské práva v Iráne a obhajovala okrem iných aj Širin Ebadiovú, nositeľku
Nobelovej ceny za mier. Medzi jej klientov patrili aj neplnoleté osoby, ktoré boli odsúdené
na smrť, a obete domáceho násilia. Jej jediným zločinom bolo to, že vykonávala svoju
profesiu, teda obhajovala ľudí, ktorí sa pred brutálnym iránskym režimom nedokážu
obhajovať sami.

Nepokoje, ktoré vypukli po voľbách v roku 2009, a ich následky viedli k tomu, že iránske
orgány prijali kruté opatrenia proti obhajcom ľudských práv a aktivistom v tejto oblasti.
Cieľom iránskej vlády je umlčať raz a navždy všetkých odporcov v krajine aj za jej hranicami.

Tento Parlament už napríklad vystúpil v prospech ľudu v Ahváze a predložil jednotné
písomné vyhlásenie k danej téme. Je zvláštne, že medzinárodné spoločenstvo nedokáže
urobiť nič, aby sa zbavilo tohto barbarského režimu.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Počas poslednej rozpravy
o porušovaní ľudských práv v Iráne, ktorá sa konala v tejto rokovacej sále pred necelými
štyrmi mesiacmi, som vo svojom prejave povedala, že každý deň sa päť iránskych občanov
dozvie, že po vynesení rozsudku smrti prídu o svoje životy. K týmto hrozným štatistikám
je potrebné pridať aj rozsudky dlhodobého uväznenia iránskych právnikov, ktorí obhajovali
obete justičného systému v tejto krajine. Slová „justičný systém“ by bolo potrebné dať do
úvodzoviek. Príkladom je aj 47-ročná Nasrín Sutúdeová, ktorá bola 4. septembra zatknutá,
mučená a odsúdená na 11 rokov väzenia.

Ďalší iránski právnici sa už tiež stretli s útlakom. Šíva Nazaháriová, spoluzakladateľka
Výboru reportérov pre ľudské práva, bola odsúdená na štyri roky väzenia. Mohamád
Seifzad bol odsúdený na deväť rokov väzenia a zákaz vykonávania právnickej činnosti na
10 rokov. A Mohamád Olijafar bol odsúdený na rok väzenia len za to, že zastupoval svojho
klienta na súde. Myslím si, že ak využijeme vyjednávaciu pozíciu vysokej predstaviteľky
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pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, mali by sme vyvinúť tlak, aby sa téma obhajcov
ľudských práv zahrnula do rozhovorov s Iránom ako naliehavá otázka.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Situácia právničky Nasrín Sutúdeovej je veľmi
vážna. Bola odsúdená na 11 rokov väzenia, zákaz vykonávania právnickej činnosti a zákaz
opustiť krajinu na 20 rokov. Čo vykonala? Obhajovala Širin Ebadiovú, laureátku Nobelovej
ceny za mier, iných politických aktivistov a aktivistov v oblasti ľudských práv, novinárov
a maloleté osoby odsúdené na trest smrti.

Od roku 2009 bolo v Iráne odsúdených na trest odňatia slobody 15 právnikov obhajujúcich
ľudské práva. Týmito opatreniami Irán porušuje základné ľudské práva a základné zásady
OSN vzťahujúce sa na funkciu právnika. Naliehavo žiadam Komisiu a Radu, aby
intervenovala za okamžité prepustenie právničky Nasrín Sutúdeovej.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Európska únia je stále veľmi znepokojená vážnou, ba až
zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a základných slobôd v Iránskej islamskej
republike. V posledných dvoch rokoch sa situácia tých, ktorí pracujú v oblasti obhajoby
ľudských práv, zmenila zo zložitej na takmer neriešiteľnú.

Pre Nasrín Sutúdeovú a mnohých ďalších, ktorí podobne ako ona pracujú ako obhajcovia
v oprávnených prípadoch týkajúcich sa základných práv a slobôd, je práca z väzenia
nemožná. Je jasné, o čo išlo pri jej zatknutí. Ľudia v Iráne, ktorí sú dosť odvážni a bránia
tých, ktorých by mal chrániť samotný štát, riskujú, že budú zastrašovaní, väznení či dokonca
niečo horšie.

Európska únia vyjadrila svoj postoj. Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka pani
Ashtonová vydala v roku 2010 viac ako desať vyhlásení o všeobecnej situácii aj
o jednotlivých prípadoch. Európska únia zároveň zaslala osobitné demarše iránskym
orgánom, kde žiadala o objasnenie a vysvetlenie a vyslala jasné odkazy o potrebe zlepšiť
situáciu v Iráne. Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka pani Ashtonová vydala
14. januára 2011 vyhlásenie o Nasrín Sutúdeovej, kde spomenula prípady pani Sutúdeovej
aj pani Šívy Nazaháriovej, právničky a novinárky, z ktorých jedna bola odsúdená na jedenásť
a druhá na štyri roky väzenia.

Iránska islamská republika bola nedávno zvolená, aby sa stala členom Komisie OSN pre
postavenie žien. Pani Sutúdeová a pani Nazaháriová sú ženy, ktoré boli zbavené práve tých
práv, za ktorých ochranu bojovali. Európska únia bude aj naďalej upozorňovať iránske
orgány, že prvoradé a najdôležitejšie je to, aby konali v súlade s medzinárodnými záväzkami
vychádzajúcimi z multilaterálnych dohôd a dohovorov, ktoré podpísali a ratifikovali.
Budeme aj naďalej hľadať spôsoby, ako zefektívniť naše kroky pri obhajobe ľudských práv,
a použijeme pritom všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Presne to si Iránci zaslúžia.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) V Parlamente máme úplne zbytočnú pracovnú skupinu,
ktorá sa snaží hľadať spôsoby, ako zabezpečiť, aby boli tieto plenárne zasadnutia
zaujímavejšie. Táto skupina by urobila dobre, keby si preštudovala dnešné plenárne
zasadnutie. Potrebujeme iba dostatočný čas, a preto by sme mali dostať priestor aj počas
štvrtkových popoludní. Potrebujeme tiež, aby v predsedníckom kresle sedel ten správny
kritický a flexibilný predsedajúci, ktorý dokáže rozumne konať. Výsledkom bude živé
a zaujímavé plenárne zasadnutie.

(potlesk)

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.
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Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    písomne. – (FI) Situácia aktívnych ochrancov ľudských práv
v Iráne sa komplikuje. Okrem toho stále čítame informácie o narastajúcom počte rozsudkov
smrti. Holandská občianka Zahrá Bahrámíová, o ktorej sme predtým hovorili v našich
unáhlených uzneseniach, bola odsúdená na smrť a jej právnička Nasrín Sutúdeová bola
odsúdená na 11 rokov väzenia za „konanie proti národnej bezpečnosti“.

Ako vieme, charakteristickou črtou iránskeho právneho systému je vážny nedostatok
spravodlivosti a transparentnosti. Je preto dôležité, aby vysoká predstaviteľka pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku EÚ nedovolila, aby sa Irán vyhol otázke ľudských práv, a aby
neustále pripomínala tento problém. Dovoľte mi vymenovať minimálne požiadavky:
okamžité a bezpodmienečné prepustenie právničky Nasrín Sutúdeovej bojujúcej za ľudské
práva a ostatných väzňov svedomia, opätovné posúdenie rozsudku smrti, na ktorý bola
odsúdená Zahrá Bahrámíová, a umožnenie holandským orgánom, aby sa zapojili do
riešenia prípadu, umožnenie zástupcom Červeného kríža, aby sa stretli s väzňami,
a umožnenie organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv vstúpiť do krajiny
a vyhodnotiť situáciu.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    písomne. – (PL) Európsky parlament
musí reagovať na prípady porušovania ľudských práv. Nesmieme zabúdať, že vďaka
uverejneniu osobitných prípadov môže medzinárodné spoločenstvo vyvinúť väčší tlak na
krajiny, ktoré nerešpektujú všeobecne prijímané demokratické normy. Nasrín Sutúdeová
zastupovala iránskych občanov a aktivistov v oblasti ľudských práv v súdnych konaniach
a obhajovala maloleté osoby, ktoré boli odsúdené na smrť. Iránske orgány označili jej
činnosť za „šírenie nebezpečnej propagandy“ a odsúdili ju na 11 rokov väzenia. Je dobré,
že sa jej prípad objavil v programe plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. Žiadosť
Európskeho parlamentu o prepustenie Nasrín Sutúdeovej a ostatných väzňov svedomia
a tiež o vytvorenie nezávislej komisie na preskúmanie stíhania obhajcov ľudských práv
by nemala byť prehliadnutá.

12. Hlasovanie

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

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

12.1. Pakistan: zavraždenie guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra (B7-0041/2011)
(hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:

Marietje Schaake (ALDE).   – Budem veľmi stručná. Na koniec odseku 8 za výzvu by sa
mal doplniť nový text a v odseku 17 bolo dohodnuté vypustenie slov „v plnej miere a bez
výhrad ratifikovala obidve tieto dohody“ a ich nahradenie slovami „stiahla výhrady k obom
týmto dohodám“. Sú to jednoducho faktické zmeny v texte.

(Ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté.)

– Pred hlasovaním o odseku 14:
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Charles Tannock (ECR).   – Chcel by som zmeniť odsek 14 takto: „pripomína svoju výzvu
adresovanú pakistanskej vláde, aby uskutočnila komplexnú revíziu zákonov o rúhaní a ich
uplatňovania v súčasnosti vrátane povinného trestu smrti alebo doživotného väzenia,
ktoré vymedzuje časť 295 C pakistanského trestného zákonníka pre každého, komu sa
dokáže rúhanie sa proti prorokovi Mohamedovi, s cieľom uskutočniť zmeny podľa návrhu
federálneho ministra pre záležitosti menšín;“.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

12.2. Brazília: vydanie Cesara Battistiho (B7-0042/2011) (hlasovanie)

12.3. Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej (B7-0043/2011) (hlasovanie)

13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

14. Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu

15. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

16. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri
zápisnicu

17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu

***

Robert Sturdy (ECR).   – Práve sa konali dve hlasovania podľa mien. Dnes ráno pred
obedom sa konali iba dve hlasovania podľa mien. V tomto Parlamente platí pravidlo, že
musíte byť prítomní na minimálne 50 % hlasovaní a na 50 % hlasovaní podľa mien, aby
ste mali nárok na celodenný plat. Platí to aj v tomto prípade alebo je to inak?

Predsedajúci.   – Je to tak. Musíte sa zúčastniť na 50 % hlasovaní.

18. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu

19. Skončenie rokovania

Predsedajúci.   – Vyhlasujem zasadnutie Európskeho parlamentu za skončené.

(Rokovanie sa skončilo o 17.00 hod.)
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PRÍLOHA (písomné odpovede)

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

Otázka č.  1 , ktorú predkladá  Bernd Posselt  ( H-0618/10 )

Vec: Jazyková a kultúrna rozmanitosť

Ako hodnotí Rada politiku EÚ na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, najmä čo
sa týka tradičných etnických skupín a menšín?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Rada vystupovala jednotne pri podpore kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ako aj
medzikultúrneho dialógu v rámci tvorby politiky spolu s Komisiou a Európskym
parlamentom. Táto politika je ustanovená v týchto dokumentoch:

v Zmluve o Európskej únii, v ktorej sa v článku 3 ods. 3 vo štvrtom pododseku ustanovuje,
že EÚ „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť“.

v Zmluve o fungovaní Európskej únie, v ktorej sa v článku 167 ustanovuje, že EÚ „prispieva
k rozkvetu kultúr členských štátov, pričom rešpektuje ich národnú a regionálnu
rozmanitosť...“. EÚ tiež navyše „zohľadní kultúrne aspekty vo svojej činnosti podľa iných
ustanovení zmlúv, a to predovšetkým tak, aby sa rešpektovala a podporovala rozmanitosť
jej kultúr“.

v Charte základných práv Európskej únie, v ktorej sa v článku 22 ustanovuje, že EÚ
„rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť“.

v Dohovore UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý
ratifikovala Európska únia. V jednej z hlavných zásad dohovoru sa uvádza, že „ochrana
a podpora rozmanitosti kultúrnych prejavov zahŕňa (…) rešpektovanie všetkých kultúr
vrátane kultúr osôb patriacich k menšinám (…)“.

Rada vo svojom uznesení o európskom programe pre kultúru z roku 2007 (4) podporila
tri strategické ciele. Jedným z nich je podpora kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho
dialógu.

Tento cieľ sa premietol do prioritnej oblasti v rámci pracovných plánov Rady pre kultúru
od roku 2002. V poslednom pracovnom pláne prijatom na roky 2011 – 2014 (5)  sa bude
otázkou kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu prvýkrát zaoberať pracovná
skupina zložená z expertov členských štátov.

(4) Uznesenie Rady zo 16. novembra 2007 o európskom programe pre kultúru (Ú. v. EÚ C 287, 29.11.2007, s. 1).
(5) Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady o Pracovnom pláne pre kultúru na

roky 2011 – 2014 (Ú. v. EÚ C 325, 2.12.2010, s. 1).
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Rada vyhlásila rok 2008 za Európsky rok medzikultúrneho dialógu. V rozhodnutí
o vyhlásení (6)  Rada zdôraznila, že medzikultúrny dialóg predstavuje dôležitý rozmer
mnohých politik a nástrojov Únie v oblastiach mládeže, športu, občianstva, zamestnanosti,
sociálnych vecí, boja proti rasizmu a xenofóbii, boja proti diskriminácii a sociálnemu
vylúčeniu, v oblastiach audiovizuálnej politiky, azylovej politiky a integrácie prisťahovalcov.

Rada tiež poznamenala, že medzikultúrny dialóg môže pomôcť viac spojiť ľudí a národy
a podporiť predchádzanie konfliktom a proces zmierovania najmä v regiónoch, ktoré sa
nachádzajú v politicky chúlostivých situáciách (7) .

*
*     *

Otázka č.  2 , ktorú predkladá  Jim Higgins  ( H-0620/10 )

Vec: Maďarské predsedníctvo

Ako mieni maďarské predsedníctvo dosiahnuť svoj cieľ zvýšenia podielu energie
z obnoviteľných zdrojov a zastáva predsedníctvo názor, že stratégia EÚ 2020 je dostatočne
ambiciózna? Domnieva sa predsedníctvo, že ciele stanovené v tejto stratégii sú realistické?
Akým spôsobom maďarské predsedníctvo zabezpečí, aby Európa neustále postupovala
správnym smerom k zvyšovaniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Snaha o dosiahnutie cieľov v súvislosti s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá
predstavuje dlhodobú úlohu, sa vyvíja v súlade s rámcom smernice o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (8) . Všetky členské štáty mali čas na zavedenie tejto
smernice do decembra minulého roka. Sú v nej stanovené záväzné ciele v súvislosti
s podielom obnoviteľnej energie v rámci spotreby energie, ktoré sa majú dosiahnuť do
roku 2020, pričom EÚ má spoločne možnosť dosiahnuť podiel vo výške 20 %
z obnoviteľných zdrojov, ako to bolo znova potvrdené v stratégii EÚ do roku 2020.

O týchto cieľoch sa dôsledne rokovalo, aby sa čo najviac využil potenciál každého členského
štátu. Tieto ciele predstavujú vysoké ambície. Veľkosť ambícií, odzrkadlená v rámci
vnútroštátnych záujmov, je skutočne taká, že v prípade niektorých členských štátov nebude
možné dosiahnuť ciele bez úplného využitia mechanizmov spolupráce medzi členskými
štátmi, ako aj s tretími krajinami, ako je stanovené v smernici. Zároveň sa ciele zdajú
realistické nielen z dôvodu už spomínaných mechanizmov spolupráce, ale aj vďaka
možnosti, aby členské štáty pokračovali vo svojich vnútroštátnych systémoch na podporu
obnoviteľnej energie.

(6) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1983/2006/ES z 18. decembra 2006 o Európskom roku
medzikultúrneho dialógu (2008) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 44).

(7) Návrhy záverov Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o presadzovaní kultúrnej
rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu vo vonkajších vzťahoch Únie a jej členských štátov, 16211/08.

(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie
z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES,
Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s.16).
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Smernica nie je jediným nástrojom EÚ, ktorý by mohol byť a bude prínosom
k nasmerovaniu Európy na cestu zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov. Niektoré
iniciatívy na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov už prebiehajú. Ide napríklad
o veľký prínos Európskeho energetického programu pre oživenie (9)  v oblasti veternej
energie na mori. V rámci energetickej stratégie EÚ Energia 2020 sa jednou z priorít v roku
2011 stane aj kľúčový vývoj dopravy obnoviteľnej energie a prispôsobenie sietí
prostredníctvom zavedenia inteligentných distribučných sústav a inteligentných meracích
zariadení (10) .

Zvýšená energetická účinnosť sa v neposlednom rade bude ďalej podporovať prijatím
zrevidovaného akčného plánu pre energetickú účinnosť, ktorý je prioritou maďarského
predsedníctva.

*
*     *

Otázka č.  3 , ktorú predkladá  Georgios Papanikolaou  ( H-0622/10 )

Vec: Program nového predsedníctva v oblasti nezákonného prisťahovalectva

V programe maďarského predsedníctva sa osobitne uvádza problém nezákonného
prisťahovalectva a potreba riešiť tento problém. Okrem toho sa vzhľadom na geografickú
polohu Maďarska veľký význam prikladá oživeniu susedskej politiky, v rámci ktorej sa
Únia snaží o lepšiu spoluprácu s tretími krajinami v boji proti nezákonnému
prisťahovalectvu. Otázky Rade teda znejú:

V akom kontexte a prostredníctvom akých konkrétnych politík plánuje nové predsedníctvo
prispieť k úsiliu v boji proti nezákonnému prisťahovalectvu?

Plánuje podporiť politiky spolupráce so susednými krajinami, v ktorých má masové
prisťahovalectvo pôvod, a ak áno, akým spôsobom?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) V programe predsedníckej trojky je ako priorita stanovený boj proti nelegálnemu
prisťahovalectvu a maďarské predsedníctvo má v úmysle pokračovať v práci belgického
a španielskeho predsedníctva v tejto oblasti a zároveň dosahovať ciele stanovené
v Štokholmskom programe (11) , v ktorom majú účinné kroky proti nelegálnemu
prisťahovalectvu zásadný význam pri vytváraní spoločnej prisťahovaleckej politiky.
V Štokholmskom programe sa rovnako stanovuje účinná a udržateľná politika návratu
ako zásadný prvok dobre riadeného systému migrácie v rámci Únie.

Pokiaľ ide o dohody o readmisii, maďarské predsedníctvo bude dôsledne monitorovať
pokrok prebiehajúcich rokovaní, najmä rokovaní s Tureckom, Marokom a Kapverdmi,

(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje program na
podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ
L 200, 31.7.2009, s. 31).

(10) Energia 2020: Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku; 16096/10; (KOM(2010)693).
(11) Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
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a rovnako bude pripravovať začiatok rokovaní s Bieloruskom. V tejto súvislosti a s cieľom
zadefinovať obnovenú a koherentnú stratégiu readmisie sa predsedníctvo zameria na
nadchádzajúce hodnotenie dohôd o readmisii zo strany Komisie.

Podpora praktickej spolupráce medzi členskými štátmi bude tiež základným bodom
programu maďarského predsedníctva v oblasti nelegálneho prisťahovalectva s osobitným
dôrazom na účinné vykonávanie smernice o návrate. V tejto súvislosti sa bude ďalej
pokračovať v činnosti, ktorá sa začala počas belgického predsedníctva a ktorá sa týka
otázky zjednodušenia pozemného tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa
vracajú dobrovoľne. Poskytnú sa tak humánne riešenia pre nelegálnych migrantov, ktorí
sa dobrovoľne vracajú do svojich domovských krajín.

Okrem toho je súčasťou programu predsedníctva aj otázka príslušníkov tretích krajín bez
povolenia na pobyt, ktorých sa týka zásada nenavracania.

Na záver, maďarské predsedníctvo bude venovať pozornosť celoeurópskemu zberu
štatistických údajov o nelegálnom prisťahovalectve. Je nevyhnutné mať úplný obraz
o všetkých údajoch zhromaždených v tejto oblasti a sprístupniť ich členským štátom,
inštitúciám a agentúram EÚ.

Na záver, bude sa pokračovať v práci na všetkých hľadiskách globálneho prístupu
k migrácii (12) . Európa potrebuje globálny prístup k migračnej politike, ktorý by mal
zvýhodniť spoločnosť v domácej, ako aj v hostiteľskej krajine a, samozrejme, samotných
prisťahovalcov. Predsedníctvo je presvedčené, že globálny prístup musí byť tematicky aj
geograficky vyvážený (vrátane legálneho prisťahovalectva, boja proti nelegálnemu
prisťahovalectvu a podpory migrácie a rozvoja). Maďarské predsedníctvo prikladá veľkú
dôležitosť ďalšiemu rozvoju Pražského procesu – tvorbe migračných partnerstiev (13)  –,
zameranému na susedné východné a juhovýchodné krajiny, a to prostredníctvom
vypracovania – spoločne s účastníkmi procesu – akčného plánu zameraného na
vykonávanie pražskej deklarácie z apríla 2009, ktorý by vymedzil konkrétne ciele a činnosti
vyžadované na realizáciu cieľov stanovených v deklarácii vrátane tých, ktoré sa týkajú
predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a boja proti nemu. Maďarské predsedníctvo
sa bude sústreďovať aj na prípravu druhej ministerskej konferencie v novembri 2011.
Cieľom ministerskej konferencie bude podpora akčného plánu.

*
*     *

Otázka č.  4 , ktorú predkladá  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0624/10 )

Vec: Ochrana detských obetí

Štokholmský program, ktorý prijala Rada, obsahuje hlavné opatrenia týkajúce sa prevencie,
presadzovania práva a ochrany detských obetí v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Ochrane
detí by sa mala venovať osobitná pozornosť. Vzhľadom na skutočnosť, že deti sú
najzraniteľnejším článkom spoločnosti, je potrebné vynaložiť mimoriadne veľké úsilie.

Deti sa predávajú na vykonávanie nútených prác a páchanie nezákonnej činnosti. Okrem
toho sú predmetom obchodovania na účely nezákonného darovania orgánov.

(12) Dokument Rady č. 15811/09.
(13) Dokument Rady č. 15876/10.
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Rada rozhodla ustanoviť koordinátora Európskej únie pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi
v snahe zlepšiť koordináciu európskej politiky v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Mohla by Rada uviesť, či tento koordinátor Európskej únie pre boj proti obchodovaniu
s ľuďmi bude zodpovedný aj za boj proti obchodovaniu s deťmi? Aké konkrétne opatrenia
na ochranu detských obetí by mal prijať tento koordinátor?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Koordinátor Európskej únie pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa spomína
v otázke, je úradník Komisie, ktorého nedávno vymenovala Komisia. Rada preto nie je
kompetentná odpovedať na túto otázku.

*
*     *

Otázka č.  5 , ktorú predkladá  Nikolaos Chountis  ( H-0635/10 )

Vec: Potreba naliehavej pomoci pre Haiti

Zemetrasenie, ktoré postihlo Haiti v januári 2010, zanechalo tisícky obetí a spôsobilo, že
sa hospodárska a sociálna situácia v krajine, ktorá už pred zemetrasením patrila
k najchudobnejším krajinám na svete, stala neúnosnou. Niekoľko mesiacov po zemetrasení
humanitárne organizácie upozorňujú, že z trosiek ešte stále neboli vytiahnuté telá,
hygienické podmienky obyvateľstva zostávajú v žalostnom stave a nedostatok humanitárnej
pomoci je evidentný. Epidémia cholery, ktorá prepukla, sa preto teda dala predpokladať.
Tisíce potvrdených obetí neustále rozširujú dlhý zoznam obetí zemetrasenia. Na základe
údajov, ktoré poskytlo OSN (Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA),
sú ako obvykle vidieť výrazné rozdiely medzi „prísľubmi“ pomoci a ich premenou na
skutky.

Mohla by preto Rada odpovedať na tieto otázky: Akú sumu prisľúbila EÚ pre Haiti a akú
sumu tejto krajine doteraz poskytla? Aké dodatočné úsilie navrhuje predsedníctvo Rady
vyvinúť na pomoc miliónom osôb, ktoré bez pomoci neprežijú?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Ako vážený pán poslanec vie, EÚ reagovala na dôsledky zemetrasenia 12. januára
2010 a vypuknutie epidémie cholery koncom októbra medzi prvými. EÚ a jej členské štáty
v spolupráci s medzinárodnými partnermi prijali okamžité opatrenia na pomoc obetiam
prostredníctvom rýchleho poskytnutia humanitárnej krízovej pomoci a nasadenia expertov
v oblasti humanitárnej pomoci a civilnej ochrany.

Na medzinárodnej konferencii darcov pre obnovu Haiti, ktorá sa uskutočnila 31. marca
2010 v New Yorku, EÚ predložila spoločný záväzok vo výške 1,235 miliardy EUR z celkovej
sumy 5,3 miliárd USD, ktorú prisľúbili všetci medzinárodní darcovia na obdobie 18
mesiacov. Tým sa EÚ stala hlavným darcom v rámci pomoci pre Haiti. Po konferencii sa
uvedená suma zvýšila o ďalšiu dodatočnú sumu vo výške 62 miliónov EUR z rozpočtu
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EÚ, čím dosiahla celkovú výšku 522 miliónov EUR vyčlenených z rozpočtu EÚ. Doteraz
Komisia vyčlenila 322 miliónov EUR. Na sumu vo výške 115,4 miliónov EUR sa už
uzatvorila zmluva a 62 miliónov EUR bolo vyplatených. Komisia okrem toho od
zemetrasenia vyplatila celkovú sumu vo výške 57,8 miliónov EUR z podpory všeobecného
rozpočtu, čím umožnila haitskej vláde udržať kritické výdavky najmä v oblasti vzdelávania,
zdravia a bezpečnosti (14) . V rámci podpory dlhodobého plánu obnovy pre Haiti
a v súvislosti so spoločným prístupom EÚ, ktorý spája pomoc s obnovou a rozvojom, EÚ
a členské štáty spolu s haitskou vládou sú navyše v súčasnosti v záverečnej fáze určovania
spoločných priorít s cieľom prijať spoločný programový dokument na začiatku roka 2011.

V rámci reakcie na epidémiu cholery Komisia okrem štedrých príspevkov členských štátov,
vyplatených v hotovosti a v naturáliách, zmobilizovala sumu vo výške 12 miliónov EUR
na podporu partnerov GR ECHO, ktorí poskytujú pomoc na mieste. Z dôvodu zhoršujúcej
sa situácie na Haiti Komisia navrhla rozpočtovým orgánom zvýšiť svoju humanitárnu
pomoc o ďalších 10 miliónov EUR presunom rozpočtových prostriedkov v rámci časti
humanitárnej pomoci v rozpočte na rok 2010.

*
*     *

Otázka č.  6 , ktorú predkladá  Gay Mitchell  ( H-0644/10 )

Vec: Uznanie palestínskeho štátu

Do akej miery sa Rada zaoberala otázkou uznania palestínskeho štátu?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Pokiaľ ide o pozornosť, ktorú Rada venovala uznaniu palestínskeho štátu, Rada
pripomenula berlínske vyhlásenie z roku 1999 a na svojom zasadnutí 13. decembra 2010
potvrdila pripravenosť uznať palestínsky štát, keď to bude vhodné.

*
*     *

Otázka č.  7 , ktorú predkladá  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0646/10 )

Vec: Prijatie a realizácia stratégie EÚ pre podunajskú oblasť

Dňa 8. decembra prijala Rada stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť a s ňou súvisiaci akčný
plán. Ich pridaná hodnota spočíva v tom, že členské štáty majú možnosť spoločne využívať
existujúce mechanizmy financovania, pričom väčší dôraz sa kladie na strategické projekty
pre podunajskú oblasť, a uplatniť poznatky z preskúmania finančného výhľadu v polovici
jeho trvania aj na preskúmanie operačných programov s cieľom poskytnúť finančné
prostriedky projektom, ktoré sú súčasťou akčného plánu EUSDR. Maďarské predsedníctvo
Rady označilo prijatie a vykonávanie tejto stratégie za prioritu svojho funkčného obdobia.

Môže maďarské predsedníctvo naznačiť, aké opatrenia plánuje Rada EÚ uplatniť na prijatie
a vykonávanie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť v prvom polroku 2011?

(14) Súčasný stav zo dňa 24. novembra 2010 na základe informácií Generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc
(GR ECHO).
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Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť, ktorú prijala Európska komisia 8. decembra 2010
na základe požiadavky členských štátov, nadobúda podobu oznámenia (15)  a pripojeného
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/documents/communication/action_plan_danube.pdf"
(16) , ktorý bude pravidelne preskúmavaný. V stratégii sú stanovené piliere a prioritné oblasti
zamerané na zlepšenie dopravných a energetických prepojení, životného prostredia,
sociálno-ekonomického rozvoja a bezpečnosti.

Cieľom maďarského predsedníctva je predložiť stratégiu na schválenie v Rade v apríli 2011
a Európskej rade v júni 2011. Začiatok preskúmania stratégie zo strany prípravných
orgánov Rady sa predpokladá v januári 2011.

Vykonávanie stratégie je najmä výsadou Európskej komisie a začne sa okamžite po schválení
zo strany členských štátov v júni 2011. Počas svojho funkčného obdobia bude
predsedníctvo venovať osobitnú pozornosť začatiu novej stratégie a zároveň zachová úzke
vzťahy s inštitúciami a inými zúčastnenými stranami tým, že zamýšľa spoločne vypracovať
usmernenie o úlohách koordinátorov prioritných oblastí v súvislosti so začiatkom, ako aj
o spôsobe koordinácie súčasných finančných prostriedkov.

*
*     *

Otázka č.  8 , ktorú predkladá  Liam Aylward  ( H-0647/10 )

Vec: Bezpečnosť v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ

Miera úmrtnosti v poľnohospodárskom odvetví je neprimerane vysoká. V Írsku napríklad
zomrelo tento rok v poľnohospodárskych podnikoch 23 ľudí. Štúdia o tomto probléme
ukázala, že riziko úmrtia na pracovisku je v prípade poľnohospodárov desaťkrát vyššie,
a hoci poľnohospodári predstavujú približne len 6 % celkovej populácie, viac ako 60 %
úmrtí na pracovisku sa stane v oblasti poľnohospodárstva.

Čo možno v záujme zníženia počtu úmrtí a nehôd v poľnohospodárskych podnikoch
urobiť na úrovni EÚ?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Smernica Rady 89/392/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (rámcová smernica) (17)  sa vzťahuje na všetkých

(15) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru
regiónov: Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť (KOM(2010) 715 v konečnom znení), 18055/10.

(16) Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť (SEK(2010) 1489
v konečnom znení), 18055/10 ADD1.

(17) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
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zamestnávateľov a pracovníkov vo všetkých odvetviach činnosti. Ako je uvedené v článku
2 ods. 1, v rozsahu tejto smernice je zahrnutá konkrétne oblasť poľnohospodárstva. V súlade
s touto smernicou je zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia
pracovníkov pri práci po všetkých stránkach (článok 5 ods. 1) vrátane prevencie ohrozenia
pri práci a zabezpečovania informácií a školenia, ako aj zabezpečovania potrebnej
organizácie a prostriedkov (článok 6 ods. 1). Zásadu zodpovednosti zamestnávateľa
neovplyvňuje to, že zodpovednosťou každého pracovníka je dbať podľa svojich možností
o vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj o bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb
(článok 4 ods. 3 a článok 13 ods. 1).

Vo svojich záveroch v súvislosti so stratégiou Spoločenstva v oblasti ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci na roky 2007 až 2012 (18)  Rada vyzvala členské štáty, aby okrem
iného zabezpečili lepšie a účinnejšie vykonávanie právnych predpisov, prijali vhodné
opatrenia na zabezpečenie primeraných zdrojov pre pracovné inšpektoráty a venovali
osobitnú pozornosť novým trendom v zamestnanosti, ako napríklad zvýšeniu samostatnej
zárobkovej činnosti, externému zadávaniu, využívaniu subdodávateľov, migrujúcich
pracovníkov a vyslaných pracovníkov. Rada zároveň vyzvala Komisiu, aby naďalej
monitorovala a podporovala vykonávanie právnych predpisov vo všetkých členských
štátoch.

Kým iné smernice v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov už nadobudli
účinnosť, ako napríklad smernica o používaní pracovných zariadení (19) , hluku (20)  alebo
o biologických faktoroch (21) , Rada môže preskúmať iba nový text na základe legislatívneho
návrhu Rady.

*
*     *

Otázka č.  9 , ktorú predkladá  Pat the Cope Gallagher  ( H-0652/10 )

Vec: Lichtenštajnsko a schengenský priestor

Aký je súčasný stav postupu ratifikácie protokolu umožňujúceho Lichtenštajnsku formálne
pristúpiť k schengenskému priestoru?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Váženého poslanca Európskeho parlamentu si dovolíme informovať o tom, že Rada
v súčasnosti čaká na súhlas Parlamentu s uzatvorením protokolu (22) , ktorý by
Lichtenštajnskému kniežatstvu umožnil pristúpiť k schengenskému priestoru.

(18) Pozri dok. 9353/07.
(19) Smernica 89/654/EHS, Ú. v. ES L 393 z 30.12.1989, s. 1.
(20) Smernica 2003/10/ES, Ú. v. EÚ L 42 z 15.2.2003, s. 38.
(21) Smernica 2000/54/ES, Ú. v. ES L 262 zo 17.10.2000, s. 21.
(22) Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským

kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu
a vývoju schengenského acquis, 16462/06.
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Hoci Parlament bol požiadaný o stanovisko a 8. júla 2008 schválil uzatvorenie protokolu,
po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy bolo potrebné protokol opätovne predložiť
Parlamentu na schválenie, k čomu došlo 28. mája 2010 (23) .

*
*     *

Otázka č.  10 , ktorú predkladá  Brian Crowley  ( H-0654/10 )

Vec: Udržateľný hospodársky rast a tvorba pracovných miest

Aké iniciatívy predloží predsedníctvo v priebehu nadchádzajúcich mesiacov s cieľom
podporiť udržateľný hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v Európskej únii?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Podpora hospodárstva je jedným zo základných kameňov pracovného programu
predsedníctva na nasledujúcich šesť mesiacov, ktoré budú úplne prvým „európskym
semestrom“ koordinácie hospodárskej politiky. V tomto zmysle sa pri rozpočtových
a makroekonomických politikách a politikách orientovaných na rast a zamestnanosť
členských štátov, ako aj samotnej EÚ uplatní komplexný a ucelený prístup s cieľom
zabezpečiť, aby bola na jednej strane zachovaná finančná stabilita a na strane druhej aby
všetky hospodárske politiky viedli k silnému a udržateľnému rastu vytvárajúcemu
zamestnanosť.

Rada okrem toho predložila kľúčové ciele a iniciatívy na decembrovom zasadnutí Európskej
rady, ktoré sa týkalo realizácie stratégie Európa 2020 (24) . Tie by mali byť zohľadnené
v národných programoch reforiem a môžu zahrnovať päť hlavných cieľov EÚ týkajúcich
sa zamestnanosti, výskumu a vývoja, energetiky/zmeny klímy, vzdelávania a boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj spôsobu, akým by mali členské štáty stanovovať
a uskutočňovať svoje vnútroštátne ciele vrátane potreby urýchliť reformy riešiace
identifikované kritické miesta rastu. Členské štáty predložia svoje národné reformné
programy na podporu cieľov stanovených v rámci stratégie Európa 2020 do apríla 2011
spolu s prípravnými kľúčovými štrukturálnymi reformami na podporu rastu.

Jednotný trh ako hybná sila rastu má pre konkurencieschopnosť Európy v globalizovanom
hospodárstve kľúčový význam. Predsedníctvo prikladá dosiahnutiu dohody o balíku
opatrení pre jednotný trh (25)  mimoriadnu dôležitosť.

Osobitná pozornosť sa bude venovať zvýšeniu integrácie mladých ľudí do trhu práce
v rámci dvoch pilotných iniciatív stratégie Európa 2020, konkrétne Mládež v pohybe
a Program pre nové zručnosti a pracovné miesta, ktorých cieľom je zvýšiť zamestnanosť
mladých pracovníkov a uľahčiť prechod zo vzdelávacieho procesu do zamestnania. Práca
maďarského predsedníctva v tejto oblasti bude úzko spojená so spoločným

(23) 6076/1/10.
(24) Pozri dok. 17574/1/10.
(25) Pozri dok. 17799/10.

20-01-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK132



španielsko-belgicko-maďarským programom (26) , pretože zamestnanosť mladých ľudí je
pre túto trojicu témou spoločného záujmu.

Okrem toho sa maďarské predsedníctvo na základe Programu pre nové zručnosti a pracovné
miesta (27)  plánuje zaoberať možnosťami dôraznejších politík zameraných na uľahčenie
obnovy zameranej na zamestnanosť a otázkou regionálnych nerovností v zamestnanosti.

Maďarské predsedníctvo prizve ministrov k spoločnému posudzovaniu týchto otázok
počas neformálneho stretnutia ministrov práce a sociálnych vecí, ktoré sa bude konať
16. až 18. januára 2011 v Gödöllő.

*
*     *

Otázka č.  11 , ktorú predkladá  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000001/11 )

Vec: Prezidentské voľby v Bielorusku

Prezidentské voľby v Bielorusku, ktoré sa konali 19. decembra 2010, skončili bez veľkého
prekvapenia a súčasný prezident Alexander Lukašenko bol takmer 80 % hlasov opätovne
zvolený na štvrté funkčné obdobie. Okrem toho viac než 600 opozičných aktivistov bolo
počas protestov voči nedemokratickému charakteru volieb zatknutých vrátane samotných
siedmych prezidentských kandidátov. Počas tvrdého zásahu proti opozičným aktivistom
Alexander Lukašenko vyhlásil, že v Bielorusku už nebude vládnuť „nezmyselná demokracia“.

Môže Rada poskytnúť svoje hodnotenie týchto prezidentských volieb v Bielorusku? Ako
ich možno hodnotiť v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami? Aké dôsledky bude mať
priebeh týchto volieb na vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom? Máme stratégiu, ktorou by sa
riadili naše vzťahy s Bieloruskom?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Bielorusko má stále veľké rezervy, pokiaľ ide o plnenie jeho záväzkov v rámci
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) týkajúcich sa konania volieb.
EÚ uznáva vážne problémy v rámci volebného procesu a sčítavania hlasov, ktoré hlásila
volebná pozorovateľská misia OBSE, a vyzvala vládu Bieloruska, aby splnila svoje záväzky
v rámci OBSE, že zásadne zreformuje svoj volebný proces. EÚ považuje rozhodnutie
Bieloruska ukončiť misiu úradu OBSE v Minsku za poľutovaniahodné.

OBSE vykonala v krajine hodnotnú prácu najmä v oblasti budovania inštitúcií, zásad
právneho štátu a podpory rozvoja občianskej spoločnosti. Podľa EÚ je tento proces značne
ohrozený.

EÚ dôrazne odsudzuje násilné a represívne opatrenia proti pokojným protestujúcim, zvlášť
použitie sily proti prezidentským kandidátom, politickým aktivistom, predstaviteľom
občianskej spoločnosti, novinárom a demonštrantom. Zbitie a zatknutie niekoľkých
opozičných vodcov vrátane prezidentských kandidátov je neprijateľné. Celkovo predstavujú

(26) Pozri dok. 16771/09.
(27) Pozri dok. 17066/10.
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voľby a ich dohra výrazný krok späť vo vývoji demokratického riadenia a dodržiavania
ľudských práv v Bielorusku. EÚ vyzvala na okamžité prepustenie prezidentských kandidátov
a vyše 600 demonštrantov, ktorí boli zatknutí bezprostredne po prezidentských voľbách
v Bielorusku.

Dodržiavanie zásad demokracie a ľudských práv zostáva hlavnou podmienkou zlepšenia
vzťahov Bieloruska s EÚ. Bez zásadného zlepšenia v týchto oblastiach nemôže dôjsť
k zlepšeniu vo vzťahoch. V týchto súvislostiach bude EÚ hodnotiť kroky bieloruskej vlády
a reagovať na súčasnú situáciu a brať do úvahy vývoj udalostí v rámci prehodnocovania
svojich vzťahov s Bieloruskom. EÚ zamýšľa posilniť svoju podporu a spoluprácu
s obyvateľmi Bieloruska a predstaviteľmi občianskej spoločnosti.

*
*     *

Otázka č.  12 , ktorú predkladá  Charalampos Angourakis  ( H-000006/11 )

Vec: Nové izraelské provokácie voči palestínskemu ľudu

Izraelská armáda a letectvo pristúpili v posledných dňoch v pásme Gazy doslova
k stupňovaniu vražedných útokov, v dôsledku ktorých každým dňom narastá počet
mŕtvych a zranených medzi civilným palestínskym obyvateľstvom trpiacim okupáciou
a hospodárskou blokádou uvalenou Izraelom, ktorý bráni rybárom vyplávať na more.
Akcie vykonávané s cieľom terorizovať palestínsky ľud pokračovali bez prestania dokonca
aj počas Vianoc a Nového roka, najmä v okolí oblasti zelenej čiary a múru, ktorý postavil
Izrael. Išlo hlavne o bombové útoky v Gaze. Zároveň treba pripomenúť nezákonné
zadržiavanie tisícov politických väzňov, medzi nimi žien a detí, ktorí sú uväznení
v neprijateľných podmienkach v izraelských väzniciach už počas mnohých rokov.

Plánuje Rada odsúdiť tieto nové izraelské provokácie voči palestínskemu ľudu a uznať
existenciu jednotného, zvrchovaného a nezávislého palestínskeho štátu na územiach
okupovaných od roku 1967 s hlavným mestom východným Jeruzalemom? Plánuje žiadať
o okamžité oslobodenie palestínskych politických väzňov uväznených v izraelských
väzniciach?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.

(EN) Rada neustále vyzýva na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe existencie
dvoch štátov, pričom Jeruzalem by sa stal hlavným mestom týchto dvoch štátov. Len
nedávno v decembri 2010 Rada pre zahraničné veci vo svojich záveroch opätovne
zdôraznila, že „je nevyhnutný vývoj smerom k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu
v podobe existencie dvoch štátov. Chceme, aby Izraelský štát a nezávislý, demokratický,
kompaktný a životaschopný palestínsky štát existovali bok po boku v mieri a bezpečí“
a že „prostredníctvom rokovaní treba nájsť spôsob vyriešenia štatútu Jeruzalemu ako
budúceho hlavného mesta dvoch štátov“.

Otázka palestínskych zadržaných osôb a väzňov bola dôležitou témou v rámci
dvojstranných kontaktov medzi EÚ a Izraelom, napríklad v rámci neformálnej pracovnej
skupiny pre ľudské práva, ktorej posledné zasadnutie sa konalo v septembri 2010 a na
ktorom sa aktívne zúčastnila aj Rada. Pracovná skupina sa zaoberala konkrétnymi prípadmi
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zadržania, zvlášť v prípadoch, kde zadržaných bolo možné podľa usmernení EÚ považovať
za ochrancov ľudských práv. Niektorým sa dostalo značnej publicity aj prostredníctvom
vyhlásení úradu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej. (Napríklad vyhlásenie
hovorcu vysokej predstaviteľky k pánovi Abdullahovi Abu Rahmovi z 24. augusta 2010).

Izraelská politika blokády pásma Gazy bola podrobená kritike Rady, ktorá ju označila za
„neprijateľnú a politicky kontraproduktívnu“ (závery Rady z decembra 2009 uvádzané
v záveroch z decembra 2010). Hoci kroky izraelskej vlády smerujúce k zmierneniu politiky
blokády (naposledy 8. decembra 2010) sú krokmi správnym smerom, ešte stále toho treba
veľa urobiť.

Pokiaľ ide o údajné zákroky Izraela proti civilistom, vážený pán poslanec vie, že
prenasledovanie civilného obyvateľstva štátnou mocou, či už je namierené proti vlastným
občanom štátu, alebo nie, je v rozpore s princípmi právneho štátu a demokratickými
zásadami všeobecne. Takéto konanie je teda nezlučiteľné so základnými hodnotami
Európskej únie, najmä s právom žiť v bezpečí. Je nevyhnutné, aby sa obvinenia z takéhoto
konania dôkladne prešetrili a v prípade ich potvrdenia podrobili tvrdej kritike.

Pokiaľ ide o rôzne incidenty medzi izraelskými bezpečnostnými službami a Palestínčanmi,
ako aj o izraelskú politiku v rámci okupačného režimu, Rada vždy trvala na tom, že obe
strany by mali rešpektovať medzinárodné právo vrátane medzinárodného humanitárneho
práva. Toto sú zásady, o ktorých hovorila Rada pre zahraničné veci vo svojich záveroch
v súvislosti s mierovým procesom na Blízkom východe v decembri 2009 a ktoré naposledy
zopakovala len nedávno v decembri 2010.

*
*     *

Otázka č.  13 , ktorú predkladá  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  ( H-000008/11 )

Vec: Problematika náhrady škody pri ekologických škodách

Maďarsko, ktoré prednedávnom prevzalo predsedníctvo Rady, bolo minulý rok postihnuté
veľkou ekologickou katastrofou – záplavami červeného kalu. Ako jedna z hlavných príčin
katastrofy sa uvádzala nenáležitá údržba zariadenia. EÚ nepočíta so žiadnou finančnou
pomocou členským štátom v prípade katastrof, ktoré sú spôsobené úmyselným konaním
alebo konaním z nedbanlivosti. Ak sú pôvodcovia katastrofy finančne slabí, členské štáty
často nie sú schopné niesť finančné následky takýchto nešťastí samy.

Nenazdáva sa predsedníctvo Rady, že právne predpisy o projektovaní (predovšetkým
v súvislosti s preverením ekologickej únosnosti), údržba a prevádza zariadení s vysokým
ekologickým rizikom by sa mali preveriť a sprísniť? Nebolo by tiež vhodné zriadiť
v Európskej únii fond, ktorý by sa financoval príspevkami subjektov, ktoré kontrolujú
zariadenia s vysokým ekologickým rizikom, a z ktorého prostriedkov by sa neskôr mohli
vyplácať náhrady škôd spôsobené týmito zariadeniami (podobne ako pri fonde, ktorý
spoločnosť British Petroleum dobrovoľne zriadila na odškodnenie za následky katastrofy
v Mexickom zálive)?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola ústne zodpovedaná počas hodiny otázok pre Radu na januárovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2011 v Štrasburgu.
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(EN) Dôležitý súbor právnych predpisov EÚ, ktoré by mali pomôcť pri predchádzaní takým
nehodám, ako sa udiala v Maďarsku, je už v platnosti. Ide najmä o právne predpisy týkajúce
sa integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (28)  a nakladania
s odpadom z ťažobného priemyslu (29) . Pokiaľ ide o prírodné katastrofy, priemyselné
havárie patria do pôsobnosti smernice o environmentálnej zodpovednosti (30) , ktorá je
nástrojom na uplatňovanie zásady, podľa ktorej platí znečisťovateľ.

Úplné posúdenie uplatniteľnosti existujúcich právnych predpisov si vyžaduje, aby maďarské
orgány a Komisia dokončili analýzu nehody v Kolontári. Po dokončení tohto procesu bude
možné vyhodnotiť, či by sa mali zvážiť ďalšie kroky v oblasti environmentálnych právnych
predpisov EÚ. Všetky závery Komisie v tomto ohľade Rada bezodkladne preskúma.

Pokiaľ ide o návrh váženej pani poslankyne na vytvorenie fondu, z ktorého prostriedkov
by sa vyplácali náhrady škôd spôsobených úmyselne alebo nedbanlivosťou a ktorý by
financovali prevádzkovatelia zariadení s vysokým ekologickým rizikom, treba poznamenať,
že je v právomoci Komisie, aby vzhľadom na aktuálnu nehodu zvážila potenciálne možnosti
vrátane možnosti, aby zodpovední prevádzkovatelia znášali plné náklady, ktoré vzniknú
pri rozsiahlych nehodách.

Pokiaľ ide o Fond solidarity Európskej únie, Komisia v roku 2006 navrhla revíziu nariadenia
Rady č. 2012/2002 (31) . Rada vzhľadom na osobitnú správu Dvora audítorov o fungovaní
tohto fondu (32)  v roku 2008 dospela k záveru, že riadenie fondu je vo všeobecnosti účinné,
dospela však aj k názoru, že je možné a potrebné, aby sa zvýšila rýchlosť riadenia,
a zdôraznila, že Rada v tejto fáze revíziu nariadenia (ES) č. 2012/2002 (33)  nepovažuje za
potrebnú.

*
*     *

OTÁZKY PRE KOMISIU

Otázka č.  21 , ktorú predkladá  Brian Crowley  ( H-0655/10 )

Vec: Zavedenie vysokorýchlostnej širokopásmovej technológie

Môže Komisia poskytnúť podrobné vyhlásenie, v ktorom načrtne konkrétne kroky, ktoré
prijme na podporu zavedenia vysokorýchlostnej širokopásmovej technológie vo všetkých
členských štátoch EÚ vrátane Írska?

(28) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola
znečisťovania životného prostredia) z 24. novembra 2010 (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP) (Ú.
v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

(29) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu z 15. marca
2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15).

(30) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní
environmentálnych škôd z 21. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56).

(31) Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (Ú.
v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3)

(32) Dvor audítorov, osobitná správa č. 3/2008 Fond solidarity Európskej únie: do akej miery je rýchly, účinný a pružný?
(Ú. v. EÚ C 153, 18.6.2008, s. 1)

(33) Závery Rady týkajúce sa osobitnej správy Dvora audítorov č. 3/2008 o Fonde solidarity Európskej únie, 11194/08.
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Odpoveď

(EN) Komisia dôrazne podporuje zavedenie vysokorýchlostnej širokopásmovej technológie
v celej Európe a podnikla niekoľko opatrení, aby sa tento cieľ dosiahol.

Investície potrebné na širokopásmovú infraštruktúru budú pochádzať prevažne zo
súkromného sektora. Komisia okrem toho povzbudzuje členské štáty, aby tam, kde je
obchodné opodstatnenie súkromných investícií nedostatočné, podporovali zavedenie
širokopásmových sietí s využitím verejných finančných prostriedkov a finančných
prostriedkov EÚ.

Komisia iba nedávno, v roku 2010, posúdila a schválila použitie štátnej pomoci vo výške
takmer 1,8 miliardy EUR na rozvoj širokopásmovej technológie v Európskej únii, ktorá
by do tohto odvetvia dokázala priniesť investície vo výške 3 − 3,5 miliárd EUR (34) .

Čo sa týka Írska, Komisia doteraz posúdila a schválila 3 opatrenia štátnej pomoci pre
širokopásmovú technológiu v tejto krajine a dala súhlas s vynaložením viac ako
250 miliónov EUR v tomto odvetví (35)  a schválila aj spoločný projekt s názvom Projekt
Kelvin (36)  v Írsku a Severnom Írsku, ktorého cieľom je priviesť na severozápad Írska priame
medzinárodné spojenie prostredníctvom podmorského kábla.

Komisia navyše úzko spolupracuje s Európskou investičnou bankou na identifikácii
inovatívnych riešení financovania pre nasledujúci viacročný finančný rámec, ktoré by
mohli rozšíriť investičný horizont, a tak prostredníctvom zlepšenia podmienok úverov
a ich splatnosti obsiahnuť aj projekty s rizikovejším profilom v menej obývaných
geografických oblastiach.

Komisia tiež v roku 2011 vydá usmernenia pre miestne a regionálne orgány týkajúce sa
vynakladania finančných prostriedkov EÚ pri navrhovaní a vypracúvaní projektov v oblasti
širokopásmovej technológie a prijme investičné usmernenia v oblasti tejto technológie
pre miestne a regionálne úrady, ktoré zjednodušia čerpanie finančných prostriedkov EÚ
v maximálnom rozsahu. Komisia okrem toho do roku 2013 posilní a zracionalizuje
využívanie financovania vysokorýchlostnej širokopásmovej technológie prostredníctvom
nástrojov EÚ podľa aktuálneho finančného rámca (napr. ERDF, ERDP, EAFRD, TEN, CIP).

*
*     *

Otázka č.  24 , ktorú predkladá  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0626/10 )

Vec: Zlepšenie a predĺženie Integrovaného európskeho akčného programu pre
vnútrozemskú vodnú dopravu (NAIADES)

So zreteľom na skutočnosť, že sa blíži preskúmanie programu NAIADES v polovici
programového obdobia a keďže nie všetky členské štáty s vnútrozemskou vodnou dopravou
pristúpili k úspešnej realizácii programu NAIADES, mohla by Komisia uviesť aké opatrenia

(34) Komisia pravidelne zverejňuje zoznam rozhodnutí o štátnej pomoci pre širokopásmové technológie na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.
(35) Rozhodnutia Komisie v prípadoch N284/2005 − Írsky program širokopásmovej siete vo veľkomestských oblastiach

z 8. marca 2006, N475/2007 − Írsky vnútroštátny širokopásmový systém z 25. septembra 2007 a N607/2009 −
Širokopásmový systém vo vidieckych oblastiach zo 4. decembra 2009.

(36) Rozhodnutia Komisie v prípadoch N282/2008 − Projekt Kelvin a N248/2008 − Projekt Kelvin z 8. októbra 2008.
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plánuje prijať v záujme toho, aby sa zlepšila prístupnosť tohto programu v rokoch 2011
až 2013 a aké opatrenia plánuje prijať v záujme zlepšenia súčasného programu, ako aj
jeho predĺženia po roku 2013?

Odpoveď

(EN) Akčný program NAIADES posledných 5 rokov slúžil ako inšpirácia pre politiku
Komisie v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a bude to tak aj počas nasledujúcich 3
rokov. Program NAIADES sa zaoberá v prvom rade súborom legislatívnych, politických
a koordinačných opatrení, ktoré vychádzajú zo súčasných politík a existujúceho
regulačného rámca a sú zamerané na lepšie rámcové podmienky pre toto odvetvie a jeho
konsolidáciu. Už teraz pozorujeme zvýšenie podielu vnútrozemskej vodnej dopravy na
celkovej doprave.

Je zjavné, že takýto program nemožno uskutočňovať výlučne na úrovni EÚ, ale že si
vyžaduje aj záväzky členských štátov a odvetvia vnútrozemskej plavby, ako aj náležité
vykonávanie na vnútroštátnej úrovni.

Program NAIADES mal slúžiť ako prostriedok dlhodobého politického programu, ktorého
cieľom je lepšie využívanie príslušných programov financovania, ako sú napríklad TEN-T
a Marco Polo. Program NAIADES však nie je podporným finančným programom
s vlastnými finančnými prostriedkami.

Druhá správa o pokroku programu NAIADES, ktorá zhŕňa najväčšie doterajšie úspechy
v piatich prioritných oblastiach, bude zverejnená v prvej polovici roka 2011. Pokiaľ ide
o zvyšné obdobie rokov 2011 − 2013, Komisia chce pokračovať vo vykonávaní programu
NAIADES podľa už určeného postupu.

Komisia však musí zabezpečiť dlhodobý rozvoj a úspešné vykonávanie európskej politiky
v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy aj po roku 2013. Z tohto dôvodu plánuje včas
predložiť návrh nadväzného programu, ktorý sa začlení do širšieho strategického
politického rámca, ktorý určí nadchádzajúca biela kniha, a rozvíjať ďalšie úspešné činnosti
a v prípade potreby vyhodnotiť aj možné poučenia z vývoja.

*
*     *

Otázka č.  25 , ktorú predkladá  Marc Tarabella  ( H-0633/10 )

Vec: Nedodržiavanie nariadenia (ES) č. 261/2004 o ochrane a informovaní cestujúcich
v leteckej doprave zo strany leteckých spoločností

Od roku 2005 sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorého hlavným cieľom je chrániť
a informovať cestujúcich v leteckej doprave. Komisia samotná začala informačné kampane,
zatiaľ čo letecké spoločnosti nariadenie neustále porušujú a neposkytujú cestujúcim účinnú
a rýchlu pomoc. Z rezervácie leteniek cez internet sa navyše stal podvod; letenka Brusel –
Štrasburg pravidelného leteckého prepravcu, ktorá sa masívne propaguje za cenu 98 EUR,
vychádza celkovo na 219,60 EUR, pričom zahŕňa dokonca „palivový príplatok“.

Môže Komisia uviesť, kedy a ako plánuje zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali nariadenie
(ES) č. 261/2004, a donútiť ich, aby zaviedli účinné a rýchle štruktúry odškodňovania?
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Odpoveď

(EN) Po prvé, Komisia pripomína, že správne uplatňovanie nariadenia č. 261/2004
o právach cestujúcich v leteckej doprave musia zabezpečiť vnútroštátne orgány, ktoré boli
poverené zodpovednosťou za vykonávanie tohto nariadenia. Tieto orgány musia prijímať
všetky primerané opatrenia s cieľom zaručiť, aby sa práva cestujúcich dodržiavali v plnom
rozsahu. Komisia nepretržite monitoruje ich činnosť s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty
správne zavádzali a vykonávali právne predpisy EÚ.

Komisia môže váženého pána poslanca ubezpečiť, že je pripravená zasiahnuť v prípade,
ak sa vyskytnú súvisiace prípady, ktoré by naznačovali, že daný členský štát nedokáže
nariadenie vykonávať. Komisia úzko spolupracuje s týmito orgánmi na zlepšení
uplatňovania nariadenia, predovšetkým prostredníctvom spoločnej interpretácie, výmeny
informácií o jeho vykonávaní, výmeny osvedčených postupov a ďalšej harmonizácie
pracovných nástrojov, ako sú štatistické údaje o sankciách a sťažnostiach. Komisia v roku
2010 podporila niekoľko spoločných opatrení týchto orgánov voči dopravcom, ktoré
významne prispeli k zabezpečeniu úspešnej harmonizovanej nápravy všetkých nevhodných
postupov.

Po druhé, Komisia by chcela pripomenúť, že cestujúci majú k dispozícii prostriedky na
dosiahnutie odškodnenia. Vnútroštátne orgány majú na starosti aj vybavovanie sťažností
cestujúcich a vydávanie zdôvodnených, i keď nezáväzných, stanovísk k okolnostiam
jednotlivých prípadov cestujúcich. Cestujúci v leteckej doprave si za každých okolností
zachovávajú právo na dosiahnutie nápravy súdnou cestou. V tejto súvislosti môžu ťažiť
z európskeho postupu urovnávania malých sporov: ide o zjednodušený, zrýchlený a lacnejší
súdny proces v prípade malých cezhraničných sporov. Mali by byť schopní ťažiť aj z práce
Komisie v oblasti hromadného odškodňovania. Cestujúcim pomôžu aj ďalšie iniciatívy
Komisie v oblasti ochrany spotrebiteľa. Napríklad budúci legislatívny návrh týkajúci sa
mechanizmov alternatívneho riešenia sporov, ktorý patrí do právomoci komisára
zodpovedného za politiku v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa a s ktorým počíta
pracovný program Komisie na koniec roka 2011, zlepší využívanie mechanizmov
alternatívneho riešenia sporov ako jednoduchého, lacného a rýchleho spôsobu riešenia
sporov mimosúdnou cestou.

A napokon, vážený pán poslanec otvára otázku udávania cien v priebehu rezervácie.
Nariadenie č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb
v Spoločenstve stanovuje pravidlá pre transparentnosť cien: za každých okolností sa musí
udávať konečná splatná cena a platí to aj pre reklamy; táto cena má zahŕňať cenu letenky,
ako aj príslušné dane, poplatky, príplatky a príspevky, ktorým sa nedá vyhnúť a s ktorými
možno v čase zverejnenia rátať. Sem patrí aj takzvaný palivový príplatok, ktorý spomínate.
Komisia túto dôležitú otázku veľmi dôkladne monitoruje v úzkej spolupráci
s vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vykonávanie nariadenia v členských štátoch.
Komisia uskutoční hlbšie preskúmanie tejto záležitosti v roku 2011.

*
*     *
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Otázka č.  26 , ktorú predkladá  Ismail Ertug  ( H-0643/10 )

Vec: Štúdia podporovaná EÚ na vykonanie invariantného výskumu v oblasti
zintenzívnenia prác na Dunaji medzi Straubingom a Vilshofenom

Komisii je potrebné položiť znovu dve z piatich otázok, ktoré už boli písomne predložené
(P-9178/2010), ktoré však Generálne riaditeľstvo pre dopravu úplne ignorovalo.

Domnieva sa Komisia, že monitorovacia skupina Vilshofen-Straubing nedokáže splniť
kľúčovú a konštruktívnu úlohu, ktorú jej zverila EÚ, pri zabezpečení riadnej realizácie
štúdie a zaistení transparentnosti a dohody, pretože túto štúdiu navrhla spoločnosť
Rhein-Main-Donau, ktorá má hospodársky záujem na zintenzívnení prác?

Je si Komisia vedomá skutočnosti, že nemecký minister dopravy Ramsauer (CSU) verejne
obhajoval zintenzívnenie na základe varianty C 280, a to napriek tomu, že podľa článku
III.2.6 oznámenia o udelení grantu má Spolková republika Nemecko zabezpečiť, aby bol
výskum zrealizovaný nestranne a objektívne? Zodpovedný komisár nesmie znovu ignorovať
túto otázku. Táto štúdia, ktorá predstavuje 33 miliónov eur, sa môže stať Stuttgart 21
Dolného Bavorska.

Odpoveď

(EN) Štúdia podporovaná EÚ na vykonanie invariantného výskumu v oblasti zintenzívnenia
prác na Dunaji medzi Straubingom a Vilshofenom má mimoriadny význam v úsilí nájsť
všeobecne akceptovateľné východisko z tejto patovej situácie. Táto patová situácia bráni
tomu, aby bol využitý potenciál dopravy po vnútrozemskej vodnej ceste – v tejto časti
transkontinentálneho prepojenia –, ktorá je mimoriadne udržateľným druhom dopravy,
a to z hľadiska životného prostredia, ako aj z hospodárskeho hľadiska.

Primeraný a udržateľný rozvoj dopravy po vnútrozemskej vodnej ceste pomáha znižovať
tlak na cestnú dopravu – emisie, hluk, zápchy – a v tomto konkrétnom prípade tiež prispieva
k lepšiemu prepojeniu regiónov, hospodárstiev a ľudí na jednej z hlavných prirodzených
spojníc nášho kontinentu (východ – západ, sever – juh).

Treba zároveň zdôrazniť, že hospodársky rozvoj bez primeranej starostlivosti o životné
prostredie takisto prináša zbytočné hospodárske riziká, pričom základná neochota hľadať
udržateľné a vyvážené riešenia môže so sebou priniesť environmentálne riziká, akým je
okrem iného spätný presun na iné druhy dopravy.

Na bavorskom úseku Dunaja, medzi týmito dvomi mestami, hĺbka rieky nie je dostatočná
na spoľahlivú a hospodársky udržateľnú plavbu počas celého roka. Prevádzkovatelia
vnútrozemských vodných ciest a environmentálne organizácie dve desaťročia diskutovali
o tom, ako zlepšiť splavnosť Dunaja.

Environmentálne organizácie uprednostňujú takzvaný „variant A“ s cieľom zachovať
posledný voľne tečúci úsek stredného úseku Dunaja pomocou spevnenia brehov rieky na
ochranu proti povodniam.

Prevádzkovatelia dopravy namietajú, že je to jediný úsek od holandskej hranice na Rýne
až po rakúsku hranicu na Dunaji, kde sa nedá zabezpečiť splnenie požiadavky, aby doprava
po vnútrozemskej vodnej ceste bola možná počas celého roka. Prevádzkovatelia dopravy
preto podporili takzvaný „variant C-280“, ktorý by zaručil ponor 2,8 metra počas celého
roka, ale vyžaduje si to vybudovanie vzdúvadla.
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S cieľom dostať sa z tejto slepej uličky nemecká vláda dala spolu so spolkovou krajinou
Bavorsko vypracovať trojročnú štúdiu, ktorá mala preskúmať možné alternatívne riešenia
k týmto dvom protichodným variantom. Na návrh koordinátorky transeurópskej dopravnej
siete (TEN-T) pani Peijsovej bola v januári 2010 so súhlasom oboch strán vytvorená
monitorovacia skupina na doplnenie štúdie. Skladá sa z deviatich významných osobností,
z toho štyri sú zo strany environmentálnych organizácií a štyri zo strany dopravcov
a predsedá im nezávislý profesor Hans-Joachim Koch z univerzity v Hamburgu.

Táto skupina sa od svojho vzniku v marci 2010 niekoľkokrát stretla a práca pokračuje.
Očakáva sa, že štúdia v roku 2012 prinesie hodnotné a plne transparentné výsledky
a podporí regionálne a vnútroštátne orgány pri rozvíjaní hospodársky a environmentálne
udržateľnej dopravy po vnútrozemských vodných cestách na Dunaji.

V nedávnych novinových článkoch v bavorskej/nemeckej tlači bolo uvedené, že účasť
spoločnosti Rhein-Main-Donau (RMD) zhoršuje transparentnosť a neutralitu tejto štúdie.
Predseda monitorovacej skupiny informoval Komisiu, že nemá žiadny dôvod na to, aby
pochyboval o dôkladnom vykonaní štúdie.

Cieľom štúdie je nájsť prijateľné riešenie nezávisle od predchádzajúceho hodnotenia, a ako
vyplýva z jej samotnej podstaty, bude to musieť byť v záujme všetkých zúčastnených strán
vrátane spoločnosti RMD.

Komisia vie aj o vyjadreniach nemeckého ministra dopravy pána Ramsauera k tejto
záležitosti, ako aj ďalších zainteresovaných strán. Podľa názoru Komisie takéto vyjadrenia
neznehodnocujú samotné výsledky štúdie, ale prispievajú k užitočnej transparentnosti
v rokovaniach.

*
*     *

Otázka č.  27 , ktorú predkladá  Gay Mitchell  ( H-0645/10 )

Vec: Sopka na Islande

V apríli minulého roka došlo k uzatvoreniu európskeho vzdušného priestoru v dôsledku
výbuchu sopky na Islande. Podľa odborníkov môže nastať ďalší takýto výbuch, ktorého
účinky budú rovnako katastrofálne ako v poslednom prípade.

Aké opatrenia Komisia prijala s cieľom pripraviť sa na takúto udalosť, ak sa zopakuje?

Odpoveď

(EN) Komisia sa spolu s ďalšími regulačnými orgánmi a zainteresovanými odvetviami
aktívne podieľala na zlepšení pripravenosti na výbuch sopky a v dôsledku toho je Európa
lepšie pripravená, ako dokazujú odsúhlasené úrovne koncentrácie popolčeka v zamorenom
vzdušnom priestore na povolenie letovej prevádzky, prepracovaný poradný materiál, ktorý
vydalo Poradné stredisko pre sopečný popol, zlepšené prevádzkové postupy a zriadenie
Európskej bunky na koordináciu krízy v leteckej doprave (EACCC) na zjednodušenie
harmonizovaného postupu členských štátov. Vďaka tomu by sme mali byť schopní
minimalizovať potenciálne narušenie dopravy v prípade budúcich udalostí takéhoto druhu.

Komisia bude pokračovať v práci na všetkých opatreniach navrhnutých vo svojom
informačnom usmernení z 27. apríla 2010 a schválených mimoriadnou Radou pre dopravu
4. mája 2010, ako aj v ostatných aktivitách, kde je potrebná európska účasť, konkrétne
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v medzinárodnej pracovnej skupine pre sopečný prach Medzinárodnej organizácie civilného
letectva (ICAO).

Musíme najmä dosiahnuť väčšiu pružnosť vo svojom dopravnom systéme, aby sme
v prípade narušenia dopravy mohli zachovať mobilitu cestujúcich a tovarov. Na poslednom
zasadnutí Rady pre dopravu v decembri 2010 komisár Kallas, zodpovedný za dopravu,
vyzval ministrov, aby uvažovali konkrétne o tomto aspekte.

Komisia bude pravidelne podávať správy Rade pre dopravu a bude o vývoji informovať
Parlament.

Ďalšie podrobnosti o uskutočnených opatreniach:

– Bol vytvorený nový európsky prístup spolu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť
letectva. Tento prístup zaručuje úzku spoluprácu medzi leteckými spoločnosťami,
výrobcami a orgánmi.

– Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) zverejnila revíziu náhradného plánu
pre sopečný popol, ktorý bol doplnený usmernením pre hodnotenie bezpečnostných rizík
prevádzky letov pri známej alebo predpokladanej kontaminácii sopečným popolom.

– Bola vytvorená Európska bunka na koordináciu krízy v leteckej doprave, pomocou ktorej
sa dosiahne lepšia koordinácia a aplikácia zmierňujúcich opatrení.

– Poradné stredisko pre sopečný popol vylepšilo svoje produkty, aby zvýšilo podrobnosť
a frekvenciu svojich publikácií, čím sa následne posilní operačný rozhodovací proces.

– Organizácia Eurocontrol vytvorila nový nástroj nazvaný Európsky krízový interaktívny
nástroj vizualizácie pre riadenie toku letovej prevádzky a kapacity alebo EVITA. Bude
uľahčovať výmenu informácií a rozhodovanie medzi členskými štátmi a ďalšími kľúčovými
hráčmi.

*
*     *

Otázka č.  28 , ktorú predkladá  Luis de Grandes Pascual  ( H-0649/10 )

Vec: Kontrola európskeho vzdušného priestoru

Len pred niekoľkými týždňami vážne incidenty vyvolané španielskymi leteckými dispečermi
v súvislosti s uzatvorením španielskeho letového priestoru spôsobili enormné škody
španielskym občanom, podnikom a celému hospodárstvu. Tento rok v apríli bol európsky
vzdušný priestor tiež vážne narušený z dôvodu výbuchu islandskej sopky.

Čeliac takémuto problému a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijímané na
vnútroštátnej úrovni, má Komisia v pláne zlepšiť schopnosť reagovať na európskej úrovni,
napr. posilnením právomocí organizácie Eurocontrol, podporou mobility letových
dispečerov, vytvorením európskych asistenčných tímov alebo podporou nových technológií
v oblasti leteckej navigácie?

Odpoveď

(EN) Modernizácia európskeho systému riadenia letovej prevádzky (ATM) bola zámerom
Komisie v posledných rokoch. Druhý balík opatrení týkajúci sa jednotného európskeho
vzdušného priestoru EÚ prijala v novembri 2009 a týka sa výkonnosti v oblasti bezpečnosti,
kapacity, hospodárnosti a životného prostredia. Posledné udalosti, ako bola kríza spôsobená
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oblakom sopečného prachu v apríli až máji 2010 a kroky španielskych leteckých dispečerov
z 3. – 4. decembra 2010, nás presvedčili o potrebe urýchlenia procesu jeho zavádzania.

Komisia preto pripravila niekoľko opatrení, ktoré už boli prijaté alebo sa pripravujú s cieľom
zvýšiť kapacitu európskeho systému riadenia letovej prevádzky, ako sú:

– zriadenie bunky na koordináciu krízy okamžite po skončení krízy spôsobenej oblakom
sopečného prachu, aby bola možná lepšia koordinácia zmierňujúcich opatrení v prípade
krízy na európskej úrovni;

– opatrenia týkajúce sa mobility leteckých dispečerov;

– určenie organizácie Eurocontrol za sieťový riadiaci orgán pre riadenie letovej prevádzky
na jar 2011, čím sa posilní jej schopnosť fungovať ako technická podpora jednotného
európskeho vzdušného priestoru;

– zlepšenie poskytovania leteckých navigačných služieb od januára 2012, pričom dôjde
k značnému zníženiu poplatkov, ktoré platia leteckí dopravcovia;

– zavedenie funkčných blokov vzdušného priestoru do decembra 2012, čo prispeje
k defragmentácii európskeho vzdušného priestoru;

– pokračovanie programu SESAR (program výskumu riadenia letovej prevádzky jednotného
európskeho vzdušného priestoru) a zavádzanie príbuzných technológií.

*
*     *

Otázka č.  29 , ktorú predkladá  Ivo Belet  ( H-0650/10 )

Vec: Žiarenie skenerov inštalovaných na letiskách

V Spojených štátoch vyvolalo znepokojenie nebezpečenstvo, ktoré by mohlo hroziť
cestujúcim leteckou dopravou a ktoré spočíva vo vystavení cestujúcich röntgenovému
žiareniu bezpečnostných tzv. telesných skenerov. Zlé fungovanie týchto skenerov môže
vystaviť cestujúcich vysokému stupňu žiarenia. Preto je absolútne nevyhnutná pravidelná
údržba týchto röntgenových prístrojov.

Dohliada Komisia na inštaláciu a fungovanie tzv. telesných skenerov, ktoré sú inštalované
na letiskách v Európskej únii?

Môže Komisia poskytnúť zoznam letísk, kde bol tento druh skenerov funkčný už na konci
roku 2010?

Môže Komisia uviesť, ktoré kontrolné opatrenia sa v súčasnosti uplatňujú, pokiaľ ide
o údržbu skenerov, s cieľom chrániť cestujúcich proti všetkým zdravotným rizikám počas
bezpečnostnej kontroly na letiskách?

Má Komisia v úmysle zasahovať v tejto oblasti?

Odpoveď

(EN) Dnes v EÚ neexistujú žiadne právne predpisy týkajúce sa pravidelného používania
bezpečnostných skenerov na letiskách v EÚ. Členské štáty môžu používať bezpečnostné
skenery iba skúšobne na obmedzený čas ako sprísnené opatrenie alebo pri predvádzaní.
Používanie skenerov teda v súčasnosti nepatrí do inšpekčného programu Komisie.
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V kontexte príprav na posúdenie vplyvu používania bezpečnostných skenerov na jeseň
2010 bola Komisia informovaná o tom, že bezpečnostné skenery založené na rôznych
technológiách sa používajú alebo používali na týchto letiskách EÚ: Amsterdam Schiphol,
Londýn Heathrow, Manchester, Helsinki, Hamburg a Paríž Charles de Gaulle. Na základe
týchto informácií sa v súčasnosti používajú röntgenové bezpečnostné skenery na letisku
Heathrow v Londýne a v Manchestri. Komisia vie tiež o tom, že predvádzanie
bezpečnostných skenerov sa uskutočnilo v Ríme na letisku Fiumicino, v Benátkach, v Miláne
na letisku Malpensa, na letiskách v Palerme a v Kodani. Komisia však nedostala žiadne
oficiálne potvrdenie od príslušných talianskych a dánskych orgánov.

Do dnešného dňa Komisia nemá aktuálny prehľad presných vnútroštátnych pravidiel,
ktoré sa uplatňujú pri údržbe skenerov s cieľom chrániť cestujúcich proti zdravotným
rizikám, keď prechádzajú bezpečnostnými kontrolami na letisku. Uplatňujú sa však
podmienky na ochranu zdravia zakotvené v právnych predpisoch EÚ a Euratomu.

Najmä pokiaľ ide o používanie röntgenových zariadení, bezpečnostné skenery tak ako
ktorékoľvek iné zariadenie využívajúce ionizujúce žiarenie musia spĺňať ustanovenia
právnych predpisov, ktoré sú stanovené pre ich používanie. Riziko dlhodobého vplyvu
na zdravie po vystavení sa ionizujúcemu žiareniu, aj keď len vo veľmi malých dávkach, je
napokon dobre známe. Z tohto dôvodu musia všetky zariadenia dodržiavať ustanovenia
smernice 96/29/Euratom (37)  vrátane uplatňovania týchto hlavných zásad:

zdôvodnenie používania zariadenia predtým, ako sa prvýkrát uvedie do prevádzky
s ohľadom na jeho hospodársky, sociálny alebo iný prínos vo vzťahu k poškodeniu zdravia,
ktoré by mohlo spôsobiť;

optimalizácia ochrany na zaistenie toho, aby dávky žiarenia pri používaní zostali na čo
najnižšej dosiahnuteľnej úrovni, pričom sa zohľadnia hospodárske a sociálne faktory;

obmedzenie vystavovania sa žiareniu na zaistenie toho, že súčet dávok zo všetkých
možných použití nepresiahne maximálne hodnoty stanovené v právnych predpisoch pre
pracovníkov alebo širokú verejnosť.

Zabezpečenie súladu s vyššie uvedenými ustanoveniami je zodpovednosťou vnútroštátnych
orgánov.

Zámerné vystavovanie ľudí ionizujúcemu žiareniu z nemedicínskych dôvodov vrátane
vystavenia žiareniu na bezpečnostné účely sa osobitne zvažuje (38)  v prepracovanom
návrhu smernice 96/29/Euratom, ktorý sa pripravuje v súlade s ďalšími smernicami, najmä
smernicou 97/43/Euratom (39)  o vystavovaní žiareniu na medicínske účely.

Komisia v súčasnosti posudzuje možný vplyv bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ
z hľadiska vykonávania detekcie, základných práv a zdravia.

*
*     *

(37) Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia
pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, Ú. v. ES L 159,
29.6.1996.

(38) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/art31/2010_02_24_opinion_on_bss.pdf.
(39) Smernica Rady 97/43/Euratom z 30. júna 1997 o ochrane zdravia jednotlivcov pred účinkami ionizujúceho žiarenia

na lekárske účely, ktorou sa zrušuje smernica 84/466/Euratom, Ú. v. ES L 180, 9.7.1997.
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Otázka č.  30 , ktorú predkladá  Pat the Cope Gallagher  ( H-000003/11 )

Vec: Vážne narušenie dopravy v celej Európe

Môže Komisia uviesť, aké iniciatívy prijme na zlepšenie fungovania európskej dopravnej
infraštruktúry v nadväznosti na nedávne vážne narušenie leteckej dopravy, ku ktorému
došlo z dôvodu hustého sneženia?

Odpoveď

(EN) Letecká doprava a v menšej miere aj pozemná doprava boli v decembri 2010 ťažko
narušené v celej Európe. Mnohé z našich najväčších uzlov sa čiastočne zatvorili počas
jedného z najrušnejších týždňov v roku: na začiatku vianočných sviatkov. Celkovo boli
zrušené tisíce letov a desaťtisíce ľudí uviazli na letiskách, nehovoriac o veľkých problémoch
s odbavovaním batožín. Je povinnosťou Komisie minimalizovať dôsledky takýchto
extrémnych poveternostných podmienok, ak by k nim malo opäť dôjsť. Komisiu však
veľmi teší, že nedošlo k žiadnej nehode a že bola zaistená bezpečnosť.

Čo sa týka zlepšenia celkovej dopravnej siete v prípade krízy, Komisia má tiež v pláne
využiť existujúcu prácu, ktorá bola vykonaná po kríze vyvolanej sopečným popolom
v apríli 2010: Komisia rozmýšľala o spôsoboch, ako zaistiť, aby prevádzkovatelia alebo
členské štáty mali plány mobility cestujúcich a tovaru, ktoré by sa uplatňovali v prípade
náhlej dopravnej krízy. V tejto súvislosti Komisia počas posledného zasadnutia Rady pre
dopravu 2. decembra 2010 predložila členským štátom zoznam otázok.

Po prvé, musíme sa poučiť z toho, čo sa stalo. Ako v decembri 2010 ohlásil komisár Kallas,
ktorý je zodpovedný za dopravu, 19. januára 2011 sa stretne s predstaviteľmi letísk s cieľom
hovoriť presne o tom, čo sa stalo a čo by sa mohlo urobiť, aby sme predišli podobným
situáciám v budúcnosti. Komisia je, samozrejme, otvorená diskusii o akýchkoľvek
riešeniach, ktoré by zabránili opakovaniu udalostí z decembra 2010.

Útvary Komisie budú tiež spolupracovať s orgánmi členských štátov a využijú túto
príležitosť na privítanie tých členských štátov, ktoré Komisii ponúkli, že sa s ňou podelia
o svoje poznatky, a ktoré podporili opatrenia na úrovni EÚ, ak by boli potrebné.

Na základe týchto diskusií komisár zodpovedný za dopravu uvidí, či existuje potreba, aby
Komisia navrhla nové opatrenia. Ak áno, nebude váhať konať. Balík opatrení leteckej
dopravy, ktorý predstaví neskôr v roku 2011, bude veľmi dôležitý.

Komisia chce vychádzať z iných plánovaných iniciatív. Blížiaca sa revízia nariadenia
o právach cestujúcich v leteckej doprave by mohla byť príležitosťou zlepšiť komunikáciu
s cestujúcimi a tiež zlepšiť presmerovanie uviaznutých cestujúcich, napríklad
prostredníctvom dočasného zrušenia obmedzenia nočného vychádzania.

Komisia je odhodlaná usilovne pracovať na zlepšení európskeho systému leteckej dopravy
s cieľom zaistiť, aby európski občania už nemuseli zažiť podobnú situáciu.

*
*     *

Otázka č.  31 , ktorú predkladá  Licia Ronzulli  ( H-0627/10 )

Vec: Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015

21. septembra 2010 predložila Komisia stratégiu rovnosti žien a mužov 2010 – 2015. Zo
stanoviska k budúcnosti politiky rodovej rovnosti po roku 2010 (Opinion on the Future
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of Gender Equality Policy after 2010) vyplýva, že tak v rozpočte EÚ, ako aj v národných
rozpočtoch chýbajú osobitné položky určené na činnosti zamerané na rodovú rovnosť,
čo podstatne ovplyvňuje plnenie cieľov stratégie. Môže Komisia objasniť, aké náležité
opatrenia treba podľa nej prijať?

Vo väčšine členských štátov zostávajú ženy aj naďalej nedostatočne zastúpené
v rozhodovacích procesoch a rozhodovacích pozíciách. Aké kroky zamýšľa Komisia
podniknúť na zvýšenie zastúpenia žien v rozhodovacích pozíciách? Uvažuje sa v súčasnosti
o konkrétnych iniciatívach zameraných na podporu tematiky rodovej rovnosti u mladej
generácie? Považuje Komisia za vhodné navrhnúť za týmto účelom financovanie osobitných
akcií, napríklad v podobe európskych programov podporujúcich vzdelávanie alebo
využívaním najnovších technológií?

Odpoveď

(FR) Nová stratégia Komisie v oblasti rovnosti žien a mužov (2010 – 2015) (40)  identifikuje
päť prioritných oblastí, ako aj univerzálne akcie. Dokument priložený k stratégii (41)

stanovuje opatrenia, ktoré budú rôzne útvary Komisie realizovať v nasledujúcich rokoch,
najmä hlavné programy financovania zamerané na podporu rovnosti žien a mužov.

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným finančným nástrojom Únie v oblasti odbornej
prípravy a podpory zamestnanosti. Financuje mnohé oblasti činnosti s cieľom podporovať
rovnosť žien a mužov na trhu práce. Navyše, Komisia vo svojom oznámení o revízii
rozpočtu (42)  a v záveroch piatej správy o „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti:
budúcnosť politiky súdržnosti“ (43)  uviedla, že je potrebné preskúmať, ako môže Únia
dosiahnuť predpovedateľnejšie objemy financovania z ESF. Takýto vývoj by mohol pomôcť
zvýšiť profil európskych finančných prostriedkov vyčlenených na podporu rovnosti žien
a mužov.

Rovnosť v rozhodovacích procesoch je jednou z piatich prioritných oblastí činnosti v rámci
novej stratégie Komisie. Opatrenia, ktoré budú v tejto oblasti realizovať rôzne útvary
Komisie, sú stanovené aj v dokumente priloženom k tejto stratégii.

*
*     *

Otázka č.  32 , ktorú predkladá  Seán Kelly  ( H-0628/10 )

Vec: Zatvorenie závodu na produkciu cukrovej repy v írskom meste Mallow v okrese
Cork

V nadväznosti na uverejnenie správy Európskeho dvora audítorov, ktorá sa zaoberá
reformou odvetvia cukru v EÚ v rokoch 2005 – 2006 a ktorá zdôraznila, že rozhodnutia
týkajúce sa odvetvia cukru v Írsku sa zakladali na údajoch uverejnených v roku 2001, ktoré
neodzrkadľovali reštrukturalizáciu, ku ktorej medzičasom v tomto odvetví došlo, má
Komisia plány, ako bude situáciu riešiť, najmä pokiaľ ide o možnosť pomoci pri obnovení
odvetvia cukru v Írsku okrem iného smerom k produkcii biopalív, čo by mohlo prispieť
k dosiahnutiu cieľov v roku 2020?

(40) KOM(2010) 491 v konečnom znení.
(41) SEC(2010) 1079 v konečnom znení.
(42) KOM(2010) 700 v konečnom znení.
(43) KOM(2010) 642 v konečnom znení.
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Odpoveď

(FR) Komisia si uvedomuje, že strata tradičného odvetvia, ako je odvetvie cukru, je pre
Írsko bolestivá.

Rozhodnutie vzdať sa írskych kvót na cukor neuskutočnila Komisia na základe údajov
dostupných v čase reformy, ale vedenie írskeho závodu na spracovanie cukru, ktoré je
nepochybne v najlepšej pozícii hodnotiť budúcu konkurencieschopnosť svojej výroby na
vnútornom trhu s cukrom za podmienok platných po reforme.

Vzdanie sa všetkých kvót na výrobu cukru v Írsku však nijako nesúvisí s možnosťou vyrábať
v Írsku biopalivá z cukrovej repy.

*
*     *

Otázka č.  33 , ktorú predkladá  Angelika Niebler  ( H-0631/10 )

Vec: Pridelenie dotácií EÚ čínskej skupine podnikov štátnej výstavby

V Poľsku sa v súčasnosti stavia 50 km úsek diaľnice A2 z Varšavy do Lodz. Výstavba tohto
diaľničného úseku je financovaná z dotácií EÚ (štruktúrnych fondov), ako aj pôžičkou EIB.
Poľské generálne riaditeľstvo pre vnútroštátne cesty a diaľnice poverilo výstavbou tohto
diaľničného úseku konzorcium čínskych skupín podnikov štátnej výstavby COVEC.

V konkurencii s európskymi stavebnými firmami ponúkalo čínske konzorcium ceny
o polovicu nižšie, než bol odhad nákladov úradu pre verejné obstarávanie a o tretinu nižšie,
než ponúkala druhá najvýhodnejšia spoločnosť. Čínsky trh v odvetví stavebníctva pritom
zostáva pre takmer všetky konkurenčné zahraničné firmy nepriepustný.

Zistila Komisia v tejto súvislosti, že medzinárodná zásada reciprocity, ktorá predstavuje
hlavný predpoklad rokovaní o obchodných vzťahoch, sa vo vzťahu medzi EÚ a Čínou
hrubo porušuje? Aké opatrenia zamýšľa Komisia prijať proti tomuto trendu?

Spoločná odpoveď

(EN) Komisia chápe obavy vážených poslancov. Podobné obavy vyjadrili aj ďalší poslanci
Parlamentu, členské štáty a predstavitelia európskeho priemyslu.

EÚ obhajuje ambiciózny prístup k otváraniu globálnych trhov verejného obstarávania.
Z tohto dôvodu je EÚ stranou Dohody o vládnom obstarávaní (GPA), ktorá otvára trhy
verejného obstarávania najrozvinutejších národov sveta. Okrem toho, EÚ uzavrela dohody
o voľnom obchode s kapitolou o verejnom obstarávaní s množstvom obchodných
partnerov (napríklad s Čile, Mexikom, Kóreou a Švajčiarskom), ktoré otvárajú trhy verejného
obstarávania týchto partnerov na vzájomnom základe.

EÚ však nemá žiadne medzinárodné záväzky voči Číne v oblasti verejného obstarávania.
V dôsledku toho Čína a jej dodávatelia nemajú právo na rovnaké zaobchádzanie ako
partneri EÚ v rámci GPA.

Keďže Čína v súčasnosti rokuje o pristúpení ku GPA, táto situácia sa v nasledujúcich rokoch
môže zmeniť. V súvislosti s týmto procesom pristúpenia EÚ žiada od Číny, aby sa zaviazala
k stanoveniu ambicióznych cieľov v oblasti prístupu na trh. Popri týchto rokovaniach
Komisia vedie s Čínou intenzívny dialóg, ktorého cieľom je zlepšenie čínskeho regulačného
rámca verejného obstarávania, aby bol v súlade s požiadavkami GPA.
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Okrem toho, Komisia vo svojich oznámeniach „Na ceste k Aktu o jednotnom trhu“ (44)

a „Obchod, rast a svetové záležitosti“ (45)  ohlásila, že v roku 2011 predstaví legislatívny
návrh, ktorým vyjasní záväzky EÚ v súvislosti s prístupom na medzinárodné trhy v oblasti
verejného obstarávania. Cieľom tohto návrhu bude obnoviť vyváženú hospodársku súťaž
na vnútornom trhu a zaistiť lepšiu pozíciu EÚ v medzinárodných rokovaniach. Objasní
aj pozíciu tretích krajín (a ich dodávateľov), ktoré neprijali žiadne medzinárodné záväzky
voči EÚ v tejto oblasti, teda pozíciu, ktorá bude vychádzať z reciprocity. Komisia v súčasnosti
vykonáva posudzovanie vplyvov možných riešení.

*
*     *

Otázka č.  35 , ktorú predkladá  João Ferreira  ( H-0632/10 )

Vec: Erózia pobrežia

Erózia pobrežia je jav, ktorý ohrozuje rozsiahle oblasti portugalského pobrežia od severu
až po juh krajiny. Ide o jav, ktorý má rôzne príčiny, napríklad stúpanie priemernej hladiny
oceánov, znižovanie množstva usadenín prinášaných na pobrežie, zhoršovanie prírodných
štruktúr ľudskou činnosťou, ako aj rôzne zásahy v pobrežnom pasme, a ktorý ohrozuje
bezpečnosť ľudí a majetku v rôznych regiónoch, pričom už spôsobil vážne nehody. Ak sa
tento jav nezastaví a nezvráti, môže v budúcnosti spôsobiť veľmi vážne škody s hlbokým
dosahom na hospodárstvo, sociálnu oblasť a životné prostredie.

Aké opatrenia sa realizujú na úrovni EÚ v snahe riešiť problém erózie pobrežia?

Akým spôsobom zahrnie Komisia problém erózie pobrežia do prístupu Spoločenstva
k predchádzaniu prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným človekom? Aké
iniciatívy sa pripravujú?

Aké nástroje pomoci sú k dispozícii členským štátom, ktoré sú najviac ohrozené účinkami
erózie pobrežia?

Odpoveď

(EN) Erózia pobrežia vážne postihuje približne 25 % európskych pobreží (46) . Problém sa
bude pravdepodobne zhoršovať v dôsledku dosahov zmeny klímy, napríklad stúpania
hladiny morí a častejších a intenzívnejších búrok. Navyše, zvýšený rozvoj pobreží môže
zasahovať do procesov prírodného usadzovania alebo zvyšovať množstvo majetku
a obyvateľov, ktorí sú ohrození eróziou pobrežia alebo záplavami. Celoeurópska
štúdia EUROSION (47)  stanovila rozsah problému erózie pobrežia v Európe a poskytla
usmernenia, prípadové štúdie a politické koncepcie na účinnejšie riešenie problému erózie
pobrežia. Projekt CONSCIENCE (48)  v roku 2010 ďalej rozpracoval politické koncepcie
a odporučil spôsoby ich realizácie. Okrem toho, projekty a štúdie potvrdzujú, že finančné
náklady na ochranu pobrežia a adaptačné opatrenia sú značné. Ako úsporné politické

(44) KOM(2010) 608 v konečnom znení/2.
(45) KOM(2010) 612 v konečnom znení.
(46) EHP 2006, Meniaca sa tvár pobrežných oblastí Európy.
(47) www.eurion.org.
(48) http://www.conscience-eu.net/.
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opatrenia (49)  sa ukázali prevencia a včasná adaptácia na klimatické riziká. Biela kniha
Komisie z roku 2009 a adaptácii na zmenu klímy (50)  sa zaoberá rizikami na pobrežiach
vrátane erózie pobrežia a navrhuje opatrenia na zvýšenie odolnosti pobrežných a morských
oblastí. Momentálne sa pracuje na tom, aby adaptácia pobrežných oblastí bola zahrnutá
do rámca integrovanej námornej politiky.

Výskum potvrdzuje, že na primerané riešenie rizika erózie pobrežia je potrebný komplexný
a integrovaný prístup. Základ takéhoto integrovaného prístupu poskytuje odporúčanie
Parlamentu a Rady z roku 2002 o integrovanom riadení pobrežných zón (IRPZ) (51) .
Z hľadiska znižovania rizika erózie pobrežia sú dôležité aj ďalšie existujúce nástroje EÚ,
napríklad smernica o hodnotení vplyvu na životné prostredie (52)  a smernica
o povodniach (53) . V prípade pobrežných zón Stredozemného mora EÚ ratifikovala Protokol
IRPZ k barcelonskému dohovoru (54)  v septembri 2010. Protokol obsahuje konkrétne
požiadavky týkajúce sa erózie pobrežia.

Komisia bude brať problematiku pobrežných rizík do úvahy pri posudzovaní vplyvov
v nadväznosti na odporúčanie IRPZ plánovanom na koniec roka 2011. Vzhľadom na to,
že územné plánovanie bolo identifikované ako dôležitý nástroj na zníženie zraniteľnosti
pobrežných oblastí, posudzovanie vplyvu berie do úvahy tak riadenie pobrežných oblastí,
ako aj námorné územné plánovanie (NÚP) (55) . Medzitým Komisia aj naďalej podporuje
výmenu skúseností a osvedčených postupov pri realizácii IRPZ prostredníctvom iniciatívy
OURCOAST (56) . Výsledkom iniciatívy bude interaktívna databáza s najmenej 350 prípadmi
a usmerneniami týkajúcimi sa konkrétnych tém a zásad IRPZ vrátane adaptácie na riziká
a zmenu klímy.

Okrem toho, Komisia vykonáva množstvo opatrení s cieľom plne realizovať rámec EÚ
pre prevenciu katastrof, ktorý bol navrhnutý v oznámení o prevencii prírodných a človekom
spôsobených katastrof prijatom vo februári 2009 (57)  a rozpracovanom Radou (58) . Ako
súčasť tohto rámca Komisia 21. decembra 2010 (59)  zverejnila dokument s usmerneniami
o vnútroštátnom hodnotení rizík a mapovaní riadenia katastrof, ktorý bol vypracovaný
spolu s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov. Cieľom dokumentu „Hodnotenie rizík
a usmernenia pre mapovanie riadenia katastrof“ je zlepšiť súdržnosť a porovnateľnosť
medzi hodnoteniami rizík vyvinutými na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch. Tieto
nezáväzné usmernenia založené na viacrizikovom prístupe poskytujú informácie o témach

(49) JRC 2009, projekt PESETA; ES 2009, „Ekonómia adaptácie na zmenu klímy v pobrežných oblastiach EÚ“:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/climate_change_en.html.

(50) KOM(2009) 147.
(51) 2002/413/ES, Ú. v. ES L 148, 6.6.2002.
(52) 85/337/EHS; 2001/42/ES.
(53) 2007/60/ES, Ú. v. ES L 288, 6.11.2007.
(54) 2010/631/EÚ, Ú. v. ES L 279, 23.10.2010.
(55) KOM(2008) 791, KOM(2010) 771.
(56) http://ec.europa.eu/environment/iczm/ourcoast.htm.
(57) KOM(2009) 82
(58) 15394/09, 30. novembra 2009
(59) SEC(2010) 1626 v konečnom znení
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terminológie, zapojení rôznych odvetví a zainteresovaných strán a najužitočnejších
metódach a koncepciách.

Okrem bielej knihy o adaptácii na zmenu klímy Komisia pripravuje aj centrum iniciatív
pre adaptáciu, ktoré začne fungovať začiatkom roka 2012 a bude pokrývať kľúčové odvetvia
politiky vrátane pobrežných oblastí. Cieľom tohto centra iniciatív bude zvyšovať prísun
poznatkov vnútroštátnym, regionálnym alebo miestnym orgánom zodpovedným za
rozhodovanie prostredníctvom poskytovania usmernení, nástrojov a osvedčených postupov
na hodnotenie citlivosti na zmenu klímy na rôznych zemepisných úrovniach. Vychádzajúc
z realizácie bielej knihy Komisia do roku 2013 vypracuje komplexnú adaptačnú stratégiu
EÚ.

Čo sa týka možností financovania, v rámci politiky súdržnosti na roky 2007 – 2013 sa
investuje približne 5,8 miliardy EUR do prevencie prírodných rizík. V súlade so zásadou
„spoločného riadenia“ je na členských štátoch, aby si vybrali a realizovali spoločne
financované projekty, vychádzajúc z priorít stanovených v príslušných operačných
programoch. V tomto rámci môžu byť podporované aj aktivity ochrany pobrežia. Pokiaľ
ide o Portugalsko, plánuje sa investovať 513 684 600 EUR do „prevencie rizík“
prostredníctvom jeho operačných programov v rámci politiky súdržnosti 2007 – 2013.
Atlantický nadnárodný program podporuje atlantickú sieť pre riadenie pobrežných rizík
(ANCORIM) (60) , ktorá zahŕňa aj portugalských partnerov.

*
*     *

Otázka č.  36 , ktorú predkladá  Nikolaos Chountis  ( H-0637/10 )

Vec: Zvýšenie ceny cestovných lístkov vo verejnej doprave

Memorandum o porozumení uzatvorené medzi Gréckom, EÚ a MMF výslovne odkazuje
na zvýšenie ceny cestovných lístkov vo verejnej doprave. Podľa informácií zverejnených
v tlači toto zvýšenie cestovných lístkov bude predstavovať 30 až 50 %.

Vzhľadom na to, že úlohou Komisie je podporovať používanie prostriedkov verejnej
dopravy a že každé zvýšenie ceny cestovných lístkov bude mať závažné hospodárske
dôsledky pre najchudobnejšie skupiny obyvateľov, mohla by Komisia odpovedať na tieto
otázky:

Môže Komisia potvrdiť rozsah tohto neúnosného zvýšenia ceny cestovných lístkov vo
verejnej doprave? Domnieva sa Komisia, že je potrebné, aby sa okrem rozsiahleho
zvyšovania priamych a nepriamych daní prijalo toto opatrenie, ktoré sa dotkne najmenej
zvýhodnených vrstiev obyvateľstva?

Domnieva sa Komisia, že toto opatrenie je v súlade s politikami EÚ, ktorých úlohou je
povzbudzovať používanie prostriedkov verejnej dopravy, ako hospodárnejšieho
a ekologickejšieho spôsobu prepravy?

Odpoveď

(EN) Aktualizácia Memoranda o porozumení (MoP) z jesene 2010 je verejný dokument,
ktorý je dostupný na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op72_en.htm"

(60) ANCORIM http://atlanticprojects.inescporto.pt/project-area/ancorim/project_view
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Podľa Memoranda o porozumení boli opatrenia o verejných podnikoch prijaté s cieľom
bojovať proti plytvaniu a zlému hospodáreniu v štátnych spoločnostiach, znížiť ich náklady
a zvýšiť finančnú výkonnosť. Dopravné služby a siete treba upraviť podľa dopytu
používateľov.

*
*     *

Otázka č.  37 , ktorú predkladá  Philip Claeys  ( H-0638/10 )

Vec: Potreba rozhodného postoja EÚ k tretím krajinám, ktoré zabraňujú návratu
neúspešných žiadateľov o azyl a prispievajú tým ku gréckej azylovej kríze

EÚ bojuje s problémom nelegálnych prisťahovalcov, niektoré krajiny však nedávno rozhodli
o tom, že už nebudú vracať neúspešných žiadateľov o azyl do Grécka, a to i napriek
európskemu „dublinskému“ pravidlu. Ako ukázala nedávna návšteva výboru LIBE, jedným
z dôvodov je skutočnosť, že veľvyslanectvá Alžírska, Maroka, Turecka, Tuniska a Pakistanu
odmietajú vystaviť v primeranej lehote dokumenty potrebné na návrat, čo znamená, že
počet nelegálnych prisťahovalcov v Grécku naďalej rastie.

Aké opatrenia uskutočňuje EÚ na to, aby týmto tretím krajinám uložila povinnosť
v dostatočnej miere sledovať ich hranice s EÚ? Podmieni EÚ podporu týmto krajinám
a spoluprácu s nimi hraničným dozorom a realizáciou politiky v oblasti návratu? Je Komisia
pripravená zahrnúť do svojho hodnotenia podpory z nástroja predvstupovej pomoci (IPA)
Turecku sledovanie tureckých hraníc a urýchlené uzatvorenie dohody s agentúrou Frontex?

Odpoveď

(EN) Komisia si veľmi dobre uvedomuje zložitú situáciu, ktorej musia členské štáty čeliť
pri riešení nelegálnej migrácie.

Komisiu predovšetkým znepokojuje situácia v Grécku na pozemných hraniciach
s Tureckom, kde v súčasnosti dochádza k 90 % zistených prípadov nelegálneho prekročenia
vonkajších hraníc EÚ migrantmi.

Treba zdôrazniť, že v súlade s požiadavkami stanovenými v európskych právnych
predpisoch, najmä v Kódexe schengenských hraníc, zodpovednosť za kontrolu vonkajších
hraníc nesú výlučne členské štáty. Grécko rovnako ako každý členský štát preto musí
urobiť všetko preto, aby splnilo tieto požiadavky.

Európska únia by však mala preukázať solidaritu a pomáhať členských štátom v ich úsilí
dostať nelegálnu migráciu pod kontrolu.

V súlade s týmto cieľom EÚ presadzuje niekoľko iniciatív, napríklad spoločné operácie,
a podporuje konkrétne projekty prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov
v rámci príslušných fondov (Fond pre vonkajšie hranice, Európsky fond pre utečencov
a Európsky fond pre návrat).

Grécko bolo v roku 2010 hlavným „príjemcom“ prevádzkových činností agentúry
FRONTEX, ktorá na jeho území a námorných hraniciach organizovala spoločné operácie
s cieľom zvýšiť účinnosť riadenia hraníc (vrátane dohľadu, kontrol a identifikácie
nelegálnych prisťahovalcov s cieľom umožniť ich návrat a zároveň rešpektovať možnú
potrebu ochrany). Dňa 24. októbra 2010 Grécko požiadalo o pomoc zo strany rýchlych
pohraničných zásahových tímov (RABIT) z dôvodu mimoriadneho tlaku nelegálneho
prisťahovalectva na jeho vonkajších hraniciach a krátko potom sa prijalo rozhodnutie
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o nasadení týchto tímov. Už samotné nasadenie tímov RABIT malo odstrašujúci účinok
a odhaduje sa, že pokiaľ ide o počet nelegálnych migrantov zadržaných na grécko-tureckej
pozemnej hranici, došlo k celkovému poklesu o 43 %.

Mimoriadny význam pri riešení nelegálnej migrácie má spolupráca s krajinami pôvodu
a tranzitnými krajinami. Preto Komisia podporuje členské štáty a agentúru FRONTEX, aby
rozvíjali praktickú spoluprácu s týmito krajinami.

Takáto spolupráca by konkrétne mohla zahŕňať iniciatívy, ako je napríklad výmena
informácií, pokiaľ ide o modus operandi nelegálnych migrantov a sprostredkovateľov,
rozvoj spoločných analýz rizík v súvislosti s pohybom nelegálnych migrantov, vytvorenie
kontaktných miest v agentúre FRONTEX a v orgánoch tretích krajín s cieľom zabezpečiť
nepretržitú operačnú výmenu informácií a spoluprácu v súvislosti s návratom nelegálnych
prisťahovalcov.

Komisia okrem toho tiež aktívne rozvíja priamy dialóg a spoluprácu so všetkými krajinami
pôvodu a tranzitnými krajinami migrantov s cieľom presvedčiť tieto krajiny, aby zvýšili
úsilie zamerané na predchádzanie nelegálnej migrácii a na boj s ňou a aby prijali späť
nelegálnych migrantov, ktorí prechádzali cez ich územie.

Pokiaľ ide o krajiny, ktoré spomínal pán poslanec, Komisia prijíma konkrétne iniciatívy
so všetkými týmito krajinami. Komisia rokuje o readmisnej dohode s Marokom, vynakladá
veľké úsilie na začatie rokovaní o readmisnej dohode s Alžírskom, navrhla, aby Tunisko
prijalo začlenenie ustanovení týkajúcich sa spolupráce na readmisii nelegálnych migrantov
do nového akčného plánu EÚ – Tunisko, a readmisná dohoda s Pakistanom, na ktorej sa
Komisia a Pakistan úspešne dohodli, nadobudla platnosť 1. decembra 2010.

V tomto kontexte sa osobitná pozornosť venuje Turecku, ktoré je tranzitnou krajinou pre
veľký počet migrantov a žiadateľov o azyl smerujúcich do Európskej únie z krajín pôvodu
v Afrike a Ázii.

Od Turecka sa ako od kandidáta na pristúpenie k Európskej únii očakáva, že vyvinie
mimoriadne úsilie na posilnenie svojich politík a právnych predpisov v oblastiach riadenia
hraníc, riadenia migrácie a azylovej politiky, ako aj administratívnych kapacít príslušných
orgánov v súlade s normami Európskej únie. Komisia dôsledne monitoruje pokrok, ktorý
Turecko dosiahlo, pokiaľ ide o rozvoj kapacít, a v tomto úsilí ho podporuje dôležitou
finančnou a technickou pomocou. Medzitým Komisia v mene Európskej únie pokračuje
v rokovaniach o readmisnej dohode s Tureckom a agentúra FRONTEX rokuje o pracovnej
dohode s tureckými orgánmi.

*
*     *

Otázka č.  38 , ktorú predkladá  Mairead McGuinness  ( H-0642/10 )

Vec: Rokovania EÚ s obchodným zoskupením Mercosur

Uzatvorenie dohody o voľnom obchode s obchodným zoskupením Mercosur môže
v závažnej miere ohroziť poľnohospodársku výrobu v EÚ. Mohla by Komisia uviesť, aké
kvóty na dovozy hovädzieho mäsa by sa podľa nej mohli dohodnúť pri rokovaniach so
zoskupením Mercosur?
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Zoskupenie Mercosur v roku 2006 predložilo dokument, v ktorom sa požadovali tarifné
kvóty vo výške 300 000 ton hovädzieho mäsa (61)  Komisia vo svojej odpovedi označila
túto požiadavku za mierne upravenú, ktorá je však stále nad hranicou súčasnej ponuky
Spoločenstva (62) .

Zastáva Komisia naďalej názor, že kvóta v takejto výške je nad hranicou ponúk EÚ? Ako
plánuje Komisia znížiť konečné dohodnuté kvóty, tak aby sa tieto čísla pohybovali výrazne
pod objemom 300 000 ton? Na akých objemoch je Komisia ochotná sa dohodnúť?

Mohla by sa Komisia vyjadriť k obavám, že zoskupenie Mercosur sa na rokovaniach zameria
na trhový segment najkvalitnejšieho hovädzieho mäsa EÚ? Aké opatrenia na zmiernenie
účinkov plánuje Komisia prijať v snahe zabrániť tomu, aby sa výrobcovia zo zoskupenia
Mercosur zamerali osobitne na tento trh?

Odpoveď

(EN) Rokovania so zoskupením Mercosur boli obnovené v máji 2010, a aj keď vyjednávači
dosiahli pokrok, pokiaľ ide o normatívnu časť dohody, diskusie o prístupe na trh s tovarom
sa ešte neuskutočnili. Komisia si plne uvedomuje, že poľnohospodárske výrobky sú v EÚ
veľmi citlivou témou a pri rokovaní so zoskupením Mercosur to zoberie do úvahy. Hovädzie
mäso je, samozrejme, jedným z poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú mimoriadne
citlivé.

Obe strany v súčasnosti pracujú na príprave svojich návrhov, ktoré by si mali vymeniť
v priebehu prvého štvrťroka 2011. Na strane EÚ je jasné, že pokiaľ ide o najcitlivejšie
výrobky vrátane hovädzieho mäsa, pri predkladaní bilaterálnych návrhov zoskupeniu
Mercosur sa budú brať do úvahy návrhy, ktoré EÚ predložila v rámci rozvojového programu
z Dauhy (DDA).

Keďže diskusie o konkrétnych návrhoch o prístupe na trh sa ešte neuskutočnili, v tomto
štádiu nie je možné určiť, aké budú priority zoskupenia Mercosur, pokiaľ ide o konkrétne
pododvetvia.

*
*     *

Otázka č.  39 , ktorú predkladá  Anni Podimata  ( H-0651/10 )

Vec: Návrh na zriadenie európskeho strediska pre počítačovú kriminalitu

Komisia vo svojom oznámení s názvom Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ: päť krokov
k bezpečnejšej Európe (KOM(2010)0673) navrhuje, aby bolo do roku 2013 zriadené
európske stredisko pre počítačovú kriminalitu.

Aké právomoci bude mať stredisko pre počítačovú kriminalitu? Aké budú ciele a úlohy
strediska? Aké odborné kvalifikácie sa budú požadovať pri prijímaní pracovníkov? Odkiaľ
budú pochádzať finančné prostriedky na zriadenie strediska? Kde by stredisko malo mať
podľa Komisie sídlo?

(61) „Prvky možnej dohody” predložené zoskupením Mercosur na schôdzi EÚ – Mercosur na úrovni koordinátorov,
ktoré sa uskutočnilo 21. marca 2006 v Bruseli.

(62) Dokument Komisie v elektronickej forme, o ktorom rokoval výbor 133 (výbor pre obchodnú politiku) 26. apríla
2006, a ktorý bol predložený zoskupeniu Mercosur.
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Odpoveď

(EN) Záväzok, ktorý Komisia prijala vo svojom oznámení s názvom Stratégia vnútornej
bezpečnosti EÚ: päť krokov k bezpečnejšej Európe a v ktorom navrhuje zriadenie strediska
pre počítačovú kriminalitu, je reakciou na zvyšujúcu sa hrozbu počítačovej kriminality.
Je to tiež uznanie, že lepšie využívanie existujúcich kapacít na vnútroštátnej aj európskej
úrovni by mohlo prispieť k účinnejšiemu boju proti počítačovej kriminalite. Oznámenie
naznačuje, že jedným s cieľov strediska bude „vybudovať operačné a analytické kapacity
v oblasti vyšetrovania a spolupráce s medzinárodnými partnermi. Stredisko prispeje
k zlepšeniu hodnotenia a monitorovania existujúcich preventívnych a vyšetrovacích
opatrení, podporí rozvoj koncepcie odborného vzdelávania a zvyšovania povedomia
orgánov presadzovania práva a justičných orgánov a zabezpečí spoluprácu s Európskou
agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), ako aj prepojenie so sieťou národných
a vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT). Stredisko pre počítačovú
kriminalitu by malo byť ústredným článkom boja proti počítačovej kriminalite
v Európe“ (63) . Tieto ciele sú tiež v súlade so “závermi Rady týkajúcimi sa akčného plánu
na vykonávanie spoločnej stratégie na boj proti počítačovej kriminalite” z 26. apríla 2010,
v ktorých Rada od Komisie požaduje, aby vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti o možnosti
vytvoriť toto stredisko (64) .

Preto pokiaľ ide o aktuálne informácie týkajúce sa zodpovedností, personálu, finančných
prostriedkov a skutočného sídla, Komisia sa k tomu ešte nemôže vyjadriť, keďže tieto
záležitosti budú predmetom štúdie uskutočniteľnosti, ktorá sa vykoná v priebehu roka
2011. Na účel vypracovania štúdie uskutočniteľnosti sa očakáva vykonanie rozsiahlych
konzultácií s členskými štátmi, príslušnými agentúrami a inštitúciami, súkromným
sektorom a občianskou spoločnosťou.

*
*     *

Otázka č.  40 , ktorú predkladá  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000002/11 )

Vec: Rozpočet na rok 2011 a platby pre poľnohospodárov v EÚ

Po zdĺhavom procese nakoniec všetky inštitúcie EÚ dospeli k dohode o rozpočte EÚ na
rok 2011. EÚ musel ustúpiť zo svojej pôvodnej požiadavky zvýšiť rozpočet o viac ako 6 %
oproti roku 2010. V konečnom kompromisnom návrhu sa zvýšenie rozpočtu zachováva
na úrovni 2,91 %, čiže celkovo 126,5 miliardy EUR, a to napriek tomu, že z tohto malého
zvýšenia budú musieť byť financované nové štruktúry, ako napr. Európska služba pre
vonkajšiu činnosť.

Môže Komisia podrobne uviesť, akým spôsobom tieto rozpočtové prostriedky na rok
2011 ovplyvnia platby pre litovských poľnohospodárov, ako aj pre poľnohospodárov
z iných členských štátov EÚ? Mohla by Komisia poskytnúť presné číselné hodnoty?

Odpoveď

(FR) Komisia by chcela poďakovať pani poslankyni za predloženie tejto otázky, pretože
môže zdôrazniť skutočnosť, že rozpočet prijatý Parlamentom a Radou v decembri 2010

(63) KOM(2010) 673 v konečnom znení.
(64) 3010. zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu 26. apríla 2010.
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neovplyvní platby pre litovských poľnohospodárov ani pre poľnohospodárov z iných
členských štátov Európskej únie.

Schválený rozpočet v skutočnosti zahŕňa opravný list, ktorý Komisia prijala 20. októbra
2010. Komisia do tohto opravného listu zahrnula posledné odhady výdavkov na
poľnohospodárstvo – na trhy a priame platby.

Rozpočet bol navrhnutý pre EÚ-27 ako celok a nie pre jednotlivé členské štáty. Komisia
však môže pani poslankyňu informovať, že pokiaľ ide o Litvu, rozpočtový riadok pre režim
jednotnej platby na plochu (SAPS) zahŕňa sumu 262 miliónov EUR.

*
*     *
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