
PONDĚLÍ, 14. ÚNORA 2011

PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK
Předseda

(Zasedání bylo zahájeno v 17:05)

1. Pokračování zasedání

Předseda.   – Prohlašuji zasedání Evropského parlamentu přerušené ve čtvrtek 3. února
2011 za opět zahájené.

2. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

3. Prohlášení předsednictví

Předseda.   – V souvislosti se zahájením tohoto dílčího zasedání bych rád učinil několik
poznámek. Naše pozornost se dnes obrací k jižním sousedům Evropské unie. Průlomové
události posledních dní v Egyptě daly lidem v zemích tohoto regionu novou naději.
Obdivujeme jejich odvahu, odhodlání a touhu po demokracii. Tento přístup již přinesl
zásadní změny, jež plně podporujeme. Litujeme ale toho, že se to neobešlo bez ztrát na
životech. Vyzýváme vlády zemí tohoto regionu, aby zahájily dialog se svými občany.
Chceme, aby přestalo veškeré utiskování pokojně demonstrujících lidí a aby byly zrušeny
po léta trvající režimy výjimečných stavů. Vyzýváme k obnovení úplné svobody slova.
Hlas lidu musí být vyslyšen. Představuje to rovněž důležitý úkol pro celou Evropskou unii
a pro nás pro všechny. Vzpomeňme si, jak se v roce 1989 mnoho politiků obávalo změn
ve střední a východní Evropě, nebojme se tedy nyní plně politicky a hospodářsky angažovat.
Pomozme našim sousedům dosáhnout jejich demokratických ambicí, aby chtěli zůstat a
žít ve svých zemích, aby tam mohli žít důstojně, aby nebyli nuceni k emigraci. Pracujme
na tom jako skutečné společenství.

(Potlesk)

V souvislosti s událostmi v zemích našich jižních sousedů bych také chtěl upozornit na
skutečnost, že některé členské státy Evropské unie se staly cílem značného počtu
přistěhovalců ze zemí tohoto regionu. Unie by měla jednat rychle a jednotně, aby pomohla
těmto členským státům, které zažívají velký příliv uprchlíků. V rámci Evropské unie všichni
sdílíme tento závazek a tuto zodpovědnost.

12. února jsme si připomněli Mezinárodní den proti využívání dětských vojáků, a toho se
týká má další poznámka. Odhaduje se, že v současné době se ve světě přímo účastní
ozbrojených konfliktů 200 000 až 300 000 dětí ve více než 20 zemích. Evropský parlament
se přímo podílí na boji proti této hanebné praxi využívání dětí v ozbrojených konfliktech.

Poslední poznámka se vztahuje k šokujícím údajům, jež k nám přicházejí z Íránu. Od
počátku roku bylo v této zemi popraveno třikrát více lidí než za stejné období minulého
roku. Obzvláště znepokojující jsou rozsudky smrti vynášeny nad politickými disidenty.
Vyzývám íránské orgány, aby na výkony trestu smrti uvalily moratorium, aby vyškrtly
trest smrti ze seznamu trestů uplatňovaných v Íránu.

4. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem: viz zápis
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5. Členství ve výborech a delegacích: viz zápis

6. Předložení dokumentů: viz zápis

7. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis

8. Petice: viz zápis

9. Texty dohod dodané Radou: viz zápis

10. Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis

11. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis

12. Plán práce

Předseda.   – Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání vypracovaný Konferencí předsedů
v souladu s článkem 137 jednacího řádu dne 20. ledna 2011. Byly navrženy následující
změny:

Pondělí

Nebyly navrženy žádné změny.

Úterý

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance a skupina Aliance liberálů a demokratů pro
Evropu požádaly zařadit do pořadu jednání na úterý dopoledne prohlášení
místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku týkající se právního státu v Rusku. Nejprve bych chtěl dát slovo paní Harmsové,
aby vysvětlila podstatu tohoto požadavku. Paní Harmsová, máte slovo.

Rebecca Harms,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedo, zastávám názor, že
už proto, co se odehrálo v případě pana Chodorkovského, rozhodně musíme mluvit o
otázce právního státu v Rusku. A díky volbám do státní Dumy, které se budou konat již
na podzim, máme ovšem dobrou příležitost k tomu, abychom se situací u tohoto našeho
velikého souseda na východě kontinentu zabývali.

Pochopitelně se nyní opakovaně setkáváme s otázkou, zda děláme pro naše sousední země
v otázkách občanských práv a svobody dost. Mnozí z nás se jistě sami sebe sebekriticky
ptali, zda jsme v otázkách Egypta a Tuniska skutečně vedli diskuse o důležitých věcech.
Nechci, abychom si vůči východní části našeho kontinentu dovolovali takovou nedbalost,
a proto vyzývám, abychom se otázkou „Rule of Law in Russia“ (Právní řád v Rusku) tento
týden – přesněji řečeno zítra – zabývali.

Guy Verhofstadt,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedo, chci podpořit požadavek,
který tu vznesla paní Rebecca Harmsová. Chci vám také říci, že od doby, kdy jsme tento
požadavek vyslovili na Konferenci předsedů a znovu nyní zde na tomto plenárním zasedání,
byl na nás vyvíjen ze strany Ruska tlak, abychom tak nečinili.

Paní Kristiinu Ojulandovou, která před několika týdny pořádala seminář na téma právní
stát v Rusku, navštívil zástupce ruského ministerstva zahraničních věcí a řekl jí:
„neprosazujte to“ a „neusilujte o přijetí usnesení Evropského parlamentu o právním státě
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v Rusku“. Myslím, že Rusům není nic do rozhodování o programu jednání Evropského
parlamentu. O tom rozhodujeme my sami.

(Potlesk)

Adrian Severin,    jménem skupiny S&D. – Pane předsedo, jako stávající zpravodaj pro
vztahy s Ruskem vás chci informovat, že jsme již zahájili velmi pečlivý proces, který směřuje
k řešení všech závažných záležitostí v našich vztazích s Ruskem.

Na druhý březnový týden plánujeme vydat souhrnný text včetně doporučení, který bude
otevřený diskusi a pozměňovacím návrhům a který bude zakončen rozpravou na plenárním
zasedání za účasti Vysoké představitelky, která, jak víme, není tento týden k dispozici.

A proto, aniž by to znamenalo zanedbání či popírání významu tohoto tématu, bude
mnohem lepší umožnit, aby tento proces pokračoval a dosáhl svého završení až po široké
diskusi, což našemu rozhodnutí zajistí důvěryhodnost.

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Pane předsedo, jedné věci nerozumím. Minulý týden jste na
Konferenci předsedů řekl, že rozprava o Rusku se bude konat v březnu, protože tou dobou
bude přítomna paní baronka Ashtonová. Potom jste na Konferenci předsedů řekl, že je
třeba uspořádat rozpravu o Rusku, protože pan Putin přijede navštívit Komisi, lépe řečeno
pana Barrosa.

Podle informací, kterých se mi dostalo dnes odpoledne, se pan Putin na návštěvu Komise
nechystá. Máte o tom nějaké informace? Rozprava byla vyžádána na minulý týden jen
proto, že měl přijet pan Putin. Ale rozprava o Rusku je stále naplánována spolu s usnesením
na březen.

O tom, co bylo řečeno, bych se nyní rád dozvěděl více.

(Parlament žádost schválil)

Předseda.   – Prohlášení místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku o právním státě v Rusku bude zařazeno do třetího
bodu pořadu jednání na úterý dopoledne. Lhůta pro předložení návrhů usnesení končí v
úterý 15. února v 10:00. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů a společných návrhů
usnesení končí ve středu 16. února v 11:00. Znamená to, že po jedenácté hodině 16. února
nebudou přijaty žádné další návrhy ani pozměňovací návrhy. Hlasování se bude konat ve
čtvrtek.

Dámy a pánové, máme zde ještě jeden požadavek ohledně úterka. Skupina Evropské lidové
strany (Křesťanských demokratů) požádala o zařazení do pořadu jednání prohlášení Komise
o situaci na Lampeduse. Odůvodnění tohoto požadavku přednese pan Mauro. Pane Mauro,
máte slovo.

Mario Mauro,    jménem skupiny PPE. – (IT) Pane předsedo, správně jste poznamenal, že se
nacházíme v období převratných událostí, jež stojí za velikým nárůstem migračních toků
do Evropy. Jakkoliv se vlna přistěhovalců valí dnes přes Lampedusu, proces destabilizace
a změn se bude nicméně týkat celého Maghrebu.

Proto považujeme za velmi naléhavé, aby se Komise ujala slova a aby reagovala nejen na
humanitární důsledky, ale i na hlubší strategické aspekty, což by nás mělo přivést
k přezkumu celé naší politiky pro Středomoří. Vzhledem k naléhavosti v této věci proto
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žádáme, aby se v úterý odpoledne konala samostatná rozprava s panem komisařem
Malströmem prostřednictvím zkrácení doby vyhrazené pro otázky na půl hodiny.

Martin Schulz,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedo, i my, skupina Pokrokové
aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, chceme předložit podobný návrh.
Chtěl bych ale panu Maurovi a celému Parlamentu doporučit, aby byl formulován přesněji.
Stojíme totiž před řešením problému přílivu lidí, jehož rozměry jsou mimořádné. Je jistě
nad síly Itálie, stejně jako v případě jakékoliv jiné středomořské země, aby tento současný
problém řešila sama. Lze předpokládat, že i Maltu, Řecko i Španělsko tento problém
v dohledné době potká. Proto žádáme, aby byl název rozpravy velmi přesně formulován,
a aby Komise vydala prohlášení o okamžitých opatřeních Evropské unie na pomoc Itálii
a dalším dotčeným zemím při vypořádávání se s problémem přílivu uprchlíků.

(Parlament žádost schválil)

Rui Tavares (GUE/NGL).   – Pane předsedo, chtěl bych ve své řeči podpořit návrh pana
Schultze, protože tato záležitost se týká daleko rozsáhlejší oblasti než jen samotné
Lampedusy: Maroko a Sýrii dělí 5000 kilometrů a s každým kilometrem roste humanitární
riziko. Nejde o to, zda víme, že Evropská unie pomůže italské vládě, ale o to, abychom
měli jistotu, že jsme připraveni v reakci na kontinentální rizika jednat jako kontinent. O
to tady jde.

Předseda.   – Nyní musíme stanovit název pro tuto rozpravu. Skupina Pokrokové aliance
socialistů a demokratů v Evropském parlamentu navrhla tento název: „Opatření Evropské
unie na podporu Itálie ve vztahu k migračním pohybům“. Pokud se nemýlím, chtěl by pan
Schulz předložit pozměňovací návrh.

Martin Schulz,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedo, pokusím se to zformulovat
ještě jednou úplně přesně. Chtěli bychom, aby Komise vydala prohlášení o okamžitých
opatřeních Evropské unie na pomoc Itálii a dalším dotčeným zemím při vypořádávání se
s problémem přílivu uprchlíků.

President.   – Dobře, navrhovaný název je tedy tento: „Evropská komise: představení
opatření na pomoc Itálii a dalším členským státům dotčeným mimořádnými migračními
toky.

(Parlament název schválil)

Středa

Nebyly navrženy žádné změny.

Čtvrtek

Skupina Evropa svobody a demokracie požádala o zařazení do pořadu jednání její otázky
k ústnímu zodpovězení předložené Komisi týkající se použití evropského zatýkacího
rozkazu v případě pana Juliana Assange. Kdo chtěl hovořit o tomto požadavku?

Gerard Batten,    jménem skupiny EFD. – Pane předsedo, tato otázka k ústnímu zodpovězení
není záležitostí viny či neviny pana Assange ve věci obvinění ze násilnění, jemuž čelí ve
Švédsku. Jedná se tu o postupy při aplikaci evropského zatýkacího rozkazu a o to, zda není
zneužíván k politickým účelům.

Evropský zatýkací rozkaz umožňuje, aby byl jakýkoliv občan EU soudně vydán, aniž by
mohl soud zvážit prima facie důkazy proti tomuto občanovi, a to prakticky bez jakékoliv
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možnosti vydání odmítnout. Evropský zatýkací rozkaz v sobě nese hrozivý potenciál pro
zneužití a pro využití proti politickým disidentům.

Týká se případ pana Assange trestných činů, jež údajně spáchal ve Švédsku, nebo zde jde
o snahu Spojených států amerických o jeho vydání z povolné evropské země? Diskuse o
postupech je zásadně důležitá pro pochopení této věci a pro posouzení, zda je evropský
zatýkací rozkaz používán v rozporu s pravidly a zda není zneužíván. Potřebujeme
plnohodnotnou rozpravu o této věci zde v Parlamentu za účasti všech stran celého
politického spektra. Prosím, hlasujte pro.

Edit Herczog,    jménem skupiny S&D. – Pane předsedo, v roce 2004 způsobil irský občan
v Maďarsku tragickou nehodu. Až tento pátek jsme dostali rozhodnutí irských orgánů, že
může být poslán zpět do Maďarska k soudnímu stání.

Proto musí být tento postup na úrovni EU oproti současnému stavu posílen. Jinak budou
muset oběti čekat mnoho let, a to se netýká jen tohoto případu, ale i mnoha dalších. Tento
postup musí být mnohem silnější, a proto jsme samozřejmě pro.

Martin Schulz,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedo, chtěl bych požádat o vysvětlení
jednacího řádu. Nevím, zda Evropský parlament může vést zásadní rozpravu o evropském
zatýkacím rozkazu (EZR). S EZR lze souhlasit i nesouhlasit, ale pokud o tom můžeme
hovořit zde v Parlamentu ve vztahu k právě probíhajícím úkonům trestního řízení, považuji
to z hlediska jednacího řádu za pochybné. Pokud by tomu tak bylo, měl bych také několik
dalších případů, jež bychom mohli klidně prodiskutovat. Nyní ale naléhavě doporučuji,
abychom zde v Evropském parlamentu nevedli zásadní diskuse o právních postupech,
které současně probíhají.

(Parlament žádost zamítl.)

(Plán práce byl přijat.)  (1)

13. Provádění směrnice o službách (rozprava)

Předseda.   – Dalším bodem je zpráva o provádění směrnice o službách [(2006/123/ES)
(2010/2053(INI)] (A7-0012/2011), kterou jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů předkládá paní Gebhardtová.

Evelyne Gebhardt,    zpravodajka. – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, zde v Evropském
parlamentu jsme o směrnici o službách hovořili velmi dlouho a v průběhu rozprav jsme
vyjádřili mnoho obav týkajících se možného způsobu jejího provádění a toho, jak zajistit,
aby byl poskytovatelům služeb zajištěn volný pohyb v rámci Evropské unie. Byla to velmi
důležitá politická záležitost. A proto jsme se jako Parlament rozhodli, že nechceme jen
dělat legislativu, ale že také chceme sledovat, jak je vlastně směrnice o službách prováděna
do vnitrostátního práva členských států. Je v našem zájmu, aby byla tato směrnice prováděna
řádně, správně a dobře. Evropská Komise nám v tom také přislíbila pomoc. Ráda bych
proto poděkovala panu Komisaři Barnierovi, který nám v této souvislosti poskytl cenné
informace.

(1) Další pozměňovací návrhy k plánu práce: viz zápis
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Obavy máme zejména v souvislosti se čtyřmi konkrétními oblastmi, konkrétně s postupy
posuzování, s jednotnými kontaktními místy, se správní spoluprací a s oblastí působnosti
směrnice.

K prvnímu bodu musím říct toto: vzájemné hodnocení je jedním ze zásadních bodů, k
čemuž jsme se my jako Parlament, i já jako zpravodajka, vyjádřili negativně, protože by
to pro členské státy představovalo ohromnou spoustu byrokracie. A z členských států
skutečně zaznamenávám stížnosti týkající se byrokracie. V této souvislosti bych však chtěla
členským státům jasně připomenout, že to byly ony samy, kdo to chtěl, ne Parlament!
Zavedly to do své legislativy, a tak by za to měly přijmout zodpovědnost, i když například
místní společenství začínají opět řešit, co jim to zase Evropa provedla.

Ohledně druhého bodu – týkajícího se jednotných kontaktních míst – bych ráda
poznamenala, že je to odpověď na naši činnost v politickém smyslu. Velmi jasně jsme
řekli, že směrnice o službách není zásadou země původu, ale cílové země. To znamená,
že poskytovatelé služeb musejí dodržovat právní předpisy státu, v němž působí. Ze všech
těchto důvodů je důležité, aby na jednotných kontaktních místech získali nejen informace
o právních předpisech, jež musejí dodržovat, ale také nezbytnou pomoc, aby mohli tyto
právní předpisy uplatňovat opravdu řádně a důsledně ve všech členských státech. Proto
považuji za velmi politováníhodné, že ačkoliv byla tato jednotná kontaktní místa zřízena
v mnoha členských státech – stále však ne ve všech –, stalo se tak způsobem zásadně
nedostatečným. V některých případech se jedná o pouhé internetové portály. To nás jako
Evropský parlament neuspokojuje. Tato jednotná kontaktní místa musejí znamenat
mnohem více. Musejí zde pracovat lidé, kteří umějí být v této oblasti poskytovatelům
služeb skutečně nápomocni. Otázkou jsou také nabízené jazyky. Nestačí, že je v nabídce
místní jazyk a k tomu možná angličtina. Podle mě – a Parlament se v tomto ohledu
vyjadřoval podobně – jsou pro poskytovatele služeb důležité i jazyky sousedních zemí.
Když toto říkám, mám na paměti našeho polského předsedu – v hraniční oblasti mezi
Německem a Polskem by se měla nabízet němčina v Polsku a polština v Německu, aby
byly informace a pomoc skutečně dobré, aby se tak mohly do přeshraniční činnosti reálně
zapojit i malé podniky, které nejsou vždy schopny jednat v angličtině.

Správní spolupráce je dalším důležitým bodem a jedná se o oblast, v níž se ubíráme
správným směrem. Ale i zde čeká členské státy ještě kus práce. Týká se to především oblasti
spolupráce a vzdělávání a odborné přípravy úředníků, což je nezbytné proto, aby mohl
být tento systém skutečně dobře využíván.

A nakonec se dostáváme k bodu o působnosti této směrnice. K tomu bych chtěla znovu
jasně říci, že jsme z oblasti působnosti čl. 16 vyloučili všechny služby společného
hospodářského zájmu. Očekávám, že to budou členské státy respektovat. Pokud by tyto
služby chtěly zařadit do působnosti směrnice o službách, pak na to mají právo. Ale v tom
případě to nesmějí brát jako celek za součást směrnice o službách, protože pak už se jedná
o projev jejich vlastní politické volby, za což by také měly samy nést zodpovědnost. To
v této souvislosti po členských státech požaduji.

Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Pane předsedo, děkuji vám za úvodní slova. I já jsem
potěšen, že jsem opět zde mezi vámi, jako ostatně každý měsíc. Chtěl bych poděkovat
Parlamentu a zvláště paní Gebhardtové za prokázané nadšení a ostražitost. Chápu, proč
je Parlament tak náročný ohledně správného provádění této směrnice, která byla přijata
už před více než čtyřmi lety. Paní Gebhardtová zmínila dlouhé diskuse zde v Parlamentu.
Diskuse se vedly i předtím a vedly se i mimo Parlament.
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Vzpomínám si na některé z bouřlivých debat o této otázce; byly často zajímavé a občas i
poněkud iracionální. Nadto jsem, paní Gebhardtová, nezapomněl na zásadní roli, kterou
– z vašeho podnětu a pana Harboura – sehrál Parlament ve zlepšení původního návrhu
Komise a v prolomení mrtvého bodu, na němž jsme tehdy uvázli. Stalo se tak za současného
zachování celkové struktury směrnice, která je zaměřená – a to je evidentně jedna z hlavních
záležitostí, jež je v rámci vnitřního trhu v sázce – na posílení růstu a zaměstnanosti, protože
je již dnes, dámy a pánové, jasné, že 90 % nových pracovních míst v rámci evropské
ekonomiky je vytvořeno v oblasti služeb. Mohu také říci, že horlivě prosazuji vytvoření
nových pracovních míst v odvětví průmyslu. To jistě nastoluje další otázky týkající se
evropských politik, jež bychom měli prosazovat v zájmu udržení základny průmyslové
výroby. Služby jsou ale klíčovým zdrojem růstu a zaměstnanosti.

V nové zprávě paní Gebrardtové Parlament znovu potvrdil v této věci svůj závazek a i sama
paní Gebhardtová prokázala, že je velmi cílevědomá, smím-li to tak říci. Osobně jsem rád,
že je tak cílevědomá pokud se jedná o dohled nad prováděním do vnitrostátních právních
řádů a o řádné provádění samotné směrnice, což představuje nezbytnou podmínku pro
dovršení vnitřního trhu v oblasti služeb.

Nyní, když zde před vámi stojím čtyři roky po přijetí této směrnice, máme již její hmatatelné
výsledky. Již jsme, dámy a pánové, přijali více než tisíc oznámení o změnách v legislativě
jednotlivých členských států. V některých případech se jedná o souhrnné nebo rámcové
texty, jež zavedly odvětvové změny v rámci každé země nebo dokonce regionu.
V skutečnosti již bylo v důsledku této směrnice provedeno několik stovek změn ve
vnitrostátní nebo regionální legislativě. Domníváme se, že se zde skrývá ještě veliký
potenciál, a proto musíme v tomto směru vyvíjet úsilí.

Paní Gebhardtová nadnesla velmi důležitou věc, která se týká jednoho z nástrojů směrnice
o službách, totiž jednotných kontaktních míst. Plně podporuji ambiciózní přístup, který
zaujímá Parlament v tom směru, aby se z těchto kontaktních míst rychle staly skutečné
správní portály umožňující společnostem plnit veškeré postupy a formality online. A to
znamená, paní zpravodajko, dámy a pánové, že tato místa musejí přesahovat rámec samotné
směrnice o službách.

S tímto na paměti pracujeme s členskými státy na přeshraniční interoperabilitě
elektronických podpisů. Snad ještě koncem tohoto roku vás také seznámím s textem o
elektronických podpisech a o přeshraniční interoperabilitě elektronických průkazů
totožnosti a dokumentů. Také s vámi souhlasím v tom, že je důležité zajistit skutečně
mnohojazyčná jednotná kontaktní místa – což představuje základní složku jejich přidané
hodnoty –, aby lidé mohli využít jejich služeb ve vlastním jazyce a aby i reakce byly
formulovány v jejich řeči. Musí se to týkat i přeshraničního styku, čímž se tento nástroj,
totiž jednotná kontaktní místa, stane dostupný zejména malým a středním podnikům.
Jedním z klíčových prvků pro usnadnění této správní spolupráce a rozvoj jednotných
kontaktních míst, chcete-li, je zároveň zlepšení elektronických překladů. O tom můžeme
diskutovat později v souvislosti s otázkou patentů.

Já osobně jsem zapojený ve sboru komisařů a spolu s kolegy, kteří mají na starosti tyto
různé programy – ty jsou totiž rozděleny mezi několik generálních ředitelství –, se zabýváme
posílením výzkumu elektronických programů a jejich vývojem. To má za účel zajistit,
abychom měli co nejdříve k dispozici sofistikované překlady té nejvyšší kvality, a to nejen
pro patenty, ale i pro jiné účely, jako jsou právě jednotná kontaktní místa a systém pro
výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). Bude to pro nás všechny, kteří zde musíme
pracovat ve více než 23 jazycích, veliká změna, pokud budeme mít díky těmto
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automatizovaným elektronickým programům k dispozici dokonalé překlady. Sdílím
rovněž názor Parlamentu ohledně potřeby odborné přípravy pro úředníky na vnitrostátní
úrovni, aby pěstovali skutečnou kulturu správní spolupráce všude tam, kde je ji ještě
zapotřebí budovat.

Paní Gebhardtová, budeme rovněž pokračovat v podpoře využívání systému IMI, který
jsem právě zmínil. Nedávno jsem viděl aktuální údaje o tom, že v současné době je v IMI
registrováno bezmála 5000 evropských orgánů, a můj cíl je velmi prostý: chci proměnit
IMI na správní systém podobný Facebooku, smím-li toto přirovnání použít, který by byl
opatřen překladovým zařízením. Dámy a pánové, má koncepce obsahuje tři velmi důležité
nástroje, jež přiblíží Evropu občanům a malým a středním podnikům. Jsou jimi jednotná
kontaktní místa, systém IMI a síť pro řešení problémů vnitřního trhu (SOLVIT). Proto se
mnou můžete počítat. Budu pracovat zejména na tom, aby byly tyto tři nástroje opatřeny
dostatečnými zdroji, zejména zdroji překladovými, ale nejen těmi. Také se budu věnovat
tomu, jakým způsobem jsou v každé zemi zaváděny.

Navíc se nespokojím s tím, že dané záležitosti vysvětlím jen vám; budu je vysvětlovat ve
všech hlavních městech. Jak jsem slíbil, navštěvuji každý týden jedno evropské hlavní
město a v každém pořádám seminář s tamními úředníky, kteří mají na starosti provádění
našich směrnic: zaměřujeme se na profesionální kvalifikaci, služby a veřejné smlouvy.
Pokaždé také zjišťuji, jak a jakými prostředky jsou tyto nástroje – jednotná kontaktní místa,
středisko SOLVIT a systém IMI – prováděny a využívány. Minulý týden jsem tak byl
v Lucemburku a tento týden pojedu do Slovinska, abych provedl tuto inspekci spolu
s tamními úředníky, kteří jsou nezbytní pro správné fungování vnitřního trhu.

A tak budeme dále pracovat v tomto duchu s členskými státy a ověřovat, zda je směrnice
o službách prováděna a zda je prováděna správně. Podle témat, jež budou nastolena v této
rozpravě navíc zůstávám k dispozici tomuto shromáždění, abych zde mohl podat
podrobnější odpovědi ohledně dohledu nad prováděním této směrnice o službách.

Sophie Auconie,    zpravodajka pro stanovisko Hospodářského a měnového výboru. – (FR) Pane
předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, nejde tady o přezkum provádění směrnice o
službách, která byla zde v Parlamentu vypracována a následně v roce 2006 přijata. Na to
je ještě stále příliš brzy. Mnoho států ji ještě v úplnosti či správným způsobem neprovedlo
do svých vnitrostátních předpisů. A to je přesně důvod pro tuto zprávu z vlastního podnětu.

Zaprvé zdůrazňuje jak hospodářský, tak společenský význam tohoto otevření odvětví
služeb v EU. Jak jste již dříve řekl, pane komisaři, činnosti, o kterých je zde řeč, představují
40 % HDP a pracovních míst Evropské unie, a růstový potenciál se odhaduje na 0,6–1,5 %
HDP. Jak jste řekl teď, jedná se o devět z deseti pracovních příležitostí, což představuje
značný hospodářský dopad.

Zadruhé tato zpráva vyzdvihuje základní prvky provádění této směrnice. Za sebe chci
zdůraznit dva aspekty, na které jste upozornila i vy, paní Gebrardtová.

Prvním aspektem jsou jednotná kontaktní místa. Musíme mít na paměti, že naším cílem
je pochopitelně usnadnit poskytování služeb napříč Evropou. V praxi to znamená, že
podnikatelé, kteří chtějí podnikat v zahraničí, případně poskytovat přeshraniční služby,
by měli mít možnost využít asistence jednotného kontaktního místa. Tam dostanou
vysvětlení ohledně veškerých formalit a postupů, jež musejí splnit, aby mohli své podnikání
zahájit, to celé proběhne v jejich mateřském jazyce. Tato jednotná kontaktní místa jsou
klíčem k úspěchu směrnice o službách. Musejí být snadno dostupná, a to jak fyzicky, tak
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elektronicky, jak již bylo řečeno, a musejí být interoperabilní. Je zásadně důležité, aby se
na naše podnikatelské subjekty, převážně MSP, nekladla přebujelá administrativní zátěž.

Druhý aspekt se týká oblasti působnosti této směrnice. Z působnosti této směrnice je
vyloučeno pro jejich zvláštní povahu mnoho odvětví. Zejména se to týká nehospodářských
služeb obecného zájmu, zatímco hospodářské služby obecného zájmu sem principiálně
zahrnuty jsou. Podle mého názoru zde panuje právní nesrozumitelnost a je třeba zblízka
dohlížet na způsob, jakým členské státy tato pravidla uplatňují.

Má poslední poznámka se týká toho, že musíme na evropské úrovni vést skutečnou
politickou diskusi o tom, co myslíme službami obecného zájmu a také o pravidlech, která
na ně chceme uplatňovat.

Filiz Hakaeva Hyusmenova,    zpravodajka pro stanovisko Výboru pro regionální rozvoj. –
(BG) Pane předsedo, členské státy měly na provedení směrnice o službách do svých
vnitrostátních právních předpisů tři roky. Rok po uplynutí této lhůty jistě můžeme posoudit
její provádění a nastínit náhled na větší pokrok.

Zpráva Evropské komise jasně odhaluje širokou škálu právních a administrativních
požadavků v jednotlivých členských státech, různé přístupy k této směrnici a rozdílný
stupeň jejího provedení. Rozvíjení jednotného trhu v oblasti služeb je velmi důležité pro
vytváření nových pracovních příležitostí. Proto se domnívám, že si Komise i členské státy
musejí počínat aktivněji v odstranění všech zbývajících právních a administrativních
překážek.

Malým a středním podnikům je třeba poskytnout další podporu. Uplatňování zásady
vícejazyčnosti v jednotných kontaktních místech a více rozšířené využívání výhod
elektronické správy by poskytovatelům služeb významně usnadnilo život.

Małgorzata Handzlik,    jménem skupiny PPE. – (PL) Pane předsedo, chtěla bych vyjádřit
své vřelé díky paní zpravodajce za velmi dobrou spolupráci a za její otevřenost ke
kompromisu. Mohu s jistotou říci, že směrnice o službách představuje klíč ke správně
fungujícímu společnému trhu. Pokud nebude prováděna řádně, můžeme zapomenout na
vize pana Jacquese Delorse, a mnohé iniciativy Aktu o jednotném trhu zůstanou jen
prázdným slibem. Proto jménem své skupiny, skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů), co nejdůrazněji vyzývám členské státy, aby dohnaly zbývající úkoly spojené
s provedením této směrnice. Nyní, když jsme prošli krizí, potřebujeme směrnici o službách
víc než kdykoliv předtím.

Veliký – a podle mého názoru vůbec největší – význam zprávy přijaté ve Výboru pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů spočívá v jednotných kontaktních místech, která z pohledu
uživatelů stále nefungují dostatečně dobře. V některých případech je stále mnoho postupů
nedostupných elektronicky. Chceme, aby jednotná kontaktní místa byla středisky uceleného
elektronického kontaktu s úřady. Nesmíme ale zapomínat, že startovací pozice se v
jednotlivých zemích lišily. V některých se jednotná kontaktní místa utvářela na základě
již existujících struktur, jiné země je musely budovat od píky. Chceme nicméně, aby tato
místa pomáhala poskytovatelům služeb stejně ve všech členských státech. Proto považuji
za nutné, aby Komise vypracovala soubor osvědčených postupů, jenž by členským státům
pomohl v další práci na jednotných kontaktních místech.

Na závěr mi dovolte krátce se zmínit o nedávno vydané zprávě o vzájemném posouzení.
Již zpráva Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů obsahuje prohlášení, že členské
státy nevykazují dostatečné úsilí v otázkách zjednodušení právních předpisů a že se často
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rozhodují nahrazovat jeden požadavek jiným. Obsah zprávy o vzájemném posouzení tyto
obavy bohužel potvrzuje. Stále se setkáváme se situacemi, kdy se členské státy snaží uplatnit
pravidla, která mnohdy zjevně nemají z hlediska směrnice o službách žádné opodstatnění.
Doufám, že další práce na této směrnici nás povede k odstranění tohoto fenoménu.

Bernadette Vergnaud,    jménem skupiny S&D. – (FR) Pane předsedo, pane komisaři, vážení
kolegové, když se o směrnici o službách diskutovalo v Parlamentu, prošla bezprecedentní
veřejnou politickou debatou.

Paní Gebhardtová, které tímto vyjadřuji své uznání, stála v čele snah o dosažení
kompromisu, a díky tomu tento text, úspěšně přijatý v roce 2006, uspokojil potřebu
stimulace vnitřního trhu v oblasti služeb jakožto zdroje růstového potenciálu, potřebu
vytváření pracovních příležitostí, dodržování sociálních práv, pracovního práva a zvláštní
povahy služeb obecného zájmu.

V zájmu udržení této velice křehké rovnováhy bylo třeba tuto směrnici provádět s nejvyšší
opatrností. To způsobilo problémy v mnoha členských státech, například obtíže při
zavádění jednotných kontaktních míst a postupu vzájemného hodnocení.

A právě zde mám jisté obavy a pochybnosti ohledně francouzské volby; jedná se o volbu
značně menšinovou, která vyústí v roztříštěnost jednotlivých ustanovení do celé řady
zákonů a vyhlášek. Také lituji velmi restriktivní interpretace pojmu povolení k poskytování
služeb. Vytvoří se tak právní nejistota v oblasti sociálních služeb týkajících se péče o malé
děti a postižené, ačkoliv možnosti získat výjimku jsou ve směrnici jasně stanoveny.

Parlament se plně účastní, a bude tomu tak i nadále, na dohledu nad úspěšným prováděním
této směrnice, která je klíčem k tomu, aby jednotný trh vytvářel pracovní příležitosti, aby
byl blíže občanům a aby byla Evropa v každodenním životě vnímána jako něco přínosného,
a ne jako negativum.

Proto vyzývám členské státy a Komisi, aby zvýšily své úsilí a zajistily pro evropské občany
zcela transparentní postup.

(Předseda řečníka přerušil.)

Morten Løkkegaard,    jménem skupiny ALDE. – (DA) Pane předsedo, jsem si jistý, že v roce
2006 si jen málo lidí uvědomovalo, že přijímáme nástroj, který bude později velmi důležitý
při pozvednutí EU z krize, která už tehdy klepala na dveře. Vzhledem k růstovému
potenciálu HDP v EU až o 1,5 % a potenciálu vytvářet nová pracovní místa je třeba říci, že
přijetím tohoto nástroje jsme udělali mílový krok směrem k volnému pohybu služeb. Dnes,
v roce 2011, každý vidí, že zažíváme dosti rozsáhlou krizi, a proto je obzvláště
politováníhodné, že některé státy podstatné části této směrnice ještě neprovedly. Tato
zpráva tedy přichází ve velmi příhodný čas. Odmítat nástroj pro růst, který tato směrnice
představuje, to odporuje zdravému rozumu. A trpí tím ti poslušní – ti, kteří pochopili
smysl a prospěšnost rychlého, účinného a řádného provedení, mezi něž se počítá i má
země.

Tolik tedy má výtka. Nyní k světlejším stránkám, jimiž bychom se pochopitelně měli také
zabývat, a jimž jsme také věnovali pozornost v této zprávě. V této zprávě jsme se, myslím,
dokázali vyhnout politickým konfliktům, jaké jsme zažili v minulosti, a to je dobře, protože
budeme čelit mnohem důležitějším věcem, na něž musíme soustředit své síly. Dovolte mi
uvést jen tři z nich. Zaprvé, je třeba využít našich zkušeností s postupy šetření a vzájemného
posouzení, přičemž oboje jsou prospěšné, neboť se jedná o zkušenosti uplatnitelné i u

14-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS10



jiných směrnic do budoucna. Proto potřebujeme v tomto procesu vyšší míru
transparentnosti a já doufám, že k tomu tato zpráva přispěje.

Zadruhé, je jistě důležité podporovat správní spolupráci, zejména prostřednictvím systému
pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), jak už bylo několikrát zmíněno. Zatřetí, je
nutné – jak už řekla většina ostatních řečníků – rozvíjet jednotná kontaktní místa do portálů
ucelené elektronické správy, což ulehčí administrativní zátěž poskytovatelů služeb, kteří
chtějí své služby nabízet přeshraničně.

Na závěr bych chtěl vyjádřit své díky paní Gebhardtové za její mimořádnou spolupráci, i
ostatním zpravodajům, kteří se touto otázkou zabývali. Myslím, že se nám podařilo v tomto
textu dosáhnout smysluplného kompromisu.

Pascal Canfin,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedo, pane komisaři, paní
Gebhardtová, má skupina, skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, v roce 2006
hlasovala proti směrnici o službách. Dnes považujeme zprávu hodnotící provádění této
směrnice o službách, jež byla dříve známá jako Bolkesteinova směrnice, za zrovna tak
neuspokojivou. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance proto bude hlasovat proti
této zprávě.

Chci jasně říci, paní Gebhardtová, že jste udělala vše, co se dalo, aby bylo dosaženo co
možná nejlepšího kompromisu. Ale jsem přesvědčen, že i tak jsou v této zprávě překročeny
některé hranice bezpečnosti, a to znamená, že nemůžeme hlasovat v její prospěch.

Rovněž chci říci, že jste s velikou péčí zdůraznila, že bychom si neměli plést různé
povinnosti, a ani já rozhodně nechci zaměňovat povinnosti členských států s povinnostmi
Evropské unie.

Pokud by například Francie provedla směrnici o službách tak, že se rozhodne zařadit do
ní mateřské školy, zatímco skoro všechny ostatní země se rozhodnou opačně, jedná se
jednoznačně o záležitost francouzské vlády, nikoliv Evropské unie. Proto skupina
Zelených/Evropské svobodné aliance nebude hlasovat proti této zprávě proto, aby
kritizovala způsob, jakým byla tato směrnice provedena do francouzských vnitrostátních
právních předpisů, ale rozhodli jsme se tak ze dvou hlavních důvodů.

První je, že jsme v průběhu diskusí opakovaně žádali, aby členské státy posoudily dopad
počátečního provedení směrnice o službách na kvalitu pracovních míst a služeb. Toto
posouzení dopadu na kvalitu pracovních míst a služeb bohužel nemohlo být do této zprávy
zařazeno.

Také jsme volali po posouzení dopadů z hlediska nákladů pro správní orgány. Vždy, když
se například snažíme podniknout kroky k regulaci finančních trhů, je nám řečeno, že to
bude stát jmění. V tomto případě tu jsou velmi vysoké náklady pro správní orgány, a to
v době, kdy jsou rozpočty napjaté. A nikdo se nemá k tomu je posoudit, aby bylo možno
zvážit všechna pro a proti u směrnice o službách.

Má poslední poznámka je svým způsobem otázkou na komisaře Barniera. Bohužel jsme
v této zprávě nenalezli ujištění, že Evropská komise konečně vezme do úvahy čl. 14
Lisabonské smlouvy a že předloží návrh na směrnici o veřejných službách. Můžete nám
říci, kdy se Komise konečně postaví čelem ke svým povinnostem v této věci?

Malcolm Harbour,    jménem skupiny ECR. – Pane předsedo, dnešní důležitá večerní rozprava
s Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů ukazuje, že směrnice o službách – do
níž jsme v minulém parlamentním volebním období pod vedením Evelyny Gebhardtové
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spolu s mnoha kolegy vložili tolik úsilí – je naprosto nepostradatelná pro tvorbu budoucího
růstu a pracovních příležitostí v rámci evropského hospodářství.

Chci panu Canfinovi a ostatním říci, že na vytvoření tohoto růstu a pracovních míst byly
vynaloženy veliké investice v podobě času i zdrojů a jistě také systémů, jako jsou například
jednotná kontaktní místa. Ale tento růst a tyto pracovní příležitosti nyní musejí přijít.
V této zprávě jde o to, že už jsme udělali veliký kus práce, ale nyní potřebujeme vidět její
výsledky.

Jedna z věcí, o které vím, že si pan komisař dobře uvědomuje – a která se odráží i v některých
myšlenkách Aktu o jednotném trhu, který opět uvedeme do Parlamentu za dva měsíce –,
je fakt, že členské státy musejí začít využívat a rozvíjet tyto nové nástroje a podněcovat
firmy, aby je používaly. Kolegové si jistě vzpomenou, že se zde cílí na malé a střední
podniky. Jak ukázala práce v minulé Komisi, právě ty byly administrativními překážkami,
na něž narážely v celém procesu, odrazovány od zřizování a poskytování služeb v rámci
Evropské unie, což je ovšem právo zaručené ve Smlouvách.

Nyní je ale opravdu potřeba zajistit, aby vše fungovalo, jak má. Součástí toho je překonat
všechnu tu zakořeněnou nedůvěru a problémy, které s tím byly spojeny. Je také třeba dát
jasně najevo, že se nám podařilo prosadit dosud asi největší dílčí sady deregulačních opatření
na poli otevírání trhu, a to jako výsledek jediné směrnice – ostatně už jsme slyšeli o stovkách
změn, jež byly provedeny. Také je třeba sdělit, že již proběhly první veliké
investice členských států na podporu jednotného trhu pro podnikatelské subjekty.

A v tom všem spočívá význam jednotných kontaktních míst, která poskytují jednoduché
informace, které daný podnikatelský subjekt potřebuje, pokud chce poskytovat služby
v jiné zemi, totiž základní průzkum před tím, než takové podnikání zahájí.

Jedná se o dlouhodobý projekt, a tak je toto pouze první z mnoha zpráv a mnoha šetření,
jež bude můj výbor vydávat a provádět i nadále. Nacházíme se na pouhém začátku něčeho
naprosto zásadního pro budoucnost evropského hospodářství.

PŘEDSEDAJÍCÍ: STAVROS LAMBRINIDIS
Místopředseda

Eva-Britt Svensson,    jménem skupiny GUE/NGL. – (SV) Pane předsedající, když Parlament
hlasoval o směrnici o službách, hlasovala skupina konfederace Evropské sjednocené levice
a Severské zelené levice proti. Byli jsme totiž přesvědčeni, že podstata směrnice o službách
je založena na svobodách liberálního trhu EU, v nichž jsou svobody pro společnosti a
volný pohyb služeb důležitější, než práva odborů a sociální svobody. Když se střetnou
práva odborů s pravidly vnitřního trhu, vždy mají navrch pravidla vnitřního trhu. Byli jsme
toho svědky za Lavalovy éry i v případě několika dalších protiodborářských rozhodnutí.

Zásada země původu byla prostě nahrazena svobodou v poskytování služeb, ale my jsme
chtěli zásadu cílové země, jinak řečeno, aby se uplatňovala pravidla země, v níž je daná
služba poskytována. Předložili jsme v tomto smyslu návrh, ale bohužel se nám ho
nepodařilo prosadit.

Vím, že paní zpravodajka Gebhardtová chce chránit práva odborů. Píše, že směrnice nesmí
podkopávat služby obecného sociálního systému, ale to není dost na to, aby skupina
konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice tuto zprávu podpořila.
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Hlavně proto, že v této zprávě nejsou zmíněny protiodborářské předpisy, a to i navzdory
tomu, že naprosto změnily politiku pracovního trhu a omezily práva pracujících.

Tato zpráva se nezmiňuje ani o požadavcích, na nichž se předtím shodla skupina
konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice se skupinou Pokrokového
aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, konkrétně se to týká toho, že
potřebujeme sociální protokol, v němž nebudou odborové a sociální svobody na druhém
místě až za svobodami trhu. Je nám líto, že to v této zprávě chybí.

Když Komise přistupuje k přezkumu, jak dobře směrnice funguje, jsou z toho odbory jako
kontaktní bod vyloučeny, ačkoliv by to podle mě měla být vyloženě povinnost. Proto,
bohužel, nemůže skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
tuto zprávu podpořit.

Dovolte mi zakončit tím, že odbory a sociální práva a kolektivní smlouvy nesmějí být
nikdy vnímány jako administrativní překážky.

Mara Bizzotto,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, o směrnici
o službách se vždy hovořilo v nevysvětlitelně optimistickém duchu. Zdá se, že Evropa
očekávala, že s touto směrnicí půjde ruku v ruce mimořádné otevření trhu, že se obejde
bez negativních efektů, a že přinese jen samá pozitiva. Nyní, když má být plně provedena
ve všech zemích, seznáváme, že byla tato očekávání minimálně zčásti zrazena.

V některých odvětvích tato směrnice nedokáže zlepšit trh ani kvalitu nabízených služeb,
natož pak vytvářet více pracovních příležitostí. Mohla bych uvést spoustu příkladů, včetně
místních trhů a obchodních cestujících, kteří tvoří významnou součást regionálních tradic
v mnoha členských státech včetně Itálie.

Tento sektor by měl být podle mě vyloučen z působnosti směrnice o službách. Doufám
proto, že Parlament bude žádat přezkum směrnice o službách, tak, aby mohla být její
působnost pozměněna, protože v současné podobě existuje vážné riziko znevýhodnění
odvětví, jež mají pro hospodářství zásadní význam.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, zprávy
o provádění představují mimořádně obtížný úkol a vyvolávají jen malou pozornost médií,
ale mají veliký význam pro utváření evropského vnitřního trhu, zejména v současné době.
Chtěl bych proto na úvod vyjádřit své vřelé díky všem, kdo pomohli tuto zprávu vydat,
zejména pak zpravodajce a naší stínové zpravodajce paní Handzlikové. Pan komisař se
zmínil o tom, že 90 % všech nově vytvořených pracovních příležitostí na evropském
vnitřním trhu je v terciárním sektoru, tedy v odvětví služeb. Podle mého názoru a minimálně
podle názoru skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) to znamená, že
zpoždění v provádění, ke kterému nesporně došlo a v několika málo – ale přece takové
jsou – členských státech stále dochází, musí být bezpodmínečně ukončeno. Žádáme komisi,
aby skutečně podnikla vážné kroky k zajištění toho, aby byla směrnice o službách, která
je už nějaký čas v platnosti, skutečně připravená k okamžitému použití.

Zadruhé, jelikož se v tomto odvětví jedná o 90 % všech pracovních příležitostí, také to
znamená, že Komise musí pravidelně provádět přezkum působnosti této směrnice a musí
zkoumat, zda není třeba do tohoto rámce zařadit i další odvětví – jistě jen okrajová odvětví.

Zatřetí bych chtěl zdůraznit, že zřizování jednotných kontaktních míst – což už bylo
mnoha způsoby zmíněno – představuje jádro evropského správního práva. Jistě proto
rozumím občasným stížnostem z různých členských států na byrokratické postupy ve
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vzájemném posouzení – jak se již zmínila paní Gebhardtová. Ale pokud chceme jednotný
trh, pak musíme na zajištění jeho funkčnosti a úspěchu pracovat.

Proto mě, pane komisaři, mimořádně těší, když vidím, že jste už i tak dostal na tisíc návrhů
oznámení o změnách přijatých v rámci vnitrostátních právních předpisů jednotlivých
členských států. Doufám, že je budete dostávat i nadále. Toto vše nemá sloužit k zatížení
místních společenství spoustou byrokracie, ale naopak to slouží k zajištění životaschopnosti
jednotného trhu pro poskytovatele služeb.

Anna Hedh (S&D).   – (SV) Pane předsedající, provádění směrnice o službách bylo v mnoha
členských státech složité. Mnoha způsoby to přispělo k otevřenějšímu vnitřnímu trhu se
vším, co k tomu patří, ale zaznamenali jsme také případy, kdy to tak dobře nefungovalo.

Jako švédská sociální demokratka se musím zmínit o situaci u nás, kde po vládním provedení
směrnice do švédského práva vůbec neexistuje podmínka, aby měly cizí společnosti ve
Švédsku zástupce s právem na vyjednávání a s právem uzavírat kolektivní smlouvy
s příslušnými odborovými organizacemi. Jedná se o typický problém spojený s prováděním
této směrnice, protože v ní není nijak obsažen zákaz ukládání takových požadavků, a
existuje několik zemí, které podobné problémy úspěšně vyřešily, aniž by se dostaly do téže
situace.

Model švédského pracovního trhu je založen na tom, že sociální partneři na sebe berou
spoluzodpovědnost za regulaci mezd a pracovní podmínky. Pracovník, který ve Švédsku
nepracuje na kolektivní smlouvu je tak ohrožen, že bude mít oproti ostatním pracovníkům
horší podmínky a nižší úroveň ochrany. Je proto nanejvýš důležité, aby byla zavedena
pravidla, která pro zahraniční společnosti stanoví povinnost mít ve Švédsku přítomného
zástupce, který bude vést kolektivní vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy.

Doufám, že se tato zpráva předložená v souladu s čl. 16 odst. 4 směrnice o službách, která
má být předkládána vždy před koncem roku, bude zabývat i tímto druhem problémů,
které souvisejí spíše s nadměrným, než s nedostatečným prováděním.

Sophia in 't Veld (ALDE).   – Pane předsedající, chtěla bych poděkovat naší zpravodajce,
která už po mnoho let odvádí výtečnou práci. Prohlásila, že směrnici je třeba provádět
správně. Souhlasím, ale je třeba ji provádět i včas.

V červnu 2010 byla směrnice provedena jen asi v polovině členských států – více než půl
roku po uplynutí lhůty. A jak si stojíme dnes, pane komisaři? Provedlo už dnes, více než
rok po termínu, všech 27 členských států tuto směrnici? Pokud ne, pak myslím, že je to
smutné.

Překážky v provádění nejsou technické povahy, jedná se o nedostatek cílevědomosti a
politické vůle. Samotná směrnice o službách byla velmi skrovným kompromisem a
představuje méně než pouhé minimum nutné k dosažení skutečného vnitřního trhu. Nyní
se členské státy loudají a směrnici provádějí jen neochotně a pozdě. A to je krátkozraké.
V dobách hospodářské krize si nemůžeme dovolit plýtvat příležitostmi k růstu a k vytváření
pracovních příležitostí, protože zatímco je Evropská unie zahleděná do sebe a dělá si starost
jen o své vnitřní hranice, zbytek světa se točí dál. Nečeká na nás. Pokud chceme uskutečnit
strategii Evropa 2020, budou muset členské státy pokročit v provádění směrnice o službách.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Pane předsedající, já jsem rád, že jste tady zmínil těch
tisíc změn, které provedly jednotlivé státy. Je tomu totiž více než rok, co měla být do
právních řádů všech členských států Unie transponována směrnice o službách. Bohužel
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ale evidentně těch tisíc změn nestačí. Některé státy ve snaze uplatňovat protekcionistická
opatření ve svých domácích ekonomikách nepovažovaly implementaci této směrnice za
svou prioritu. Paradoxně přitom důsledná implementace směrnice o službách a odbourávání
bariér pro přeshraniční poskytování služeb mohly zafungovat jako katalyzátor
ekonomického růstu celé Unie, který by umožnil rychlejší překonání ekonomické krize.

V souvislosti s implementací směrnice mě velmi znepokojuje, že jednotná kontaktní místa,
která měla usnadnit život podnikatelům tím, že jim budou poskytovat informace týkající
se podnikání jak v daném státě, tak i v ostatních členských státech, zatím fungují jenom
ve čtrnácti státech. Pane komisaři, tak jak Vás znám, věřím společně s kolegy, že budete
pokračovat ve svém úsilí o implementaci „Single Market Act“ a že budete po členských
státech důsledně vyžadovat transpozici směrnice o službách do právních řádů, a to včetně
jejího faktického naplňování. Úspěšná implementace této směrnice je základním
předpokladem pro vytvoření jednotného vnitřního trhu. V našem výboru IMCO budete
mít určitě podporu.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)  . – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dnes večer toho
zaznělo mnoho o technických otázkách, jež se vztahují k provádění směrnice o službách,
ale já se domnívám, že by bylo daleko prospěšnější, kdybychom se všichni věnovali
skutečnému hodnocení jejího uplatňování. Proč si dnes, kdy čelíme krizi v její plné šíři,
nepřiznat, že všechny případy deregulací tuto krizi ještě zhoršují a poškozují služby
poskytované občanům, a že to platí všude – jak v Evropské unii, tak celosvětově?

Pane Barniere, právě jste řekl, že se o této směrnici vedly někdy iracionální diskuse. Ale
jistě dobře víte, že ve Francii se v současné době vede pracovněprávní spor v rámci jedné
přepravní společnosti, protože se tam proti sobě ve jménu zásady země původu postavili
polští a francouzští řidiči.

Navíc služby obecného zájmu jsou všude rušeny nebo privatizovány. Nyní je cílem dále
rozšířit Bolkesteinovu směrnici spolu se směrnicí o jediném povolení, což chcete zrovna
tak prosadit zde v Parlamentu, a to i přesto, že Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
neměl možnost se k tomu vyjádřit! Nyní budete pracovníky nutit, aby nejen konkurovali
proti sobě navzájem, ale i proti pracujícím přistěhovalcům.

Navíc se ještě nevyjasnila situace okolo sociálních služeb obecného zájmu. Ke zdravotnictví,
bydlení, místním společenstvím a péči o dítě se nesmí přistupovat jako ke zboží. Proto by
v případě uplatňování této směrnice pomohlo skutečné posouzení dopadu na zaměstnanost,
život v regionech a rovněž na spotřebitelské ceny, protože každý vidí, že ceny energií stále
stoupají stejně jako ceny v dopravě, ačkoliv nám bylo řečeno, že se v důsledku
konkurenčního boje sníží.

Trevor Colman (EFD).   – Pane předsedající, má strana je setrvale proti směrnici o službách.
Tato nelegislativní zpráva zdůrazňuje, že tato směrnice má potenciál pro další integraci
hospodářství EU.

Uznává se v ní, že dopad této směrnice na hospodářství, podniky a občany nelze posoudit
dříve, než bude provedena ve všech členských státech. Proto se v ní vyzývá k bližšímu a
pečlivému dohledu ze strany Komise a k podávání pravidelných zpráv o provádění. Tato
zpráva také v rámci návrhu rozpočtu na rok 2012 předpokládá příslušné finanční zdroje
na zahájení osvětové kampaně v celé Evropské unii a na vzdělávací programy pro úředníky.
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Navrhuje se v ní větší regulace, větší dohled a větší výdaje v době, kdy po lidech v Evropě
chceme, aby se vyrovnali s požadavky větší úspornosti. Znamená to jen větší nereálnost,
větší byrokracii a větší zděšení.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, věřím, že přijetí
směrnice o službách bylo významným úspěchem pro dosažení zásadního cíle Evropské
unie, totiž vytvoření jednotného trhu služeb. Souhlasím s názorem, že její plné provedení
nám umožní uvolnit mimořádný hospodářský potenciál a vytvořit pracovní příležitosti.
Chtěla bych vyzdvihnout některé aspekty, jež si podle mého zasluhují pozornost.

Především je třeba, aby pro nás úplné a přesné provedení této směrnice do domácích
právních řádů zůstalo absolutní prioritou. V tomto ohledu si myslím, že by měl Parlament
hrát významnější roli v dohledu nad jejím prováděním v jednotlivých členských státech,
a to jak proto, že týž Parlament na dlouhé a složité legislativní cestě této směrnice hrál tak
významnou úlohu, tak proto, že vzhledem k důležitosti této věci je žádoucí, aby náležitě
a spravedlivě zazněl a byl vzat v potaz hlas občanů.

Navíc je třeba bezodkladně vysvětlit otázky, jež některé země vznesly, jak interpretovat
oblast působnosti této směrnice, aby byla zajištěna její právní jistota a účinnost.

Při zřizování jednotných kontaktních míst je třeba stále více využívat informační
technologie, je třeba poskytovat on-line služby se snadnou dostupností především pro
malé a střední podniky, což zajistí interoperabilitu s dalšími portály v ostatních členských
státech, a tím bude možno překonat každodenní problém jazykové bariéry.

Co se týče postupu vzájemného hodnocení, který tato směrnice předpokládá, může to být
při správném provedení skutečně užitečné pro stanovení osvědčených postupů, jež mohou
fungovat jako stimul pro země, jež v provádění směrnice a prosazování konvergence
právních předpisů nejvíce zaostávají.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Pane předsedající, jednotný trh služeb v Evropě stále
nenaplňuje svůj potenciál. Výrazné zlepšení měla přinést směrnice o službách, jejímž cílem
mělo být odstranění bariér poskytování služeb napříč Evropou. Bohužel se tak zatím neděje.
Proto vítám zprávu paní poslankyně Gebhardtové. Ztotožňuji se s názorem, že je zapotřebí
účinně působit na členské státy, aby zrychlily zapracování směrnice do svých národních
předpisů a plně ji dokončily. Ale za stejně důležité považuji to, aby se malé a střední firmy
a živnostníci dozvěděli, že vůbec existují místa, která jim jsou schopna pomoci s jejich
podnikáním v oblasti služeb. Za klíčový aspekt proto považuji zviditelnění jednotných
kontaktních míst.

Z tohoto důvodu jsem se ve svých pozměňovacích návrzích zaměřila především na nutnost
intenzivní informační kampaně na podporu tohoto projektu. Ta by měla být zaměřena
na všechny zúčastněné strany, včetně orgánů veřejné správy. Evropská unie může mít ty
nejlepší úmysly, připravit tu nejlepší legislativu a podpůrná opatření, které mohou dokonce
všechny státy implementovat, jak nejlépe dovedou, ale pokud se o tom firmy a živnostníci
nedozvědí, výsledek bude vždy rozpačitý.

I v rámci aktu pro jednotný vnitřní trh se snažíme přizpůsobit Evropu nejen občanům a
spotřebitelům, ale také firmám a živnostníkům. Proto jim naslouchejme, ale především
jim dávejme dostatek přístupných informací.
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Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Pane předsedající, základní otázkou týkající se
provádění této směrnice je následující: jaký má směrnice o službách význam pro podniky,
spotřebitele, občany a HDP?

Především mě zajímá, jak se to týká menších podniků. Je chvályhodné, že se zpráva zmiňuje
o malých a středních podnicích, jejich potřebách a zvláštních podmínkách. Ale neobsahuje
žádnou hlubší analýzu toho, co směrnice o službách znamená pro podniky jiných velikostí
a v jiných odvětvích. O tom bych chtěla mít mnohem přesnější informace.

Nemáme například žádné informace o tom, nakolik malé a střední podniky zvýšily svou
přeshraniční činnost. Jelikož menší podniky musely přijmout povinnosti vyplývající ze
směrnice o službách, bylo by dobré vědět zejména to, jaké výhody jim z této směrnice
plynou.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Pane předsedající, není pochyb, že směrnice o službách
měla být klíčová pro otevření cesty k rozvoji služeb v členských státech, zejména pak pro
přeshraniční využívání mnohem většího spektra možností jak pro podnikatele, tak také
pro spotřebitele. Problém je, že v řadě členských států stále přetrvává protekcionismus.

Dnes, kdy po několika letech vedeme rozpravu o implementaci této směrnice, chci vyslovit
politování nad tím, že nám trvalo 5 let, než původní Bolkensteinova směrnice po okleštění,
ale i po doplnění řady věcí zde v Parlamentu vešla konečně v platnost. A nyní vlastně ani
nemáme v rukou jednoznačný důkaz o tom, že přinesla to, co přinést měla, a to proto, že
v členských státech stále chybí pochopení pro filozofii a smysl jednotného vnitřního trhu.
Je mi velmi líto, že pět zemí nemá funkční jednotná kontaktní místa, ale mnohem závažnější
je, že i mezi těmi ostatními kontaktními místy v členských státech není zatím vlastně
vytvořena kvalitní interoperabilita.

Jak už tady mí předřečníci řekli, problém je v tom, že zejména malí podnikatelé nemají
vlastně ještě dostatek informací o tom, co jim kontaktní místa mohou přinést, a v některých
zemích tato místa ani neexistují. To, co považuji za přínosné, je, že členské státy vlastně
samy sebe mezi sebou hodnotí. Snad to přinese nějaký kýžený efekt v budoucnosti. Já chci
poděkovat paní zpravodajce a také stínové zpravodajce Handzlikové za to, že v podstatě
pravdivě popsaly situaci, jaká tady před námi je. Chtěla bych upozornit na článek 36, ve
kterém tato zpráva připomíná, že členské státy jsou povinny provést posouzení rizik a
zajistit tak, aby podniky při provádění potřebných postupů elektronickou cestou nenarážely
na zbytečné překážky.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři Barniere, dámy a pánové,
všichni víme, že Evropská unie nemá nejlepší pověst. Často to pramení z toho, že se
pracovníci domnívají, že není dost chráněna rovnováha mezi svobodou a bezpečností,
případně že je třeba ji v mnoha oblastech znovu nastolit. To je patrné například u směrnice
o službách, protože se jedná o důležitý motor pro vnitřní trh, ale zároveň také poukazuje
na omezení tohoto trhu. Přezkum je proto důležitý. Je to složitý úkol, ke kterému nám
paní Gebhardtová poskytla naprosto perfektní odpovědi.

Jsou zde nicméně výzvy, jež je třeba překonat. Směrnice o službách nesmí za žádných
okolností podkopat základní zásadu stejné mzdy za stejnou práci v témže místě. Proto
musíme za pomoci všech možností sledování, jež máme k dispozici, pečlivě zajistit, aby
ani přeshraniční služby tuto zásadu neporušovaly.

Jednotná kontaktní místa musejí poskytovat spravedlivý přístup na trh v té zemi, kde má
být daná služba poskytována. Ale nejsou to jen samotní poskytovatelé služeb a společnosti,
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pro které je například v mém domovském městě Essenu vyčleněno šest úředníků – na čtyři
města – kteří mají tyto záležitosti na starosti. Jsou tam také pro pracovníky. Proto je
naprosto zásadní, jakými jazyky se v těchto jednotných kontaktních místech mluví. Ve
Výboru pro regionální rozvoj jsme o tom vedli vyloženě zoufalou diskusi. Podle mého
názoru by se zde jazyky sousedních zemí používat měly.

Amalia Sartori (PPE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, paní zpravodajko, dámy
a pánové, jako mnoho dalších poslanců chci i já připomenout veliké úsilí, které jsme všichni
museli vynaložit na překonání četných překážek, než jsme mohli s konečnou platností
schválit směrnici o službách. Dnes, čtyři roky poté, stojíme před hodnocením toho, co se
udělalo, a já si myslím, že je to nezbytné.

Domnívám se, že pro dosažení řádného a přesného provedení této směrnice ve všech
členských státech je třeba používat všechny dostupné nástroje a ověřit, zda jsou provedené
právní změny také uplatňovány, a to především na regionální úrovni zvláště v těch zemích,
kde je citelnější federalistické uspořádání.

Proto považuji za naprosto zásadní, aby všichni zúčastnění podnikli rozhodné kroky pro
zajištění včasného provedení této směrnice, tak aby se nepromrhalo úsilí, jež vynaložily
členské státy, kde provádění pokročilo více, a které by tak čelily vážným potížím s přístupem
na vnitřní trh, což by představovalo překážku pro využívání jedné z jejich nejdůležitějších
výhod.

Obtížnost uvést ve známost všechny novinky a aspekty tak důležité směrnice, jako je tato,
tak na vlády klade požadavky pořádat systematicky prostřednictvím příslušných orgánů
informační a komunikační kampaně v rozsahu, jak ho stanoví znění tohoto právního
předpisu. Dosud žádné takové kampaně zorganizovány nebyly.

Chtěla bych skončit nesouhlasnou poznámkou ohledně významu postupu vzájemného
hodnocení, který se ukázal jako mimořádně užitečný, protože vnitrostátním právním
předpisům dodal na transparentnosti a podnítil systematický dialog mezi jednotlivými
členskými státy.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, chtěl bych začít
blahopřáním zpravodajce a stínovým zpravodajům za tuto zprávu a za ducha spolupráce,
jejž prokázali. Za hlavními problémy se zaváděním směrnice – navzdory tomu, že většina
členských států učinila značný pokrok – stojí v zásadě dva důvody, jak se píše v této zprávě.
Zaprvé, společnosti nemají dostatek informací o tom, co v kterém členském státě platí.
Zadruhé je to nadbytečná administrativní zátěž v podobě časově náročných postupů.

Tyto problémy představují závažnou překážku pro přeshraniční obchod v odvětví služeb
a pro rovné konkurenční podmínky na trhu se vším, co k tomu patří.

Proto je zásadně důležité, má-li být tato směrnice uplatňována správně, aby jednotná
kontaktní místa fungovala jako portály elektronické správy, a tím umožnila plnit postupy
a formality na dálku a současně by měla poskytovat informace o pracovním právu a hlavně
o daních.

Pokud ale chceme dokončit tento trh, podporovat růst a vytvářet nové pracovní příležitosti,
potom, myslím, nejen že by měly členské státy urychlit provádění této směrnice, ale měly
by rovněž okamžitě vyřešit některé její nejasné jednotlivosti. Potom to přinese prospěch
celé společnosti a malým a středním podnikům a zároveň ochranu práv pracovníků.
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Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pane předsedající, předně bych chtěl vyjádřit svou vděčnost, že
mi skupina umožnila promluvit v této rozpravě a chci také ocenit výtečnou a důležitou
práci paní zpravodajky a pana komisaře Barniera.

Od doby, co jsem v Evropském parlamentu, pořád slyším, že potřebujeme více Evropy.
Toto pojetí pochopitelně vítám. Nedávná hospodářská krize nám všem tuto myšlenku
přiblížila, zvláště v mé zemi.

V Irsku právě probíhají volby a je velmi zajímavé, že se hovoří více o EU než o domácích
záležitostech. Zjevně je to důsledek pomoci MMF-EU. Irská hlava státu nicméně strávila
v Evropě dva dny, což se dosud nestalo – jeden s předsedou Barrosem a dnešek s kancléřkou
Merkelovou. To ukazuje na to, že naše vztahy s Evropou jsou intenzivnější, než kdy předtím.

Nyní má tato směrnice potenciál pomoci nám všem napříč Evropou vybřednout
z hospodářské krize a vytvořit blahobyt. Mnoho zemí bohužel tuto směrnici neprovedlo
do svých právních řádů, což se týká i mé země. Doufejme, že se to s novou vládou změní.

Veliký potenciál tu je zejména v souvislosti s malými a středními podniky. Zatím nebyl
využit, protože o tom tyto podniky nevěděly kvůli jazykovým obtížím atd. Na prvním
místě jistě stojí provedení směrnice do právního řádu. Zadruhé musí EU stanovit mantinely
a uvalit sankce na země, které nedodržují lhůty. Dosud to bylo až příliš jednoduché.
Chceme-li zaznamenat pokrok, je to třeba udělat.

Kdyby měl každý malý a střední podnik o jednoho zaměstnance navíc, v Evropě by nebyla
nezaměstnanost.

Jak řekl pan Harbour a další, je to veliká příležitost. Nemůžeme si dovolit otálet.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Pane předsedající, pane komisaři, předně bych chtěla
zdůraznit, že maďarské předsednictví přikládá veliký význam úspěšnému dokončení
postupu vzájemného hodnocení a zkoumá kvalitu provedení směrnice ze strany
jednotlivých členských států. Nelze ale dost silně zdůraznit, jak je důležité, abychom zvýšili
přístup k informacím, konkurenceschopnost, a tím i mobilitu podniků, a to především
těch malých a středních. Přispět k tomu samozřejmě můžeme i usnadněním přeshraniční
činnosti MSP. Vícejazyčné jednotné kontaktní místo v tom může hrát – a také hraje –
důležitou úlohu. Maďarská vláda vždy dodržovala a bude dodržovat lhůty pro provedení
všech prvků směrnice o službách do maďarského práva a do praxe. Podle mého názoru je
tato směrnice správně formulovaná, ale v zájmu dosažení jejích cílů je nutné, aby všechny
členské státy respektovaly a plnily všechny její aspekty včas a aby dodržovaly lhůty.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, volný
pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb jsou pro vnitřní trh životně
důležitými pilíři. Nesmějí ovšem fungovat jako brána k sociálnímu dumpingu. Poskytovatelé
služeb musejí dodržovat právní předpisy státu, v němž působí. Zásada cílové země proto
musí být uplatňována konsistentně. Aby tomu tak bylo, musejí si také všechny členské
státy udělat své domácí úkoly.

Má domovská země, Německo, v tomto svůj domácí úkol nesplnila, protože zde zjevně
chybějí rámcové podmínky pro spravedlivou mobilitu a sociální zabezpečení. V mnoha
oblastech neexistuje žádná závazná minimální mzda, kontrola nenahlášené práce je
nedostatečná a běžně se u nás obchází pracovní právo prostřednictvím fiktivních samostatně
výdělečných osob. Jak už řekl pan Geier, potřebujeme rovněž poradenská centra v různých

19Rozpravy v Evropském parlamentuCS14-02-2011



jazycích pro vyslané pracovníky, ne jen pro společnosti. Jestliže má být volný pohyb služeb
prospěšný také pracovníkům, pak ještě musíme dokončit své domácí úkoly.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pane předsedající, směrnice o službách ustanovuje
obecný právní rámec pro členské státy, veřejnou správu a místní orgány, který má za cíl
zjednodušit postupy a harmonizovat ustanovení týkající se práva usazování a volného
pohybu služeb. Také je v ní ustanoveno zřizování jednotných kontaktních míst, jež mají
nabízet pomoc poskytovatelům služeb, zejména malým a středním podnikům.

Vyzýváme členské státy, aby přeměnily jednotná kontaktní místa v portál elektronické
správy, který poskytne kompletní škálu on-line služeb pro poskytovatele služeb, kteří
chtějí založit podnik nebo poskytovat přeshraniční služby. Členské státy musejí zajistit
dostupnost jednotných kontaktních míst, a to včetně možnosti plnit všechny formality a
postupy na dálku elektronickou cestou. V zájmu elektronické interoperability jednotných
kontaktních míst a vzájemné uznávání elektronických podpisů vyzýváme Komisi, aby
urychlila přezkum směrnice 1999/93/ES o elektronických podpisech a přijetí legislativního
aktu upravujícího vzájemné uznávání elektronické identifikace a elektronického ověřování,
aby se usnadnilo poskytování přeshraničních veřejných služeb na jednotném trhu.

Edit Herczog (S&D).   – Pane předsedající, maďarský počítačový odborník může legálně
pracovat v České republice, což je báječné. Pochopitelně se to stávalo i v minulosti, ale
v rámci černého trhu. Jedním z našich největších úspěchů je, že se lidé mohou přesouvat
legálně.

Jen osm procent MSP vytváří patnáct procent svého obratu na evropských trzích. Pokud
bychom to jednoduše zdvojnásobili, aby 20 procent MSP vytvářelo 30 procent tohoto
obratu na vnitřním trhu, dosáhli bychom toho, co chceme. Za jeden rok jsme se dostali
na cestu k uskutečnění tohoto cíle.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo na směrnici o službách v minulosti pracovali, i těm, kdo
ji provedli do vnitrostátních systémů v jednotlivých členských státech. Pro každou vládu
je to velká motivace přejít na elektronickou správu a využívat nové informační a
komunikační technologie. Je třeba pozorně se zabývat drobnějšími potížemi s jazyky, což
musíme zlepšit. Ale zásadním úspěchem směrnice o službách je to, že bude mít
v nadcházejících letech veliký dopad na evropské hospodářství. Spolu s úspornými
programy se jedná o úspěch, takže bych chtěla poblahopřát zpravodajce a všem
zúčastněným.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Pane předsedající, chtěl bych jen v krátkosti něco
dodat ke svému minulému vystoupení. Mnoho z nás, kdo jsme zde dnes hovořili, se zmínilo
o tom, že některé země dosud nemají svá jednotná kontaktní místa, a proto bych jen chtěl
přímo vyzvat pana komisaře, aby osobně zasáhl, když navštěvuje všechny tyto země, a
aby v těchto zemích znovu zdůraznil, že tato jednotná kontaktní místa musejí být zřízena.
Je třeba nastavit správné podmínky. Nebudu se stavět do role experta v tom, jak vyvinout
účinnější tlak na státy, které to ještě nesplnily, ale velmi doufám, že jako komisař osobně
přispějete svou troškou k nátlaku na tyto země. Myslím, že je prostě skandální, že po 14
měsících nedokázaly některé země toto splnit.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, pane komisaři, je užitečné i nutné,
abychom si zde připomněli zápasy, které vedou pracovníci v různých zemích proti této
směrnici, zápasy, které dohromady nabyly vyloženě evropského rozměru, zápasy, které
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umožnily z prvního návrhu směrnice vymazat nebo pozměnit některé nejnegativnější
prvky. Tato diskuse ale jasně ukazuje, že příčiny obav a důvody k zápasu nepominuly.

Je tomu tak v první řadě proto, že všechny oblasti, v nichž státy mohou a musejí plnit své
sociální povinnosti prostřednictvím veřejných služeb, nebyly jasně vyňaty z působnosti
této směrnice. Jak dobře víme, pojem veřejných služeb byl zkreslen zúženým pohledem
na ně. Proč je omezována možnost zásahu členských států do ochrany jejich jedinečnosti
a do obrany vlastních výrobních a podnikatelských struktur? To proto, že svoboda
usazování a volný pohyb služeb stále převládá nad sociálními a pracovními právy, jež jsou
stále více degradována s tím, jak posiluje tento jednotný trh.

Pane předsedající, pane komisaři, skutečným příspěvkem k ochraně zájmů malých a
středních podniků by bylo okamžité zastavení takzvaných úsporných plánů, které je dusí,
jak se to děje v mnoha zemích včetně Portugalska.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Pane předsedající, jak vidíte, mnoho, mnoho poslanců by
chtělo využít postupu zvednutím ruky, protože je tato záležitost pro nás tak absurdně
důležitá. Pocházím z Rakouska, což je země, v níž ještě směrnice o službách nebyla
provedena. Důvodem je ústavní pořádek – k příslušným změnám spolkového ústavního
zákona bylo třeba požadované většiny, ale tu není tak snadné získat. Chtěla bych upřímně
poděkovat paní zpravodajce Gebhardtové, a to nejen proto, že po tak dlouhou dobu
prokazovala v této věci tak veliké zaujetí, ale také proto, že se spolu se stínovým
zpravodajem pokusila do této zprávy skloubit principiální i praktickou stránku věci. Ona
principiální stránka zdůrazňuje důležitost vynětí sociálních a zdravotních služeb. Praktickou
stránku představuje například schopnost najít, co hledáte, a možnost najít potřebné
informace na internetu.

Hlavním důvodem mého vystoupení bylo vyjádřit rozladění nad tím, že ani po provedení
směrnice o službách nebude zajištěna možnost účinně kontrolovat mzdový a sociální
dumping.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Pane předsedající, já jsem z Řecka, které na rozdíl od
Rakouska začalo směrnici o službách uplatňovat před několika málo měsíci v roce 2010,
kdy byla provedena do vnitrostátního právního řádu.

Jsme na to velmi hrdí, protože se nám to podařilo v dobách, které pro Řecko znamenají
těžké období krize. A to, že se nám to podařilo, je velmi důležité, protože první, kdo využijí
výhod plynoucích ze směrnice o službách, zvláště jednotných kontaktních míst, budou
malé a střední podniky, které v evropském hospodářství potřebujeme ze všech nejvíce.

Chtěla bych zopakovat dvě věci, které řekl jiný řecký poslanec, který hovořil. Pan Poupakis
ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) řekl, že je velmi důležité mít
informace a že je neméně důležité odstranit administrativní zátěž.

Na závěr musím z celého srdce poděkovat paní Evelyně Gebhardtové. Již od minulého
volebního období jako matka pečovala o toto dítě, totiž směrnici o službách. Umožnila
mu růst a myslím, že ve spolupráci s „tatínkem“ komisařem Barnierem bude moci tato
směrnice růst jako jejich dítě ku prospěchu evropských občanů.

Předsedající.   – Paní Raptiová, dal jsem vám o trochu více času, protože porod vždy trvá
o něco déle. Doufám, že se bude dítěti dařit dobře!
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Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Pane předsedající, je pravda, že jsme s paní
Gebhardtovou úzce spolupracovali, to ale neznamená, že jsme vždy ve všem vzájemně
souhlasili. Nemám k tomu žádnou další poznámku kromě toho, že musíme pracovat
inteligentně, paní Raptiová.

Byl jsem také zasažen tím, co jste řekla, paní Raptiová. Během své nedávné návštěvy Řecka
a podle toho, že se často opakují obavy, které vyjádřil pan Harbour ohledně růstového
potenciálu daného v této směrnici, jsem měl sám příležitost vidět, že pokud se s ekonomikou
služeb, jež je tak velmi důležitá – a znovu říkám, že ostatní zemědělsko-potravinářské a
průmyslové ekonomiky jsou zrovna tak důležité nebo ještě důležitější –, bude nakládat
inteligentně, v rámci daných limitů, ale s jejich plným využitím, pak zde jasně bude potenciál
k růstu. Jestliže bude využívána správně, pak bude navíc tato směrnice znamenat příležitost
pro otevření ekonomik, jako je ta řecká, kde jsou služby, zejména služby cestovního ruchu,
neboli odvětví cestovního ruchu, tak důležité.

Chtěl bych říci panu Schwabovi a také paní Gebhardtové, že po právu zdůrazňují úlohu
Parlamentu ve zlepšování této směrnice a že je dobře, že potvrzují připravenost Parlamentu
bdít nad zajišťováním jejího správného provádění. Jak často říkám panu Harbourovi, i já
osobně pozorně sleduji její provádění.

Dnes jsou již téměř všechny členské státy rozhodnuty přijmout horizontální legislativní
akt. Paní Vergnaudová a pan Canfin upozornili – nebyli moc rádi, ale mají povinnost se
k tomu vyjádřit –, že Francie stejně jako Německo upřednostnila přímou integraci zásad
směrnice do svých stávajících odvětvových právních předpisů. Lidé mohou tento přístup
zpochybňovat nebo kritizovat, jak jste to, paní Vergnaudová, sama udělala, ale pro nás je
to v evropském kontextu jasné a platné.

Chtěl bych také upozornit paní Hyusmenovou, že 23 členských států již přijalo své
horizontální prováděcí právní předpisy. Pan Kelly zmínil, že Irsko bylo poslední zemí, jež
tak učinila. V dalších dvou zemích – paní Regnerová hovořila o Rakousku a Lucembursku
– jsou tyto právní předpisy právě zkoumány v tamních parlamentech.

Rád bych také upozornil paní in ’t Veldovou, že řízení pro nesplnění povinností jsou stále
otevřená v případě sedmi členských států, jež nedokázaly oznámit svá prováděcí opatření.
Proto, jak vidíte, dámy a pánové, udržujeme ducha shody a vůle. Jak už bylo dříve řečeno,
jezdím po členských státech. Pan Løkkegaard zmínil zejména mé návštěvy ohledně těchto
záležitostí. Ale uvidíte, že pokud to bude nutné, umíme být ještě tvrdší a otevřít řízení pro
nesplnění povinností, abychom zajistili správné provádění této směrnice.

Paní Auconiová, paní Handzliková, paní Sehnalová, paní Gebhardtová a pan Harbour
zdůraznili důležitost mnohojazyčnosti jednotných kontaktních míst. Sdílíme názor, že je
důležité, aby byly služby mnohojazyčné, interoperabilní, elektronické a dostupné pomocí
úžasného nástroje, jímž je internet. Paní Comová a paní Roithová to zmínily stejně jako
paní Herzogová, když zrovna teď hovořila o těchto jednotných kontaktních místech.

Dále bych chtěl upozornit paní Handzlikovou, že Komise pracuje s členskými státy na
výměně osvědčených postupů v otázkách, jako je systém pro výměnu informací o vnitřním
trhu (IMI) a síť pro řešení problémů vnitřního trhu (SOLVIT). Máme skupinu odborníků,
kteří mají za úkol tuto výměnu osvědčených postupů usnadnit. Zahájili jsme studii, která
má zjistit, jak věci probíhají a na konci roku 2011 budeme pořádat konferenci o praktickém
provozování jednotných kontaktních míst, v témže duchu jako v případě fóra o jednotném
trhu, které bych chtěl zorganizovat – to byl návrh paní Thun-Hohensteinové a pana
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Harboura. Bude se jednat o každoročně pořádané fórum o jednotném trhu s podniky,
profesními organizacemi nebo odbory, jež nám umožní zaujmout přístup, který bude
humánnější, praktičtější, zaměřený více na občana, a bližší tomuto trhu.

Pan Løkkegaard a paní Gáll-Pelczová, kteří nám připomněli závazek maďarského
předsednictví, zmínili postup vzájemného hodnocení. Jedná se o další novou metodu,
která nám bude, jak doufám, k užitku i pro ostatní evropské dokumenty, pokud se nám
to podaří. Věnuji velikou pozornost kvalitnímu vzájemnému hodnocení, které představuje
moderní nástroj sestávající z kasuistického hodnocení před jeho uplatněním v dalších
legislativních nástrojích.

Pan Harbour zmínil kontroly užitkovosti, které jsme zahájili. Proč jsme začali s těmito
testy užitkovosti pro každou službu, které ukáží pozitivní či negativní vzájemné působení
určitých evropských dokumentů? Protože si uvědomujeme, že v zájmu správného
uplatňování směrnice o službách potřebujeme znát souvztažnost k jiným dokumentům.
Použil bych zde příklad architekta žijícího v Belgii, který pracuje s klienty v Holandsku a
který podle daných okolností může podléhat směrnici o službách, směrnici o odborných
kvalifikacích, směrnicím na ochranu spotřebitelů a nadto dalším nástrojům. Proto
potřebujeme zajistit, aby k sobě tyto různé evropské dokumenty dobře pasovaly, a proto
hodláme provádět kontroly užitkovosti.

Chtěl bych na závěr, pane předsedající, vznést výsostně politickou poznámku, kterou jako
první nadnesla paní Gebhardtová, a která je důležitá i pro mě: tato směrnice musí být
uplatňována pro ty účely, pro něž byla zamýšlena a nesmí se vztahovat na další záležitosti.
Budu proto stejně bdělý jako vy, pokud se týče pokušení některých členských států využít
této směrnice pro jiné účely, než pro které byla zamýšlena, zvláště pro záležitosti týkající
se služeb obecného hospodářského zájmu. Tuto poznámku vznesla paní Auconiová, stejně
tak zrovna nyní i paní Svenssonová a paní Bizzottová.

Rovněž bych chtěl připomenout panu Canfinovi, který se mě na to ptal, že Komise se drží
svého závazku a pracuje na dokumentu, který osvětlí prohlášení o veřejných službách, o
službách obecného hospodářského zájmu. Můj kolega pan Almunia, komisař zodpovědný
za hospodářskou soutěž, pracuje na své části aktualizace balíčku pana Montiho a paní
Kroesové. Proto budete mít v otázkách prohlášení dva nástroje, jež by měly ujasnit všechny
otázky a předejít tak dvojznačnostem a někdy i rozporům či nesprávnému pochopení.

Prohlášení o službách obecného hospodářského zájmu nebo veřejných službách bude
vydáno někdy v průběhu tohoto roku. Také chci říct paní Geierové, že směrnice o službách
by se neměla dotýkat práv pracovníků, protože tuto otázku vůbec nepojednává. Opravdu
se nezabývá otázkou práv nebo otázkou vyslaných pracovníků.

Jako poslední bod bych chtěl říci panu Le Hyarikovi, jehož kritiku jsem si právě pozorně
vyslechl, že tato zpráva se nezaobírá ani dopravou, ani zdravotní péčí. V žádném případě
nestanovuje, že by musely být veřejné služby privatizovány; v prohlášení o službách
obecného zájmu, které připravujeme, tomu budu věnovat mimořádně velikou pozornost,
stejně jako i dalším otázkám.

Jinak řečeno, dámy a pánové, jsem si vědom, že tato směrnice vyvolala diskusi. Chci vám
jen připomenout, že byla významným způsobem vylepšena, že je nyní velmi jasná a že ji
můžeme využít při vytváření pracovních příležitostí a růstu, což naši občané očekávají.
Chci, abychom byli nároční – a je dobře, že vy jste –, ale také bych chtěl, abychom byli
v postoji k této směrnici objektivní a abychom budovali tento jednotný trh služeb společně,

23Rozpravy v Evropském parlamentuCS14-02-2011



v duchu partnerství a partnerskými metodami. V každém případě – což jsem vám slíbil –
jsem pevně odhodlán v příštích čtyřech letech dělat vše proto, abych umožnil reálné využití
celého potenciálu této směrnice.

Evelyne Gebhardt,    zpravodajka. – (DE) Pane předsedající, tato rozprava byla velmi
zajímavá a přínosná. Jeden poznatek ale musím uvést, totiž že někteří lidé mají stále v hlavě
starý návrh pana Bolkesteina, který měl zajistit liberalizaci a deregulaci, ačkoliv se opravdu
jedná o minulou záležitost, protože podstatou směrnice o službách, tak jak je postavená
nyní, je umožnit lidem uplatnit svou kvalifikaci tím, že budou moci poskytovat své služby
v celé Evropské unii. O to ve směrnici o službách jde a je třeba to stále opakovat. Proto to
chci znovu zdůraznit, ostatně jsme tuto změnu provedli dost jasně.

Dále bych vám všem chtěla připomenout že ve směrnici o službách rozhodně nechybí
sociální doložka. Do článku 1 jsme totiž zařadili doložku, díky níž uplatněním této směrnice
nemůže být ohroženo pracovní a sociální právo členských států. Pokud by snad tedy
v některém členském státě k něčemu takovému došlo, pak jen jako důsledek nesprávného
provádění směrnice o službách, což jsem říkala už na začátku. Pokud hovoříte o případu
Rüffert a dalších, pak to se směrnicí o službách nijak nesouvisí. Tyto případy se týkají
směrnice o vysílání pracovníků a jejího provádění a směrnic o veřejných zakázkách. Prosím,
nedejte se ošálit a nemíchejte jablka s hruškami. Ačkoliv se z jablek a hrušek dá možná
udělat dobrý kompot, v politice je takový přístup naprosto špatný. A tak musíme velmi
zblízka kontrolovat, co se děje.

Opakuji svou výzvu, aby bylo zajištěno správné provedení směrnice o službách do
vnitrostátních právních předpisů členských států a aby nebyla využívána k omezování
práv nebo k deregulaci – to není účelem této směrnice.

Zůstává pochopitelně jasný požadavek, totiž že v každém případě v Evropské unii
potřebujeme právní rámec pro ochranu služeb obecného hospodářského zájmu. Jsem
velmi zvědavá, co nám k tomu Komise předloží.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční zítra, v úterý 15. února ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

Raffaele Baldassarre (PPE),    písemně. – (IT) Trh služeb představuje dvě třetiny hrubého
domácího produktu Evropské unie a dvě třetiny všech jejích pracovních míst, ale i tak jen
pětinu celkového objemu vnitřního obchodu EU. Proto nemohu než souhlasit s prioritami,
které vyjmenovala paní zpravodajka, zejména pokud se jedná o dokončení jednotných
kontaktních míst a posílení spolupráce v oblasti správy. V současné době existují jednotná
kontaktní místa první generace ve 22 členských státech. To by se mohlo zdát uspokojivé
nebýt skutečnosti, že jen ve 14 z nich je možné postupy splnit on-line. Naopak je nutné,
aby se jednotná kontaktní místa stala součástí širší elektronické správy Evropské unie a
aby nabídka byla k dispozici v různých jazycích. Konečně je nezbytné posílit spolupráci
v oblasti správy, aby celý tento systém založený na komunikaci fungoval účinně. Již máme
jeden velmi nápomocný nástroj, jímž je systém pro výměnu informací o vnitřním trhu
(IMI). Pomáhá v práci správním orgánům, umožňuje koordinaci různých administrativních
metod a doplnění chybějících informací. I tak ale bude i v budoucnu potřeba dohledu, aby
byl tento systém nejen využíván, ale především aby byl správně uplatňován.
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14. Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se
povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany [05538/2011
– C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE)] (A7-0021/2011), které jménem Výboru pro právní
záležitosti předkládá pan Klaus-Heiner Lehne.

Klaus-Heiner Lehne,    zpravodaj. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, zabýváme se
zde otázkou posílené spolupráce již podruhé. Poprvé jsme se pro posílenou spolupráci
podle Lisabonské smlouvy rozhodli před několika měsíci; týkalo se to oblasti rodinného
práva. Nyní tak máme učinit podruhé. Jedná se o čistě procedurální rozhodnutí. Chci to
jasně říci, protože v tomto bodě nebudeme diskutovat o obsahu daných záležitostí. K tomu
dojde později.

Na začátku bych chtěl říci, že jsem velmi potěšen, že je zde dnes přítomno i maďarské
předsednictví. Myslím, že je to v historii Evropského parlamentu, abych tak řekl, premiérová
účast předsednictva v pondělí večer. To patrně také ukazuje, jak důležitá jsou témata, o
nichž zde dnes hovoříme.

Diskuse o otázce evropského patentu vedeme na základě návrhu Komise již od roku 2001.
V souvislosti se zprávou paní Palaciové zaujal Parlament v prvním čtení velmi zvláštní
postoj, a to i k případným řešením. Ukázalo se, že v Radě nelze v otázce patentů dosáhnout
shody, zvláště kvůli dvěma problémům. Jedním problémem byla otázka soudů – totiž
otázka, který soud má být k jakým sporům příslušný –, ale byla zde i otázka jazyková.
Otázka soudů bude možná vyřešena brzy rozhodnutím Evropského soudního dvora ve
stanovisku vydaném začátkem března. Tehdy budeme přesně vědět, co lze udělat a co ne.

V otázce jazyků nedošlo k žádnému pokroku. Minulý podzim muselo belgické předsednictví
přiznat, že bylo prostě nemožné dosáhnout řešení této jazykové otázky, nebo alespoň že
to nebylo možné při současném dodržení požadavku jednomyslnosti podle Lisabonské
smlouvy. Je zde zkrátka diametrální rozpor mezi zásadou, že má Evropská unie 23
rovnocenných úředních jazyků, a skutečností, že patent může přinést enormní zvýšení
nákladů právě díky překladům. Z toho důvodu přetrvává problém, že pokud musíme
patent přeložit do všech jazyků, pak jej nemohou využít malé a střední podniky, protože
je příliš drahý. A to nehovoříme o rizicích možných právních sporů v různých členských
státech. Tento typ patentové ochrany ve stávajícím systému Evropského patentového
úřadu se tedy hodí jen pro velké společnosti, ne pro malé a střední podniky. A to je jistě
třeba změnit.

Od roku 2000 Evropský parlament mnohokrát ve svých usneseních vyzýval k tomu, aby
v oblasti evropského patentu konečně došlo k pokroku – s ohledem na lisabonský proces
a na nový proces strategie Evropa 2020. Myslím, že už toho bylo dost. Belgické
předsednictví požádalo Komisi, aby předložila konkrétní návrh ohledně postupu posílené
spolupráce. Komise se této iniciativy ujala. Rada nás formálně požádala o souhlas. Výbor
pro právní záležitosti záležitost důrazně podpořil, když hlasoval kladně v poměru 16 ku
5. Mezitím se za tento návrh postavilo 25 členských států. Takže je nyní prostě čas pokročit
vpřed a dát z naší strany – ze strany Parlamentu – svůj souhlas tomuto postupu, aby se
konečně ukázalo světlo na konci tunelu.

Mám k tomu ještě jednu poznámku. V Evropě nemáme mnoho zdrojů. Máme ale inteligenci,
kreativitu a myšlenky. Je proto rovněž zásadně důležité, abychom tyto myšlenky chránili.
Ptám se sám sebe, jak se můžeme obracet na Čínu, Indii a mnoha další rozvíjející se země
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všude ve světě a říkat jim, že musejí chránit duševní vlastnictví, když to sami neumíme ani
u nás v Evropě? Proto nyní potřebujeme tento kvalitativní pokrok v otázkách evropského
patentu. Proto podporuji tento návrh týkající se posílené spolupráce a proto žádám i vás
všechny o podporu.

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady. – Pane předsedající, je pro mě privilegiem a ctí
oslovit dnes toto vážené shromáždění. Jak právě zmínil pan Lehne, pondělní přítomnost
předsednictva svědčí o důležitosti této věci.

Nejprve bych chtěla Evropskému parlamentu poděkovat za jeho konstruktivní přístup
k úsilí Rady o zlepšení podmínek pro získávání patentové ochrany v Evropské unii. Chtěla
bych vyjádřit náš vděk také bývalému belgickému předsednictví za jeho houževnaté úsilí
při podpoře vytváření jednotné patentové ochrany.

Zadruhé chci oznámit, že se dnes dopoledne Rada drtivou většinou rozhodla požádat o
váš souhlas s povolením posílené spolupráce v této oblasti. Očekává se, že na základě
vašeho souhlasu Rada ve složení pro konkurenceschopnost 10. března povolení udělí.

Maďarské předsednictví přisuzuje konkurenceschopnosti EU a podpoře malých a středních
podniků v EU mimořádný význam. Je povinností nás všech pomáhat jim s inovacemi, což
je jedna z hybných sil jejich konkurenceschopnosti, a to jak na úrovni EU, tak celosvětově.

Již od začátku bylo jasné, že jedním z klíčových prvků při plnění tohoto cíle bude vytvoření
evropského patentu, což se odkládá už přes 30 let. Udržování statutu quo není možné.
Každoročně se utrácejí miliony eur na překlady a administrativní papírování, aby bylo
možno získat patentovou ochranu ve všech 27 různých právních systémech EU. Zatímco
ve Spojených státech může vynálezce získat patent pro celé území USA za částku
odpovídající 1 850 EUR, v EU to stojí 20 000 EUR jen pro 13 členských států.

Podle propočtů tratí evropské podniky sedm až osm set milionů eur jen kvůli chybějícímu
patentu. Je zbytečné říkat, že by se daly tyto prostředky daleko lépe využít, například v
technologickém výzkumu.

Pokud se týče patentové ochrany, neexistuje zde v současnosti žádný vnitřní trh. Žadatel
musí pracovat s 27 oddělenými vnitrostátními právními systémy. Prakticky to znamená,
že ochrana je často vyžádána jen na určité části území EU, čímž se vytvářejí závažné
problémy v oblasti volného pohybu zboží, které je v některých jurisdikcích patentově
chráněno, ale v jiných jej lze vyrábět volně.

Naší jasnou prioritou vždy bylo vytvoření skutečného evropského patentu, který by
pokrýval území všech 27 členských států. Je nám hluboce líto, že vyjednávání ohledně
jazykového režimu vyústilo v pat, který nedává žádnou vyhlídku na dosažení potřebného
konsensu v dohledné době.

Také musím zdůraznit, že na rozhodovací subjekty EU je vyvíjen tlak, aby v této oblasti
učinily rychlý pokrok. Čerstvě vydaná srovnávací tabulka inovací Unie potvrzuje, že mezi
Spojenými státy a Japonskem na jedné straně a EU na straně druhé už v oblasti výkonnosti
inovací zeje propast a veliké rozvíjející se ekonomiky je rychle dohánějí.

Jakkoliv nejsou patentová pravidla jediným faktorem rozhodujícím o inovační činnosti,
je jejich význam obecně zjevný. S tím, jak pokračujeme v rámci stávajících pravidel, ztrácí
každým rokem náš rozdrobený systém na atraktivitě a konkurenceschopnosti.
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Za těchto okolností považuje drtivá většina členských států vytvoření jednotné patentové
ochrany v rámci posílené spolupráce za zatím jedinou možnou cestu kupředu. 27 členských
států podalo oficiální žádost o ustanovení posílené spolupráce. Jejich jasné očekávání je,
že bude v rozumné době dosaženo viditelných výsledků.

Jako úřadující předsednictví uděláme maximum, abychom na tomto poli dosáhli
podstatného pokroku. Na druhou stranu musí předsednictvo věnovat pozornost i námitkám
a výhradám, jež vzneslo Španělsko a rovněž Itálie.

Dovolte mi nyní obrátit se na vážené španělské a italské poslance tohoto Parlamentu v jejich
rodném jazyce.

úřadující předsedkyně Rady. – (ES) Nejprve bych se ráda obrátila na vážené poslance zastupující
našeho partnera, Španělsko. Věříme, že prostřednictvím posílené spolupráce a vytvořením
jednotného systému patentové ochrany podnikáme významný krok směrem k ideálnímu
stavu, v němž evropský systém patentové ochrany pokrývá všechny členské státy a celé
území Evropské unie.

úřadující předsedkyně Rady. – (IT) Nyní se obracím na naše italské přátele. Abychom se
vyvarovali jakýchkoliv nejasností, musím zdůraznit, že z výhod budoucího evropského
patentu nebudou vyloučeny žádné podniky ani jednotlivci bez ohledu na zemi původu.

úřadující předsedkyně Rady. – Pane předsedající, děkuji vám za trpělivost. Velmi se těším na
budoucí spolupráci s Parlamentem v této oblasti.

PŘEDSEDAJÍCÍ: RAINER WIELAND
Místopředseda

Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, podpořením této
posílené spolupráce, jak ji navrhuje pan Lehne, učiníte rozhodný krok směrem k usnadnění
života evropským podnikům a vynálezcům, což jednotná patentová ochrana konečně
zajistí. Neschopnost poskytnout lepší a dostupnější ochranu vynálezů a výtvorů zejména
v průmyslovém odvětví představuje neuvěřitelnou a podle mého názoru nepřijatelnou
slabinu v konkurenceschopnosti našeho světadílu, a to v celosvětově mimořádně tvrdé
konkurenční situaci.

Proto jsem při svém slyšení zde v Parlamentu 13. ledna 2010 a od té doby při mnoha
příležitostech učinil závazek – a skutečně je jedná svého druhu o slib –, že posunu tuto
záležitost dále, abych dosáhl toho, že budu posledním komisařem EU, který tuto
problematiku vznáší. Předložili jsme návrh. Díky aktivnímu a inteligentnímu přístupu
belgického předsednictví byl tento návrh doplněn, rozšířen a vylepšen, ale jak víte,
nedokázali jsme dosáhnout jednomyslné podpory, v niž jsem v této věci doufal. A to je
důvod, proč a jak se zrodila myšlenka posílené spolupráce v rámci nové Lisabonské
smlouvy. Komise rychle odpověděla na požadavek posílené spolupráce, který jí byl původně
předložen dvanácti členskými státy, jak řekl pan Lehne.

Dámy a pánové, v současné době máme k zavedení této posílené spolupráce souhlas 25
členských států. Maďarské předsednictví tuto záležitost převzalo od předsednictví
belgického a také vykazuje velikou aktivitu, za což mu děkuji. Předsednictví chce, aby byla
tato spolupráce zahájena v březnu, a já jsem velmi vděčný Parlamentu a zejména vám,
pane Lehne, a členům vašeho výboru, za zásadní úlohu, kterou spolu s Výborem pro právní
záležitosti hrajete v tom, aby v této věci došlo k pokroku a aby se rychle dostavily výsledky.
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Dámy a pánové, Komise chce, aby se do této posílené spolupráce zapojilo co možná nejvíce
členských států, a já osobně doufám, že nakonec všechny budou moci podpořit tento
návrh, který – znovu zdůrazňuji – je politicky přijatelný pro všechny členské státy a finančně
nezbytný pro všechny podniky. Nejširší možná podpora – jistě jednomyslná podpora,
pokud možno – zajistí, že tento pokrok přinese evropským podnikům i vynálezcům
maximální přínos.

Jako komisař zodpovědný za vnitřní trh se budu věnovat tomu, aby posílená spolupráce
zůstala v souladu se Smlouvami a zvláště s pravidly fungování vnitřního trhu. To znamená,
že jednotná patentová ochrana – jak paní Győriová velmi dobře vysvětlila v italštině a
španělštině – bude přístupná pro všechny podniky v EU bez ohledu na to, v kterém státě
sídlí. Nebude tu žádná diskriminace.

Výhody této jednotné ochrany budou navíc stejné pro všechny vynálezce a pro všechny
inovátorské společnosti v EU, což se týká jak postupů, jež budou zracionalizovány, tak
nákladů na překlady, které se sníží. Rozbor celkového dopadu tohoto projektu byl již
proveden a nyní pracujeme na podrobném posouzení dopadu hospodářského.

Závěrem chci říci, že Komise lituje, že dosud nebylo možné dosáhnout dohody mezi všemi
27 státy a že učiní vše pro rychlé zavedení této posílené spolupráce tak, že jakmile k tomu
Rada ministrů vydá v březnu své stanovisko, předloží Komise návrh předpisů nutných
k jejímu zavedení. Tak budeme moci tuto přidanou hodnotu přinést evropským podnikům
velmi rychle. Děkuji vám za pozornost a předem děkuji za podporu tomuto návrhu.

Raffaele Baldassarre,    jménem skupiny PPE. – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy
a pánové, s mimořádnou rychlostí a dynamikou se tento Parlament nyní chystá udělit
souhlas s první výzvou k posílené spolupráci, která se týká vnitřního trhu. Obecně přijímané
odůvodnění je, že diskuse o evropském patentu je na pořadu jednání už mnoho let. Je
proto třeba upřesnit, že návrh nařízení o režimu překladů Komise přijala teprve 30. června
2010 a že teprve v listopadu 2010 Rada vzala na vědomí absenci jednomyslnosti a obtíže
s dosažením jednomyslného rozhodnutí v blízké budoucnosti.

Přejdu tedy tempo, jímž jsme se v Parlamentu zabývali tímto tématem. Doufám, že to
poslouží jako příklad pro budoucnost, protože byly v zájmu rychlého a účinného
legislativního postupu překonány některé nikoliv nevýznamné rekordy.

Ale protože nemám v úmyslu být jen hlasatelem zájmů své země, která v současné době
s posílenou spoluprácí nesouhlasí, a protože se domnívám, že téma patentů je zásadní pro
rozvoj průmyslu a evropského podnikatelského systému, chtěl bych nadnést některé
otázky, jež považuji za důležité pro výkon legislativních funkcí této sněmovny a pro
budoucí jednání o patentových předpisech.

Především je třeba, abychom si uvědomili, že schválení posílené spolupráce v rozvoji
vnitřního trhu systematicky legitimizuje použití nástroje, který by ale měl být nástrojem
poslední instance. Vytváříme tak precedens, který by mohl být použit ve všech oblastech
vnitřního trhu. Navíc se domnívám, že tento Parlament může následně – v dalších otázkách,
jimiž se budeme zabývat – vyčerpávajícím a autonomním způsobem vyjádřit své stanovisko
a že jednotlivé návrhy stojí spíše v centru zájmu uživatelů a podniků než jednotlivých
skupin zemí.

Bernhard Rapkay,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové,
vysvětlující prohlášení pana zpravodaje je zcela správné a nepotřebuje nijak rozšířit. Z toho
důvodu dá má skupina souhlas s posílenou spoluprácí. Zazněly mezi námi také některé
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nesouhlasné názory – to je naprosto legitimní a tyto hlasy by měly být vyslyšeny. Ale to,
co řekli pan zpravodaj, předsednictvo Rady a pan komisař jasně ukazuje, že čas opravdu
nadešel a že už nemůžeme dále marnit čas.

Není to ten případ, jak někteří lidé prohlašují, že vše bylo dohodnuto ve spěchu bez jakékoliv
diskuse – jako mnoho dalších argumentů toto prostě není pravda. O otázce jazyků se
nezačalo diskutovat, až když Komise minulý rok přednesla svůj poslední návrh. Diskutuje
se o tom deset let, možná víc. Není tu nic nového. Nikdo, kdo se podívá na to, jak byly v
minulých měsících představovány a projednávány rozličné modely, nemůže říct, že se o
tom nevedla dostatečná diskuse. Je čas rozetnout tento gordický uzel!

Druhý používaný argument je, že riskujeme zničení vnitřního trhu. Skutečnost je taková,
že co se týče patentů, žádný vnitřní trh nemáme, takže ho opravdu nemůžeme zničit.
Pokud si jasně uvědomujeme – jak už tomu dlouho je –, že aby byl vnitřní trh dokončen,
je opravdu zapotřebí jednotného patentového postupu, potom tento krok nemůže vnitřní
trh zničit. V případě nejhoršího scénáře by věci zůstaly, jak jsou. Ale já věřím, že dosáhneme
pokroku.

Třetím zvláštním argumentem je, že by Parlament oslabil svá práva, pokud dal souhlas
k posílené spolupráci: není na tom ani zbla pravdy. Doporučuji vám podívat se do
Lisabonské smlouvy a do našeho jednacího řádu. Nevzdáme se jediného práva. Nyní
schvalujeme posílenou spolupráci. Až s ní začneme, zůstanou nám všechna naše práva.
Co se týče režimu jazyků, jedná se zde prostě o konzultaci, protože se v tomto případě
vyžaduje jednomyslná shoda. Ale na stávající patentová pravidla a na schválení patentové
jurisdikce by se měl vztahovat postup spolurozhodování. Nevzdáváme se ani jednoho
práva, opak je ve skutečnosti pravdou.

Cecilia Wikström,    jménem skupiny ALDE. – (SV) Pane předsedající, nejprve bych chtěla
vyjádřit své díky panu Lehnemu za jeho znamenitou práci, již v souvislosti s touto záležitostí
odvedl, a také panu komisaři Barnierovi, který tuto věc účinně a úspěšně posouvá kupředu.

O této záležitosti se, jak bylo řečeno, diskutuje už po mnoho desetiletí a nyní je jasné, že
Rada nedosáhne jednomyslnosti, již Smlouva vyžaduje, aby bylo možné učinit rozhodnutí.
Mnoho členských států proto požádalo o posílenou spolupráci v této oblasti. Chtěla bych
zdůraznit, že se jedná o otevřenou formu spolupráce, ke které se mohou připojit všechny
státy, pokud si tak budou přát.

Dnes tedy máme rozhodovat o tom, zda Parlament má anebo nemá udělit souhlas
s požadavkem Rady na tuto posílenou spolupráci. Zastávám spolu se svou skupinou
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu názor, že by měl Evropský parlament ve shodě
s doporučením pana zpravodaje Lehneho tento požadavek schválit.

Zajistit ochranu pro vynálezy nebo vědecké objevy je mimořádně důležité, aby se mohly
inovace a znalosti přeměnit v použitelné a užitečné produkty, které budou zase vytvářet
růst a pracovní příležitosti. V současné době je pro jednotlivého vynálezce nebo malou
společnost obtížné získat patentovou ochranu platnou v celé Evropě. Je to prostě příliš
drahé a složité, jak už bylo řečeno. Americký patent v současné době stojí okolo 1 800
EUR, zatímco evropský patent více než 20 000 EUR, tedy 11krát více, což je jednoznačně
nepřiměřené. Mnohonárodní společnosti s velkými zdroji, jež mohou využít své právní
odbornosti, si s tím vždy nějak poradí nehledě na systém.
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Na současný systém však doplatí jednotliví evropští zlepšovatelé. Je na čase, aby i oni získali
ochranu svých výkonů, aby mohli růst a stávat se velkými zaměstnavateli zítřka, což
Evropská unie zoufale potřebuje. Potřebujeme to ihned, není času nazbyt.

Eva Lichtenberger,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové,
evropský patentový režim by pravděpodobně zlepšil situaci v některých oblastech obchodu
a vědy. Musím nicméně říct, že naděje vkládané do tohoto patentu jsou jaksi příliš
optimistické. Musíme si zachovat smysl pro zdravou míru.

Jsem proti posílené evropské spolupráci. Nedávno jsme v rámci posílené spolupráce řešili
otázku rozvodů. Nyní, ihned po tomto rozhodnutí, máme na stole další záležitost týkající
se posílené spolupráce. Pokud zde toto schválení prostě odmávneme, budeme podporovat
situaci, kdy se posílená spolupráce stane brzy jediným mechanismem pro dosažení shody,
protože je příliš obtížné dosáhnout jí na úrovni Rady. To nebylo záměrem úmluvy, když
jsme diskutovali o posílené spolupráci.

Řádná správa věcí veřejných, o níž je tu tak často řeč, znamená mimo jiného transparentnost
a přehlednost. Ale posílená spolupráce ve velkém množství forem a v široké škále oblastí
transparentnosti a přehlednosti neprospívá. Domnívám se, že do budoucna zakládáme na
veliký problém, pokud budeme neustále tvořit nějaké podskupiny států, které se spojí
v nějaké konkrétní záležitosti. Samozřejmě zní velmi krásně, když se řekne: „pozvání je
otevřené pro každého“. Otázka ale stojí, za jakých podmínek. Myslím si, že tentokrát – na
rozdíl od předchozích let – bychom měli šanci na dosažení dohody, pokud by jednání
probíhala déle.

Nemyslím si, že posílená spolupráce je v otázce patentů správnou cestou. Proto nemám
v úmyslu toto rozhodnutí podpořit.

Zbigniew Ziobro,    jménem skupiny ECR. – (PL) Pane předsedající, diskuse o zavedení
jednotného patentového práva v Evropě trvají už několik let. Ekonomové a podnikatelé
zastávají názor, že jeho zavedení by značně snížilo náklady na patentovou ochranu
podnikům v celé Evropské unii a umožnilo by levnou, efektivní a lepší ochranu. To je
obzvláště důležité pro malé a střední podniky. Také doporučení a návrhy Evropské komise
se ubírají tímto směrem.

Ale měli bychom věnovat pozornost i některým opačným návrhům, které v této diskusi
zaznívají, což už zde dnes bylo zmíněno. Konkrétně se to týká otázky spojené s překlady
patentů, které provádí Evropský patentový úřad, a návrhu, aby se tyto překlady dělaly jen
do tří jazyků. Zde je třeba dále promyslet a zvážit, proč to mají být zrovna ty jazyky a ne
jiné, protože to by poskytlo určitou výhodu obchodníkům, kteří používají jeden z těchto
tří jazyků jako svůj mateřský. Domnívám se, že bychom to měli ještě více promyslet.

Gerard Batten,    jménem skupiny EFD. – Pane předsedající, Evropská komise se již snažila
o vytvoření patentových právních předpisů EU, ale nepodařilo se jí to. V červnu byly
odmítnuty v Radě, která nedokázala dosáhnout jednomyslné shody. Komise však chce
tuto věc protlačit, což je jen dalším příkladem budování impéria EU. Tyto návrhy jsou
zbytečné a na inovativní společnosti uvalí ještě větší administrativní zátěž a vyšší náklady.

Takže kdo přesně to podporuje? Prosazuje to 12 zemí včetně Spojeného království. Nemělo
by být žádným překvapením, že je zde hnací silou britská koaliční vláda, tak jako byly
hnací silou ve většině projektů EU i předchozí britské vlády, zatímco předstíraly přesný
opak. Kdyby byli členové Konzervativní strany vzali v úvahu zjevné lži, podvody a
pokrytectví, zbohatli by na poplatcích a možná by měli na splacení státního dluhu!
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Marielle Gallo (PPE).   – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, chápu, že
se lidé zajímali o život a smrt už od počátku věků. Ale to, že Evropská unie od 70. let
nedokázala překonat problémy s evropským patentem, to je opravdu bezútěšné.

Nejprve bych chtěla ocenit práci a vytrvalost pana Lehneho v této věci a poděkovat mu za
pozornost, již věnoval našim španělským a italským kolegům. I já jsem naslouchala jejich
argumentům a plně jim rozumím. Ale nejsme tu dnes proto, abychom řešili jazykové
otázky. Návrh Evropské komise z 1. července 2010 je založen na jazykovém režimu
Evropského patentového úřadu, který se ukázal jako účelný. Ale znovu podotýkám, že
diskuse o jazycích není na pořadu jednání.

Dnes jde o umožnění oněm 25 členským státům, které chtějí dosáhnout pokroku
prostřednictvím zahájení posílené spolupráce, aby tak mohly učinit. Dnes jde o odpověď
na požadavek evropských podniků, které platí za své patenty jedenáctkrát víc než podniky
ve Spojených státech. Dnes jde o to ukázat, že Evropský parlament je dost vyspělý na to,
aby se uměl povznést nad drobné hašteření. Citlivá politická rozhodnutí, která nás čekají,
budeme mít dost času prodiskutovat. Ale přestaňme přešlapovat na místě a vydejme se na
této předlouhé cestě za evropským patentem vpřed, dejme svou podporu doporučení pana
Lehneho.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Pane předsedající, americký prezident Obama ve svém
každoročním projevu o stavu unie volal po posílení USA v inovacích. Inovace tehdy nazval
„Sputnikem naší generace“. Jsem rád, že programem „Unie inovací“ vysílá Evropská unie
jasný signál důležitosti inovací pro udržení ekonomické pozice Evropy v globální
konkurenci. Za jeden z klíčových instrumentů pro úspěšnost projektu „Unie inovací“ a
udržení náskoku před inovačními tygry, jako jsou Čína či Brazílie, považuji zřízení
jednotného patentu Evropské unie. Jednotný patent pomůže značně zvýšit
konkurenceschopnost evropských podniků. Proto mě velmi mrzí, že vznik tak klíčového
nástroje pro rozvoj inovací v Evropské unii je ze strany některých zemí brzděn sekundárními
otázkami, jako je ochrana jazyka. Proto podpořím návrh na posílenou spolupráci i za cenu
neúčasti některých členských států. Nenechme si prosím uletět „Sputnik naší generace“.

Antonio López-Istúriz White (PPE).   – (ES) Pane předsedající, Evropská unie je založena
na hodnotách, jako je rovnost, solidarita a respekt ke všem jazykům. Tyto zásady všichni
sdílíme.

Jako poslanci za Španělsko podporujeme myšlenku patentového systému pro celou
Evropskou unii a já blahopřeji svému kolegovi panu Lehnemu za tuto část jeho zprávy.
Podporujeme vše, co zlepšuje a rozšiřuje vnitřní trh.

Ale v případě této důležité otázky byl zvolen postup zakotvený ve Smlouvě – posílená
spolupráce –, který má být poslední instancí a musí splnit celou řadu podmínek. Podle
našeho názoru je posílená spolupráce v rozporu s články 118 a 326 Smlouvy. Domnívám
se navíc, že se v Radě změnila pravidla hry, ale tím se bude muset zabývat má vláda.

Nová Smlouva je pro EU nepochybně užitečným nástrojem, ale nesmí být využívána
k zavádění vícerychlostní Evropy. Mnohé země, které v současné době podporují posílenou
spolupráci, budou brzy samy nést neblahé následky, a pokud bude Rada a Komise i nadále
využívat posílené spolupráce tímto způsobem, budeme nakonec tratit všichni.

Španělsky hovoří 850 milionů lidí. Mezi třemi jazyky, jež Evropská komise navrhla pro
patentový systém, je se španělštinou co do velikosti srovnatelný jen jediný. Jaká kritéria
byla použita? Jde o účelnost? Mluvíme o 1 850 eurech? Tak použijme jen angličtinu a
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vynechejme oba další jazyky, abychom ušetřili ještě třikrát, když už můžeme ušetřit
dvacetkrát.

Jedná se o čas? Nebylo to Španělsko, kdo se v minulosti stavěl proti patentu, byly to jiné
země, které na něj nyní tak pospíchají. Jedná se o politiku, jak se obávám? Je třeba věnovat
pozornost byrokratickým manévrům, které vzdalují miliony obyvatel – a tisíce podniků,
jež používají španělštinu – od reality Evropské unie.

Systém, který navrhuje Komise, je v rozporu s právem Evropanů vyjadřovat se ve svém
jazyce, upřednostňuje jeden jazyk před druhým. Je to jasná protisoutěžní diskriminace,
rozděluje to trh a vytváří právní nejistotu. Tato bitva teprve začala. Jak už řekla má vláda,
kvůli spěchu některých ostatních se budeme po několik let setkávat s přemi u Soudního
dvora.

Všechny tři orgány budou muset vysvětlovat, proč použily tento postup a proč ignorovaly
všechna varování, jichž se jim dostalo. Tuto situaci lze napravit, pokud se vrátíme k duchu
a liteře Smluv, jež Španělsko dodržuje.

Luigi Berlinguer (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, nelze již déle tolerovat
neexistenci evropského patentu. Evropské podniky jsou na poplatcích za patenty oproti
jejich americkým a japonským konkurentům znevýhodněni desetinásobnými náklady.
Krom toho je roztříštění autorského práva v patentech jedním z důvodů zdržování
hospodářské obnovy.

Komise nám nabízí posílenou spolupráci se zvláštním jazykovým režimem, což ale
nevítáme. Nicméně je zde něco nového: 25 z 27 států se účastní. Změnil se politický rámec.
Pozitivní vývoj je možný, například i v otázce rozšíření jazyka navrhovatele.

Musíme nyní pracovat na tom, abychom dosáhli většího respektu ke všem. Ostatně chceme,
aby byla italština chráněna a prosazována, ale naše vláda zastavila financování a je v této
věci velmi lhostejná. Na tomto základě bychom měli věci urgovat, ale dosáhnout evropského
patentu musíme.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Pane předsedající, nenechme se oklamat. Tento
postup je nastaven tak, aby byla francouzština a němčina upřednostněna pře španělštinou,
před jazykem, kterým nemluvíme jen v Evropě; jak správně poznamenal pan
López-Istúriz White, mluví jím dalších 700 milionů lidí jinde na světě, což je více, než kolik
je obyvatel Evropy. Výše zmíněné jazyky by také byly postaveny před italštinu – jak bylo
správně řečeno –, protože italština a španělština již byly uznány jako jazyky pro registraci
ochranných známek.

Tento postup s sebou nese rizika nejistoty, která se týkají velkých technologických
společností digitální Evropy, jako je Blackberry, IBM, Nokia, Philips a Siemens, jejichž
prohlášení se, jak doufám, dostane ke každému, i přes politováníhodný pokus jedné vedoucí
oddělení v Evropské komisi zablokovat je.

Nevíme, jaký bude rozsudek, ani o jakou půjde jurisdikci nebo nástroje. Dámy a pánové,
uklidněme se. Využívejme posílené spolupráce ustanovené ve Smlouvě bez poblázněného
spěchu, který by mohl poškodit její konsolidaci a zabránit jí. Také by se to mělo obejít bez
politováníhodného spěchu, kvůli němuž dnes ráno mohli ministři pro vzdělávání v Radě
jen přihlížet.

Jsem vděčný maďarské zástupkyni, že hovořila italsky a španělsky…
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(Předsedající řečníka přerušil.)

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pane předsedající, všichni víme, že mnohojazyčnost je
odrazem kulturní a jazykové rozmanitosti EU a jako taková je mimořádně důležitá. Ale
spory o jazyk používaný v patentech EU už běží přes 30 let. V průběhu těchto 30 let se
musely evropské země vypořádávat s vysokými náklady na překlady a v některých případech
s konkurenčním znevýhodněním na celosvětovém trhu. Je jasné, že je obtížné čísly vyjádřit
nehmotná fixní aktiva, jako jsou obchodní značky a patenty. Ale používají se jako záruka
za úvěry a jsou zohledňovány i při stanovování ratingů.

V této souvislosti budou nové patentové právní předpisy vypracované v postupu posílené
evropské spolupráce, jež budou platit alespoň v části EU, vyžadovat, aby byly patenty
přeloženy do němčiny, angličtiny a francouzštiny, což jistě sníží byrokratickou zátěž. Je
tomu tak zejména proto, že se angličtina v některých odvětvích, jako jsou informační
technologie nebo medicína, používá jako univerzální technický jazyk. V neposlední řadě
stojí fakt, že důsledné používání třech pracovních jazyků – němčiny, angličtiny a
francouzštiny – zajistí, že bude pokryta skutečně většina populace. Osobně mě těší
skutečnost, že se s touto novou úpravou také posílí postavení němčiny, která je podle
průzkumu z roku 2006 stále nerozšířenějším mateřským jazykem v EU.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Pane předsedající, vytvoření evropského patentu
stimuluje inovace a vědecký a technologický rozvoj v EU. Myslím, že je zásadní, abychom
otázku evropského patentu vyřešili. Ale mám výhrady k jazykům, jež se mají používat.
Podle mě by bylo nejlepším řešením používat jen angličtinu. Pokud však mají být zahrnuty
i další jazyky, pak je třeba uvažovat i o portugalštině. Konkurence je celosvětová a
portugalština je po angličtině a španělštině třetím nejrozšířenějším západním jazykem.

Edit Herczog (S&D).   – Pane předsedající, vytváření znalostí v rámci Evropské unie je
vždy priorita, kterou zvládáme úspěšně. Ale řízení znalostí v Evropské unii není tak dobré.
S lítostí jsem se dozvěděla, že belgické předsednictví nemohlo dokončit směrnici o patentech
podle plánu, ale doufám, že maďarské předsednictví udělá v příštích měsících vše proto,
abychom se dostali do další fáze, jíž je posílená spolupráce.

Čas je jediným zdrojem, který není obnovitelný. Čas, který promarníme, se už nikdy nevrátí.
Nemůžeme naplňovat evropskou myšlenku jen prostřednictvím úsporných programů.
Potřebujeme průzkum znalostí, musíme expandovat, a proto je pro Evropu zásadně důležité,
aby se otázka patentů pohnula z místa, ať už prostřednictvím posílené spolupráce, nebo
v rámci společné evropské směrnice.

Všem, kdo se na tom podílejí a kdo s tím souhlasí, chci popřát mnoho úspěchů. Jako
Maďarka říkám, že zde sice ztratíme maďarštinu, ale je to jen malá cena ve srovnání
s výhodami, které nám to přinese.

Toine Manders (ALDE).   – (NL) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat panu komisaři
Barnierovi za jeho odvahu, s níž celou záležitost přednesl, protože ve svém projevu slíbil,
že vyřídí evropský patent v průběhu tohoto období. Děkuji vám za to. Chtěl bych také
poděkovat svému kolegovi panu Lehnemu za jeho přístup.

Nyní máme rozhodnout jen to, zda máme udělit souhlas s posílenou spoluprací. To je
první věc, ke které má dojít. Lituji nicméně toho, že se činí rozdíl mezi důležitostí jazyka
a identity jakožto kulturního fenoménu na jedné straně a na druhé straně tím, co se skutečně
děje v praxi.
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V praxi se totiž systém, který je nyní navržen, používal ve všech členských státech po 35
let. Myslím si, že bychom měli být ekonomicky poněkud opatrnější ohledně způsobu,
jakým je navržen. Lituji, že tato rozprava do určité míry zabředává do sporu o jazyky a
doufám – což také Parlament výslovně požadoval –, že se členské státy, které se v této fázi
neúčastní, budou moci kdykoliv připojit. Domnívám se, že nám to pomůže ukončit tuto
diskusi a umožní nám to konečně získat evropský patent.

Malcolm Harbour (ECR).   – Pane předsedající, když jsem v roce 1999 poprvé přišel sem
do Parlamentu, byl na pořadu jednání evropský patent. Vzpomínám, jak jsem s panem
Klausem-Heinerem Lehnem pracoval na zprávě paní Palaciové. Jsem rád, že v této věci
začínáme dělat skutečný pokrok.

Nemůžeme podcenit význam tohoto návrhu pro konkurenceschopnost evropského
hospodářství. Diskutujeme nyní o velmi nápaditém novém plánu paní
Geogheganové-Quinnové nazvaném „Unie inovací“. Tento světadíl – Evropská unie – musí
být více invenční. Musíme vytvářet více vynálezů a více je využívat. Naprosto nezbytně
potřebujeme konkurenceschopný patentový systém.

Postup posílené spolupráce je nápaditý způsob, jak posunout diskusi kupředu. Doufám,
že se připojí i naši španělští a italští kolegové, ale nemůžeme si dovolit dále vyčkávat,
protože celý svět se snaží držet s trhem inovací krok.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, tento postup je velmi objevný – jak
co do formy, tak co do obsahu – z hlediska nových podmínek, pod nimiž se řídicí síly
Evropské unie pokoušejí prosazovat a chránit své zájmy v širších oblastech jdoucích napříč
odvětvími. Tyto nové podmínky umožňuje Lisabonská smlouva, respektive mechanismus
posílené spolupráce, před jejímiž důsledky jsme včas varovali.

V tomto případě – a nesmíme zde ani na okamžik zapomenout na zásadní otázky týkající
se koncepce patentu EU, jejích cílů a dopadů – bude cílem přiznat v procesu udělování
patentů přednostní status angličtině, francouzštině a němčině, a to z žádného jiného
důvodu, než který jsem právě zmínil.

Tím budou devalvovány ostatní jazyky, jako je portugalština, třetí nejrozšířenější evropský
jazyk na světě, což poškodí zájmy příslušných zemí a omezí jejich šance na prosazení jejich
jazyků v oblastech vědy a technologie. Jestliže se tyto záměry uskuteční, půjde o další – ne
jedinou – z forem útoku na mnohojazyčnost v Evropské unii, které si tak budou pod
záminkou omezení nákladů i nadále záludně razit svou cestu.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Pane předsedající, pane komisaři, od roku 2000 se Evropská
unie pokouší o intenzivnější spolupráci členských států v oblasti patentové ochrany.

Poslední kolo jednání, které se uskutečnilo v prosinci minulého roku, však potvrdilo, že
větší počet členských států má vážné výhrady vůči navrhovanému řešení překladů pro
patenty Evropské unie, které vychází ze současného jazykového režimu Evropského
patentového úřadu. Proto není možné dosáhnout pozitivního jednomyslného rozhodnutí
Rady, potřebného pro další společný postup. V takové situaci je proto přirozené a logické,
že ty členské státy, které si uvědomují potřebu zlepšení součinnosti členských států při
ochraně duševního vlastnictví, reagují tak, že se pokoušejí postupem podle článku 20
Smlouvy o Evropské unii mezi sebou navázat posílenou spolupráci v oblasti vytvoření
jednotné patentové ochrany.
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Pane komisaři, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že Evropský parlament nebude překážkou
pro posílenou spolupráci těch členských států, které spolupracovat chtějí.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Pane předsedající, slyšeli jsme dnes mnoho dobrých
argumentů. Chtěl se jen zmínit o několika důležitých bodech. Měli bychom podpořit výzvu
pana Lehneho a přijmout návrh, který předložil pan komisař Barnier. Zde bych chtěl opět
upozornit na úspěšnou práci belgického předsednictví Rady. Toto předsednictví toho
mnoho dosáhlo i v jiných oblastech.

Nyní jde o procedurální rozhodnutí. Pan Lehne to již zdůraznil. Není teď otázkou, kterým
evropským jazykem mluví kolik lidí po celém světě nebo který jazyk je nejkrásnější
z estetického hlediska, ale jde jen o procedurální rozhodnutí, jež by Rada ráda učinila.
Souhlasím s předřečnicí ze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance v tom, že bychom
měli být při zvažování tohoto procedurálního rozhodnutí opatrní. Ale zde se nejedná
o touhu podskupiny v Evropské radě ministrů, aby byl zaveden jazykový režim, ale spíše
o přání 25 z 27 členských států. Z toho důvodu jsem přesvědčen – jakkoliv je třeba toto
rozhodnutí o schválení posílené spolupráce pečlivě zvážit –, že s tím může Evropský
parlament dost dobře souhlasit.

Adam Gierek (S&D).   – (PL) Pane předsedající, evropský patent je určen k podpoře
inovací. A proč by nemohl být sám tento evropský patent inovativní? Hovoříme pouze o
patentových právních předpisech, ale měli bychom hovořit také o optimální formě patentu.
Máme patenty krátkodobé a dlouhodobé, ale to neznamená, že ty druhé musí být lepší
nebo lépe napsané. Myslím, že bychom měli vytvořit takovou formu patentu a takový
postup pro popis vynálezů, který by umožnil co možná nejlepší využití internetu a metod
elektronického zápisu, a tím i jazyka. Myslím, že nejlevnější formou patentu, který by
nebylo potřeba překládat do dalších jazyků, by byl evropský elektronický patent.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Pane předsedající, dlouhodobě podporuji jednotný
evropský patent, protože zvýší atraktivitu investic do inovací, podniky budou schopny
lépe ochránit své know-how, urychlí se přesun znalostí z vývoje do praxe a snad nás to
lépe ochrání před vstupem padělků na vnitřní trh. A to je prostě velká výzva. Je to ke škodě
naší konkurenceschopnosti, že po deseti letech Rada dospěla jen k posílené spolupráci.
Vítám, že Česká republika přehodnotila svůj postoj a hodlá se připojit k jednáním. Vnímám
současně, jak citlivý je precedens posílené spolupráce, když jde o jazykový režim, a to
zejména pro některé velké státy. Ale věřím, že prospěch budou mít všichni vývojáři v
Evropské unii.

Je důležité, aby patent byl stejně levný, jako je ten v USA, a proto věřím, že Rada dospěje
ještě k dalšímu zjednodušení. Důležitý je nový soudní systém pro evropské patenty, který
by měl vyjasnit řady otazníků kolem softwarových a biotechnologických patentů. Podporuji
návrh posílené spolupráce.

Małgorzata Handzlik (PPE).   – (PL) Pane předsedající, zaznělo toho tady dnes už mnoho
o tom, jak moc Evropa a evropské podniky potřebují jednotný patent; s těmito hlasy
souhlasím. Bez patentových právních předpisů bude pro naše firmy obtížnější konkurovat
stále dynamičtějším a inovativnějším podnikům ze zemí s nově se rozvíjejícími
ekonomikami. Neměli bychom ale zapomínat, že ve výsledku není posílená spolupráce
v případě patentů z hlediska společného evropského trhu tím nejvýhodnějším řešením.
Jako zastánce silného společného trhu dávám přednost odstraňování tržních překážek
před jejich vytvářením. Proto apeluji na všechny, kdo se podílejí na utváření podoby
patentových právních předpisů, aby zvolili řešení, která budou prospěšná celé Evropě.
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Mám na mysli hlavně jazyky, jež se budou používat, protože podle mě nesmíme
diskriminovat lidi, kteří neumějí francouzsky, německy nebo anglicky. Myslím, že nejlepším
řešením by bylo založit celý systém na jediném jazyce.

Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Pane předsedající, než se dostanu k otázce postupu,
odpovím na vaši poslední poznámku, paní Handzliková. Připomenu podstatu záležitostí,
na nichž jsme, jak bylo řečeno, tak usilovně pracovali s belgickým, a v posledních týdnech
s maďarským předsednictvím. Pokud bude bulharská, slovenská nebo portugalská
společnost chtít podat patent ve svém jazyce, může tak podle návrhu, o němž diskutujeme,
učinit a náklady na překlad jí budou vráceny.

Pokud dojde ke sporu, obdrží daná společnost překlad do svého jazyka vyhotovený
překladatelem. Pokud před obdržením tohoto překladu nebude patent respektovat z toho
důvodu, že mu správně nerozumí, bude ji chránit jednání v dobré víře. Jinak řečeno nebude
muset platit žádné škody.

Abychom všichni jasně rozuměli tomu, o čem diskutujeme, chtěl bych vám, dámy a pánové,
připomenout, co je, nebo bude, navrženo. Navrhl jsem, aby společnost, která si přeje
požádat o patent, tak mohla učinit, a to i ve svém jazyce. Právní ochrana bude zaručena
v jednom ze tří jazyků Úmluvy o udělování evropských patentů (Mnichovské úmluvy),
která je součástí historie evropských patentů. Já jsem tuto úmluvu nevymyslel, byla tu už
dlouho předtím. Jsou zde tři jazyky. Jeden z nich – angličtina, francouzština nebo němčina
– bude použit pro automatickou záruku právní ochrany v celé EU.

Za belgického předsednictví jsme přidali návrh, který bude bezpochyby předmětem diskusí.
Jedná se o návrh použít pro právní ochranu kromě jednoho z oněch tří jazyků navíc i
překlad do obou dalších jazyků vyhotovený překladateli. Tyto další dva jazyky nebudou
mít žádnou právní hodnotu, ale jejich zásadní hodnota spočívá v poskytnutí informací a
ve sdělení, co je obsahem patentu. Například může být použita angličtina, pokud dotyčný
chce, nebo portugalština nebo lotyština nebo holandština a k tomu překlad do jednoho
z těch tří jazyků. Tento překlad bude navíc zdarma – náklady na něj budou refundovány.
Situace pak bude vypadat následovně: jeden z těch tří jazyků bude použit pro účely právní
ochrany a zbývající dva pro účely informativní a komunikační. Ještě naposledy dodávám,
že nebude diskriminován žádný evropský podnik a že se to týká i těch firem, které sídlí
v členském státě, který se posílené spolupráce neúčastní.

Jinými slovy řečeno, pokud španělská společnost požádá o evropský patent, bude jej moci
využít, aniž by byla diskriminována tím, že se Španělsko toho času neúčastní na posílené
spolupráci. To je cíl a důvod, dámy a pánové, pro který jsem na tom tak tvrdě pracoval,
jak jsem slíbil. Pracoval jsem na tom seriózně; nebyl jsem ovlivněn ideologií, nebyl jsem
podjatý a zvážil jsem všechny překážky a velmi jsem se snažil posunout věci dále.

Proto se domnívám, že je tento návrh politicky přijatelný pro všech 27 členských států a
z finančního hlediska nutný pro všechny společnosti v EU. Paní Herczogová velmi správně
poznamenala – stejně jako pan Harbour, ale i další, například pan Schwab –, že je tato
záležitost velmi důležitá z hospodářského hlediska. Musíme povzbuzovat, podněcovat,
chránit a odměňovat vynálezy a inovace. Je to jedna z oblastí, v nichž má ještě Evropa
výhodu. Střežme ji, posilujme a chraňme.

Mnoho malých podniků už finančně nestačí na ochranu svých vynálezů, protože nemají
tento evropský patent. A co se děje? Paní Roithová před chvílí zmínila slovo „padělek“.
Není-li patent chráněn, protože chybějí prostředky na ochranu v celé Unii, bude chráněn
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jen ve dvou nebo třech členských státech? A na trhy všech ostatních členských států bude
moct takové padělané zboží vstupovat? Jakmile tam vstoupí, vstoupí do vnitřního trhu,
bude ničit pracovní příležitosti a ohrožovat veřejnou bezpečnost a zdraví. Mám na mysli
například lékařské vynálezy. Je to mimořádně závažná věc, a proto jsme se tím zabývali
seriózně, aniž bychom byli ve vleku nějaké ideologie, ale prostě jsme chtěli docílit pokroku
a najít rozumné řešení, které je, jak se upřímně domnívám, přijatelné.

Pane předsedající, závěrem bych chtěl odpovědět na poznámku pana Lópeze-Istúrize Whita,
kterou jsem vyslechl velmi pozorně, a na komentář paní Lichtenbergerové. Řekli, že tato
posílená spolupráce, ke které se v současné době hlásí 25 z 27 členských států, by mohla
mít za následek roztříštění jednotného trhu. Upřímně věřím, že takové riziko neexistuje.
Proč? Protože jsme v naprosto výjimečné situaci: jde tu o právní předpisy jednotného trhu,
jež vyžadují jednomyslnost.

Téměř pro všechny ostatní právní a správní předpisy jednotného trhu potřebujeme
kvalifikovanou většinu. V tomto případě potřebujeme jednomyslnost. Proto jsem
přesvědčen, že nemůže dojít k žádnému tříštění. Evropská komise bude samozřejmě bdít
nad tím, aby se předešlo jakékoliv fragmentaci jednotného trhu.

Chci ještě jednou poděkovat panu Lehnemu za jeho odhodlání a zaujetí, stejně tak i členům
Výboru pro právní záležitosti. Chtěl bych vám také předem poděkovat, že jste projevili
podporu posílené spolupráci na základě tohoto objektivního návrhu.

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady. – (HU) Pane předsedající, ve svém prvním
vystoupení jsem dnes večer mluvila jazykem, který je jazykem evropského patentu, a
dvěma dalšími jazyky, které v současné době jazyky evropského patentu nejsou. Nyní mi
dovolte promluvit v mé rodné řeči, která v současnosti rovněž není řečí evropského patentu.
Je to jazyk, jímž mluví celkem na 15 milionů lidí na světě, z toho 10 milionů v Maďarsku.
A tak vás – obracejíc se především na španělské a italské poslance – ujišťuji, že otázce
rovnosti, významu a použití jazyků věnujeme velikou pozornost.

Dovolte mi učinit krátkou odbočku jménem členského státu, tak jak jsem ho zastupovala
do doby před šesti týdny – nyní totiž nereprezentuji členský stát, ale ještě před šesti týdny
jsem zastupovala zemi, která v otázce patentu zastávala jiný názor. Během několika málo
posledních měsíců maďarská vláda svůj někdejší postoj přehodnotila. Nebylo to jednoduché
rozhodnutí. Maďarskou vládu přiměl změnit názor velmi vážný dialog vedený
s podnikatelskou komunitou za účasti zástupců malých a středních podniků. Ti jasně
požádali vládu, aby změnila svůj někdejší zdráhavý či spíše odmítavý postoj, aby umožnila
maďarským malým a středním podnikům těžit z jednotného evropského patentu a ušetřit
díky funkčnímu jazykovému režimu.

Situace, jak se dosud vyvinula – 25 z 27 – zdaleka není ideální. Všichni, stejně jako už od
začátku i Maďarsko, podporujeme jednotný trh. Doufáme a věříme, že jeho dokončení
posílí evropský růst, což je nyní v Evropské unii po krizi nezbytné, jak řeklo mnoho
vážených poslanců. Abychom toho dosáhli, musíme udělat vše, co můžeme. Jsem
přesvědčena, že na jednotný evropský patent a s ním i na jazykový režim – jakožto na
jeden z jeho prvků – je třeba nahlížet v této souvislosti. Navíc, jak vyzdvihl i pan komisař
Barnier, věřím, že prospěch z vytvoření jednotného evropského patentového systému
budou mít i italské a španělské společnosti.

Chtěla bych zareagovat také na dvě další poznámky. Jedna se týká toho, proč ten spěch,
proč tak rychlý postup, když Komise svůj návrh předložila teprve v červenci. Ve skutečnosti
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jste si již na tuto otázku odpověděl. Dovolte mi připomenout, že diskuse o samotném
jazykovém režimu probíhá v Evropské unii už deset let, takže se nedomnívám, že by se tu
dalo hovořit o nějak kvapném postupu. Další poznámka se týkala posílené spolupráce
coby poslední instance, tedy toho, zda jsme skutečně udělali vše, abychom našli řešení
přijatelné pro všechny členské státy.

Domnívám se, že belgické předsednictví skutečně udělalo vše, co mohlo. Je třeba si jen
připomenout, že i v průběhu podzimu přicházelo stále více návrhů s úmyslem zavést tento
systém ve všech 27 zemích jednotného trhu. Přes všechno úsilí nakonec bohužel v prosinci
12 členských států požádalo, aby byl zahájen postup posílené spolupráce. Jak už bylo
zmíněno, jejich počet stoupl na 25. A tak se nedalo udělat nic víc. Předsednictví nemohlo
udělat nic jiného než požádat o posílenou spolupráci. Proto tak také učinilo a také osobně
já vás nyní žádám o vaši podporu v tomto hlasování. Potřebujeme jednotný trh a musíme
ho posílit. Podle několika provedených studií víme, že jedna z hlavních překážek je v tomto
případě absence jednotné patentové ochrany. Proto bychom měli přestat brzdit naše malé
a střední podniky, a to zejména v oblasti inovací a zvyšování produkce.

Klaus-Heiner Lehne,    zpravodaj. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych
zakončit třemi poznámkami. Pan komisař Barnier již naznačil, že postup posílené
spolupráce byl zaveden speciálně pro překonávání překážek v oblasti jednomyslnosti.
Podle Lisabonské smlouvy je jednomyslnost naprostou výjimkou. Jinak řečeno, požadujeme
ji jen ve velmi malém množství případů. A přesně proto byl zřízen postup posílené
spolupráce.

Když už jsme u tématu jazyků: jazyk není předmětem dnešní diskuse. Znovu a jasně opakuji:
tématem dnešní rozpravy je jen procedurální otázka. Dovolte mi ale podotknout, že jsme
již v souvislosti se zprávou paní Palaciové diskutovali o skutečnosti, že jeden jazyk je
z hlediska nákladů účelnější než tři. Jak už však bylo řečeno, máme zde co do činění
s Evropskou patentovou úmluvou (EPÚ). Evropský patentový úřad pracuje v jazycích
stanovených v EPÚ. Změna tohoto režimu by nutně znamenala změnu EPÚ. Ale EPÚ
nemůže být změněna jednostranně členskými státy Evropské unie, protože jsou do ní
zapojeny všechny Evropské země, s výjimkou, tuším, Malty. Všechny tyto země, například
i včetně Švýcarska, by se musely na této změně shodnout. Nedokážeme-li dosáhnout shody
mezi 27 členskými státy EU, jak bychom mohli doufat v nalezení společného postoje 39
zemí, jež jsou zapojeny do EPÚ? Pokud budeme pokračovat touto cestou, bude se zkrátka
celá záležitost odsouvat donekonečna. Nicméně až se budeme zabývat věcným návrhem
Komise, budeme muset jednat i o této otázce.

Také právní oddělení všech tří evropských orgánů výslovně potvrdila, že je možno posílené
spolupráce využít.

Snad mohu dodat ještě další poznámku k tématu jazyků: odborníci z oboru nechápou
politické půtky, které se okolo toho vedou. Tito odborníci – mám na mysli ty, kdo patenty
přihlašují – stejně své výzkumné práce provádějí v jednom jazyce. Tyto principiální jazykové
boje jsou tedy něčím, čemu zainteresovaní lidé jen těžko rozumějí.

Chtěl bych skončit několika poznámkami ohledně diskriminace. Pokud jsem to správně
pochopil – a já jsem si jist, že ano –, tento nový evropský patent je otevřen pro všechny
podniky a všechny inovátory, i ze zemí, jež se do posílené spolupráce nezapojily. Zkrátka
pro všechny země na světě. To je naprosto zřejmé.
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Státy, které se na posílené spolupráci nepodílejí, nejsou nijak znevýhodněné. Evropská
patentová úmluva pro ně bude platit i nadále. To znamená, že pokud chci v těchto zemích
prosadit sadu patentů, musím je nechat přeložit.

Ke sporu o jazyky mám ještě jeden poslední komentář: nikomu nic nebrání nechat si
přeložit všechny tyto patenty do všech 23 úředních jazyků. Pokud některý členský stát
považuje svůj jazyk za natolik důležitý, že do něj musí mít přeloženy všechny patenty, tak
ať tak prostě udělá! Ale prosím, ne na náklady držitele patentu, jehož inovace pomáhají
k rozvoji našeho hospodářství. Spíše zde platí zásada, že kdo něco chce, musí za to zaplatit.
Je tedy na dotyčných státech a jejich daňových poplatnících, aby si to zaplatili.

Pokud nějaký členský stát považuje svůj jazyk za natolik důležitý, že v něm musí mít každý
patent platný v celé Evropě, pak musí zaujmout důsledný postoj a nechat si zhotovit právně
závazné překlady těchto patentů do příslušného jazyka. Ale i to si musí zaplatit sám. Tolik
má poslední poznámka, která, jak doufám, pomůže tuto diskusi zpřehlednit.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v úterý 15. února 2011.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

Lara Comi (PPE),    písemně. – (IT) Práva duševního vlastnictví představují nejhmatatelnější
uznání výzkumné a zlepšovatelské práce, kterou evropské podniky každodenně vykonávají,
aby čelily konkurenčním výzvám a vytvářely bohatství ku prospěchu všech. Proto je třeba
je všemi způsoby a všemi formami chránit. Oceňuji skutečnost, že se v této otázce Evropský
parlament angažuje, a velmi mne těší, že se mohu zúčastnit hlasování o této věci. Říká se
nicméně, že „cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly“. Jinými slovy řečeno, nestačí
dobrá vůle, aby se vytvořil dobrý právní předpis, který by skutečně podnikům usnadnil
práci a chránil je před nespravedlivou soutěží, před konkurenty, kteří vyrábějí levnější
kopie, protože nejsou zatíženi těžkou a zdlouhavou prací na zkoumání nových řešení
různých problémů. Na základě znalostí, které mám z oblasti, již zastupuji, jsem přesvědčena,
že v tomto případě jazyková bariéra související s patentovou žádostí přináší pro naše
podniky přemrštěné náklady. Mám nicméně provokativní otázku: jaký dopad by měl
trojjazyčný režim, kdyby platil pro práci tohoto Parlamentu? Rozpočtová částka věnovaná
na překlady a tlumočení je výmluvnější než jakákoliv jiná odpověď. Nemám jinou možnost
než hlasovat proti.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    písemně. – Jsem potěšena, že se Rada
shodla, že 12 členských států využije mechanismus posílené spolupráce, aby posunuly
vytvoření jednotného patentu EU dále. Tento projekt už je na stole přes deset let a byl
bohužel postižen nejednotností vlád jednotlivých členských států. Absence právní jistoty
a vysoké náklady spojené se současným systémem, v němž musejí být patenty potvrzeny
v každém členském státě zvlášť, to vše dusí možnosti vnitřního trhu pro rozvoj, inovace
a růst. Obdržet evropský patent, který navíc platí jen v polovině členských států, je
v současné době desetkrát dražší, než je tomu v USA. Polovina těchto nákladů se váže
k překladům. Aby Unie zůstala konkurenceschopná, je zásadně třeba více racionalizovaného
přístupu. Patent pro celou EU je rozumná věc! Naléhavě vyzývám k pokroku v dokončení
právního uspořádání v co možná nejbližší době a vyjadřuji naději, že v budoucnu všechny
členské státy pochopí nutnost být součástí tohoto systému.

Tadeusz Zwiefka (PPE),    písemně. – (PL) Často zde v Parlamentu hovoříme o pokroku
a rozvoji nových technologií, zatímco patenty na vynálezy jsou v Evropské unii jedny
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z nejdražších na světě. Náklady, jež vynálezci nesou, jsou příliš vysoké a postupy příliš
složité. Rovněž není pochyb o tom, že rozhodnutí o patentu EU bylo zablokováno v Radě.
V takové situaci dává Lisabonská smlouva členským státům právo zahájit postup posílené
spolupráce. Bylo by jistě ideální dosáhnout v otázce patentů kompromisu na úrovni všech
členských států, ale myslím, že dvacetileté čekání je dost dlouhá doba. Uvědomuji si, že
využití mechanismu posílené spolupráce dává vyvstat mnoha obavám. Ale nezapomínejme,
že pro jeho využití je třeba splnit specifické podmínky a že příslušné žádosti jsou vždy
posuzovány jednotlivě v závislosti na tom, čeho se tato žádost týká. Také se domnívám,
že posílená spolupráce může být nástrojem, který otevírá cestu dalším jednáním, přičemž
zároveň poskytuje větší záruku úspěchu. Také bych chtěl zdůraznit, že v této chvíli
hovoříme pouze o procedurálních věcech, nikoliv o záležitostech týkajících se samotných
patentů. Dosud nebylo nic rozhodnuto. Před námi je nové kolo jednání. Je to jen začátek
práce na struktuře patentu EU a jazykového režimu, který vyvolává tolik sporů. Proto
doufám, že bude naše práce plodná a vytrvalá, aby konečný výsledek uspokojil všechny
zainteresované strany.

15. Radioaktivní kontaminace potravin a krmiv (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva pana poslance Beleta předložená jménem Výboru
pro průmysl, výzkum a energetiku o návrhu nařízení Rady (Euratom), kterým se stanoví
nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii
nebo jiném případu radiační mimořádné situace (KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 –
2010/0098(CNS)).

Ivo Belet,    zpravodaj. – (NL) Pane předsedající, hovoříme zde o bezpečnosti potravin,
které jsou určeny k lidské spotřebě, a bezpečnosti krmiv, která jsou určena pro zvířata. To
jsou samozřejmě nejvyšší priority Evropské unie. Není třeba říkat, že je to významný právní
předpis, a doufejme, že nikdy nebude muset být použit, resp. že již nikdy více nebude
muset být použit, protože se týká radioaktivní kontaminace. Vyzývá se tedy k využívání
nejvyšších bezpečnostních standardů.

Stávající standardy a nařízení se používají přinejmenším již 20 let. Ústavní a sociální situace
se mezitím zásadně změnila. Proto potřebujeme řadu úprav. Jedná se o tato zlepšení, která
snad tato sněmovna zítra přijme, a která, doufejme, zohlední také ostatní orgány.

Nejprve je zásadní – a doufám, že si pan komisař brzy všimne, co říkám –, aby klíčovou
roli při takových mimořádných situacích hrála Komise, a nikoli Rada. Je v zájmu všech
občanů, pane komisaři, aby situaci po jaderné havárii řídila Komise, protože tato otázka
jasně přesahuje zájmy jednotlivých vnitrostátních vlád.

Stávající nařízení, o kterém jsem se právě zmínil, tedy bylo zavedeno bezprostředně po
černobylské krizi. Stalo se tak v roce 1986. Musí tedy být aktualizováno a přizpůsobeno
novému institucionálnímu prostředí v Evropské unii.

Zadruhé, dámy a pánové, rozumí se samo sebou, že Komise by měla aktualizovat zavedené
standardy, aby byl zohledněn technologický pokrok, a měla by tak učinit na základě
konzultace s odborníky, odborníky v oblasti veřejného zdraví a odborníky v oblasti
bezpečnosti potravin. Je to samozřejmé, ale ve stávajícím nařízení to není jasně uvedeno.
Navrhujeme tedy, aby to bylo výslovně stanoveno.
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V této souvislosti výslovně žádáme Komisi, aby v příštím roce zveřejnila zprávu o
přiměřenosti stávajících standardů, o tom, zda je případně žádoucí dále pracovat na tzv.
seznamu méně významných potravin a zda je vhodné nadále takový seznam vést.

Můj třetí bod, pane komisaři, pane předsedající, se týká vymezení dětské výživy, což je
samozřejmě velmi choulostivá záležitost a oblast, kterou je nutné zlepšit. Stávající znění
ve skutečnosti není přizpůsobeno nejnovějším evropským nařízením o potravinách a je
zásadní, abychom do tohoto znění zasáhli. To je návrh, který hodláme předložit na zítřejším
plenárním zasedání.

Začtvrté, Parlament navrhuje, aby všem zemědělcům, kteří mohou být takovou událostí
zasaženi, bylo poskytnuto odškodnění. Za tímto účelem doposud nebylo představeno
žádné jasné ustanovení. Žádáme Komisi a zítra tak učiníme prostřednictvím ústního
pozměňovacího návrhu, aby to uvážila, a pokud si to přeje, aby předložila odpovídající
návrh.

V neposlední řadě je zde otázka právního základu. Pane komisaři, Výbor pro právní
záležitosti tohoto Parlamentu jednomyslně dospěl k závěru, že by tato otázka měla spadat
do čl. 168 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie. Konec konců, jedná se o – a zde
cituji Smlouvu – „opatření… která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví“, konec
citátu. To je samozřejmě zásadní změna, protože to znamená, že budeme muset upravit
postup spolurozhodování, spíše než abychom se uchylovali ke konzultaci na základě
Smlouvy o Euratomu.

Předpokládáme, že se tím Rada a Komise budou vážně zabývat, neboť je to v zájmu všech
Evropanů, a že se společně s námi vydají tímto směrem.

Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Pane předsedající, nejprve přijměte omluvy pana
Šefoviče a pana Oettingera, kteří jsou zaneprázdněni jinými záležitostmi a kteří mě požádali,
abych je zastoupil. Jejich jménem bych rád poděkoval panu Beletovi, vašemu zpravodaji,
za to, že zdůraznil významná hlediska plynoucí z nutnosti posílit opatření na ochranu
zdraví v případě radioaktivní kontaminace potravin a krmiv.

Rád bych rovněž poukázal na to, že návrh Komise na přepracování nařízení Rady
č. 3954/87 obsahuje pouze jedno ustanovení, které podléhá revizi. Je to bod odůvodnění
v preambuli, který byl přidán pro odůvodnění stávajícího ustanovení v nařízení, konkrétně
jde o výhradu ohledně prováděcích pravomocí Rady. Všechna ostatní ustanovení, dámy
a pánové, byla předložena ke kodifikaci, a proto v návrhu zůstávají nezměněná.

Komise proto nemůže přijmout, a říkám to velmi upřímně, pozměňovací návrhy předložené
ve zprávě poslance Beleta. Má to dva důvody: první je institucionální povahy a druhý se
vztahuje na obsah. První důvod se týká potřeby přísného dodržování dohody o používání
postupu přepracování uzavřené mezi Parlamentem, Komisí a Radou.

Vzhledem k této interinstitucionální dohodě a samotné logice přepracování nemohou být
kodifikované části přepracovaného návrhu změněny, s výjimkou skutečně výjimečných
okolností.

Cílem toho je disponovat nástrojem, který mimo jiné zajistí soudržnost, je-li nutné provést
změny. Přísné dodržování tohoto dohodnutého pravidla je důležitou podmínkou pro
zajištění interinstitucionální rovnováhy a práva Komise na iniciativu.

Nedodržování interinstitucionální dohody ze strany určitého orgánu by ve skutečnosti
znemožnilo používání této legislativní techniky a připravilo by orgány o významný nástroj
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pro dosažení cíle „zlepšování právní úpravy“, který byl stanoven jako součást cíle zvyšování
transparentnosti ve prospěch občanů.

Druhý důvod se vztahuje na obsah. První pozměňovací návrh, který Výbor pro průmysl,
výzkum a energetiku přijal, se týká právního základu. Článek 31 Smlouvy o Euratomu by
byl nahrazen článkem 168 Smlouvy o fungování Evropské unie. Většina ostatních
pozměňovacích návrhů souvisí s touto změnou právního základu.

Komise se domnívá, že tento pozměňovací návrh týkající se právního základu je
neopodstatněný. Byl by dokonce v rozporu se zásadou obsaženou v článku 106a Smlouvy
o Euratomu, který říká, že pokud tato smlouva obsahuje zvláštní ustanovení upravující
konkrétní otázku, pak má přednost před Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování
Evropské unie.

Jak víte, platnost článku 31 Smlouvy o Euratomu potvrdil Soudní dvůr ve svém rozsudku
C-70/88. Kapitola 3 Smlouvy o Euratomu a konkrétněji její články 31 a 32 upravují rovněž
otázky, které se týkají ochrany zdraví obyvatelstva a pracovníků před nebezpečím
ionizujícího záření.

Na závěr musím v tomto bodě zmínit ustálenou judikaturu Soudního dvora, která uvádí,
a to cituji: „Pravidla tvorby vůle orgánů Společenství jsou stanovena Smlouvou a členské
státy ani samotné orgány jimi nemohou disponovat.“ Článek 31 Smlouvy o Euratomu je
jediným objektivně odůvodnitelným právním základem tohoto návrhu.

To jsou právní překážky, pane předsedající, dámy a pánové, a právě na základě těchto
právních překážek Komise dospěla k závěru, že zamítne pozměňovací návrhy předložené
ve zprávě pana poslance Beleta.

To jsem chtěl říci jménem pana Šefoviče a pana Oettingera.

Romana Jordan Cizelj,    jménem skupiny PPE. – (SL) Pane předsedající, radioaktivita jistým
způsobem představuje tajemné téma, k němuž všichni obecně vyjadřují výhrady. Obávají
se zejména skutečnosti, že ačkoli radiaci nelze vidět či cítit, může živým tvorům velmi
ublížit.

Má však také mnoho pozitivních charakteristik, a proto je využívána jak v lékařství, tak
ve výzkumu, pro výzkum materiálů, sterilizaci a výrobu elektřiny.

Máme-li takových výhod využívat, samozřejmě musíme náležitě reagovat na obavy občanů
a musíme zajistit jejich bezpečí. Náš zpravodaj, pan Belet, odvedl vynikající práci, když
navrhl pozměňovací návrhy k nařízení, které se zabývá kontaminací potravin a krmiv
v případě jaderných havárií.

Blahopřeji mu k těmto pozměňovacím návrhům a upřímně doufám, že Komise změní své
stanovisko a že bude věnovat větší pozornost tomu, co uvedl náš zpravodaj. Doufám
rovněž, že Rada bude s větší vážností přistupovat k úsilí Parlamentu vyvíjenému v tomto
ohledu, ačkoli jsem velmi zarmoucena a znepokojena skutečností, že zástupce Rady zde
již není přítomen. Zajímalo by mě, zda je to znamením neznalosti stanoviska Evropského
parlamentu k situaci v oblasti jaderné energie.

Domnívám se, že Rada a Komise budou muset zohlednit demokratický vývoj, který je
zřejmý od přijetí Smlouvy o Euratomu, tedy přibližně od roku 1958, a budou věnovat více
pozornosti tomu, jaké akty Parlament přijímá v oblasti jaderné energie. Jinak bychom
museli otevřít Pandořinu skříňku, tedy Smlouvu o Euratomu.
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Adam Gierek,    jménem skupiny S&D. – (PL) Pane předsedající, jaderná energie, stejně jako
celá oblast technologie pro výrobu izotopů v experimentálních reaktorech pro lékařské a
jiné účely, včetně výroby měřicích senzorů a sterilizace, vyžaduje vypracování náležitých
bezpečnostních standardů. To se týká mimo jiné používání bezpečných potravin, krmiv
pro zvířata a léků poté, co byly ozářeny.

V dnešním světě dosahuje riziko nebo pravděpodobnost radiační mimořádné situace ve
skutečnosti velmi nízké úrovně, ale stále by se mělo usilovat o jejich snížení na minimum.
Havárie v reaktorech, včetně černobylské havárie, vedly k mnohem přísnějším kritériím
ochrany před účinky ionizujícího záření, ale – jak se později zjistilo – tyto účinky se ukázaly
jako mnohem méně závažné, než se předpovídalo. Došlo také k minimální kontaminaci
půdy v důsledku radioaktivního spadu, což přispělo k malému zvýšení radioaktivity lesních
plodin a zemědělských produktů v postižených regionech. Zdá se však, že reakce byla
přehnaná a že oblast, z níž bylo obyvatelstvo přesídleno, byla příliš velká. Vesnice
z kontaminované zóny v Bělorusku, které byly opuštěny, jsou nyní znovu obydleny. Někteří
odborníci tvrdí, že dokonce existují určité důkazy o hormesi, příznivém účinku, který
způsobuje léčebný vliv vysokoenergetického záření, které samozřejmě musí být nižší než
určitá prahová dávka. Je to však lineární přístup k vlivu radioaktivity, nikoli prahový přístup,
co vedlo ke kvazi-administrativnímu řešení těchto záležitostí, místo aby byly řešeny vědecky.
Logickým důsledkem toho je omezení dávek ozáření tak, že jsou dokonce ještě nižší než
přirozeně se vyskytující úrovně, což znamená úrovně záření, jimž jsme trvale vystaveni.
Z ekonomického hlediska je to absurdní. V každém případě totiž každoročně v průměru
absorbujeme dávku přibližně 2,4 milisievertů, což přibližně po 70 letech života dohromady
činí asi 200 milisievertů. Je tedy nutné provádět lékařský výzkum, který bude studovat
paralelní vliv dávky z kontaminace, která je výsledkem radiační mimořádné situace, a
mnohem vyšší dávky, která je výsledkem přirozeného záření, včetně záření vulkanického
původu. V prvním případě se to týká hlavně potravin a účinku na štítnou žlázu (jód), kosti
(stroncium) a svaly (cesium), zatímco v druhém případě se to týká účinku na kůži a plíce
(radon).

Fiona Hall,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, tato rozprava o přípustné úrovni
radioaktivity v potravinách je dobře načasovaná, protože letos v dubnu si připomeneme
25. výročí černobylské katastrofy. Mnoho z nás si vzpomene, jak byla veřejnost v té době
znepokojená a jak dlouho na některých místech radioaktivní kontaminace přetrvávala,
např. v anglické oblasti Lake District, kde byla země kvůli půdním podmínkám a prudkým
dešťům kontaminována po mnoho let.

Je tedy velmi důležité, abychom měli k dispozici systém, který veřejnost v případě jaderné
havárie co nejvíce uklidní. Proto potřebujeme jiný právní základ a skupinu odborníků,
jejímiž členy by byli i nezávislí vědečtí odborníci z oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti
potravin. Nejedná se pouze o technické téma, které může být ponecháno na jaderných
výzkumnících. Mnohem více se týká širší veřejnosti.

Stejně tak je zásadní, aby byly přípustné úrovně záření stanoveny takovým způsobem,
který by znamenal, že konzumace potravin je bezpečná pro lidi všech věkových kategorií.
Dokážete si představit stres, který by vznikl, kdyby byla vydána rada, jež by říkala, že např.
mrkev mohou bezpečně jíst dospělí, ale děti ještě ne? Potřebujeme jasné pokyny, na které
se každý může spolehnout. Proto se domnívám, že bychom se měli řídit modelem USA a
stanovit maximální efektivní dávky ve výši jednoho mikrosievertu za rok pro každého
jednotlivce. V každém případě nastal nejvyšší čas, aby byly přezkoumány úrovně uvedené
v přílohách, protože nezohledňují změny ve stravovacích návycích a kultivačních
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preferencích. Např. maniok představuje pro mnoho lidí základní potravinu, nikoli vedlejší
plodinu. Komise tedy musí předložit úplnou zprávu o maximálních přípustných úrovních.

Na závěr chci poděkovat zpravodaji, panu Beletovi, za velmi konsensuální přístup, který
zaujal vůči této zprávě. Doufám, že Komise vezme na vědomí, že postoj Parlamentu k této
záležitosti je značně jednotný.

Rebecca Harms,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, důvodem, proč
diskutujeme o tomto návrhu Komise, je to, že platnost předchozího nařízení vypršela
v roce 2010.

Když jsem pracovala na tomto návrhu, připomněla jsem si, jak jsem v polovině 80. let
pracovala se svou předchůdkyní ze strany Zelených zde v Parlamentu, paní von
Blottnitzovou, na otázce dopadu černobylské katastrofy. Jedním z největších problémů
po černobylské havárii byla nedostatečná transparentnost a selhání komplexních
demokratických kontrol. Abych byla upřímná, považuji za překvapivé, že se nyní nacházíme
v situaci, kdy musíme používat téměř defenzivní argumenty, protože tuto otázku nemůžeme
zvažovat pouze na základě nařízení podle Smlouvy o Euratomu, ale musíme vzít v potaz
rovněž ochranu spotřebitelů, ochranu obyvatelstva v případě velkých havárií v jaderných
elektrárnách, a to na základě pravidel evropské Smlouvy tak, abychom zajistili úplnou
kontrolu a podíleli se na konečném výsledku. Ještě jednou bych ráda vyzvala pana Barniera,
který je z Francie, aby zajistil, že zde dojde ke změně. Francie tehdy jednala, jako kdyby
neexistoval žádný problém a radioaktivní mraky se jejímu území nějakým způsobem
vyhnuly. Bylo to ostudné, protože francouzští občané byli informováni až zpětně.

Jinak souhlasím s paní Hallovou, že bychom se měli řídit příkladem USA a měli bychom
zaujímat velmi konzervativní přístup k otázce regulace: mezní hodnoty se nestanovují pro
mladé lidi a starší lidi, pro silné a slabé, ale výhradně na základě toho, co je přípustné pro
děti, aby bylo možné v případě havárie použít co nejnižší mezní hodnoty. Doporučení
používaná ve Spojených státech jsou desetkrát nižší než ta, která dnes zveřejňuje Evropská
komise na základě pokynů Smlouvy o Euratomu. Domnívám se, že byste se měli opravdu
vydat cestou, jakou jsem zde naznačila já a paní Hallová.

Marisa Matias,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Pane předsedající, na začátek bych také
ráda podpořila ty kolegy, kteří souhlasí s tím, že když hovoříme o radioaktivní kontaminaci
potravin či půdy, hovoříme o problému veřejného zdraví. Toto je v podstatě ústřední
otázka. Zaprvé, dopad těchto problémů nadměrné radioaktivní kontaminace je pociťován
v oblasti zdraví, zejména zvýšením počtu případů rakoviny a dalších zdravotních potíží.
Není tedy nic platné mít právní základ, který neumisťuje do středu této záležitosti veřejné
zdraví.

Všichni si dobře uvědomujeme význam této rozpravy. Víme to od doby černobylské
havárie, ale nejen kvůli černobylské havárii. Význam Černobylu ve skutečnosti spočívá
v tom, že nám ukazuje závažnost tohoto problému a rozsah, v jakém může mít dopad na
lidské životy. Je zásadní, abychom se poučili z historie. Proto musíme zavádět preventivní
opatření a regulace.

S ohledem na návrh, který je zde předložen, se domnívám, že dnešní diskuse je jasná.
Zaprvé je zde pozitivní hledisko, pokud jde o pokus přenést toto nařízení do oblasti
veřejného zdraví, jak jsem již zmínila. Zadruhé se snažíme odstranit některá rozporuplná
a někdy velmi svévolná opatření. Zatřetí, cílem je zajistit transparentnost a demokratický
charakter procesu aktualizace a rozhodovacího procesu.
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Zůstává zde však problém maximálních úrovní. Nejvíce znevýhodněné a nejvážněji
postižené skupiny nemůžeme nadále vystavovat tak vysokým úrovním. Maximální úrovně
musí zajistit bezpečnost všech občanů a všichni si uvědomujeme skutečnost, že takové
případy, kdy jsou ohroženy životy, se vyskytují v každé zemi. V Portugalsku se např. jedná
o případ obce Urgeiriça.

Je důležité, abychom toto všechno zohlednili.

Anna Rosbach,    jménem skupiny EFD. – (DA) Pane předsedající, chystáme se učinit určité
významné a nezbytné revize mezních hodnot radioaktivní kontaminace potravin.
Samozřejmě podporuji návrhy, které zajistí co nejvyšší ochranu občanů, včetně návrhů,
které se týkají lékařského vybavení. Zjevně tedy musíme využít všechny dostupné nové
vědecké informace a odpovídajícím způsobem aktualizovat mezní hodnoty, protože je
samozřejmé, že v EU musíme mít vysokou úroveň ochrany zdraví. Lisabonská smlouva
umožňuje přijímání společných opatření ve veterinárním odvětví, aby bylo možné
monitorovat bezpečnostní standardy stanovené pro potraviny a krmiva s přímým cílem
chránit veřejné zdraví. Je to správná věc, protože je mimořádně znepokojující, že EU
v současnosti používá vyšší mezní hodnoty než Spojené státy. Radioaktivní záření není o
nic méně nebezpečné pro lidi, zvířata a plodiny v Evropě než v USA. Z obecného hlediska
tento návrh ukazuje, jak významné pro nás je zavést jasné postupy a aktualizovat staré
standardy. Ráda bych proto poděkovala zpravodaji za tyto vynikající a významné
pozměňovací návrhy.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pane předsedající, dámy a pánové, maďarský národ měl
bohužel přímou zkušenost se závažnou kontaminací potravin v důsledku jaderné havárie
během černobylské katastrofy. Musíme se vynasnažit, abychom zabránili opakování takové
strašné události, jako byla černobylská katastrofa. Jedním z preventivních prvků je to, že
stávající a funkční jaderné elektrárny musí podléhat mimořádně přísným kontrolám.
S ohledem na budoucnost se však domnívám, že přijatelným řešením by bylo klást důraz
na obnovitelné zdroje energie a v žádném případě nezvyšovat, ale spíše co nejvíce omezovat
úlohu jaderné energie v zabezpečování dodávek energie. V každém případě je to pro
Evropskou unii nezbytné z hlediska bezpečnosti dodávek energie. Je to jediný způsob, jak
můžeme posílit naši vlastní bezpečnost.

Nesmíme podporovat a zohledňovat odvětví jaderné energetiky, ale pouze zdraví
evropských občanů, našich voličů, a to, co je pro ně dobré a co špatné. Domnívám se, že
naplánování krizového scénáře pro případ katastrofy je významné, ale za náš primární
úkol jasně považuji snížení a skutečnou minimalizaci rizik. Toho lze dosáhnout: vyžaduje
to jen politickou vůli a náležité odhodlání také na straně mých kolegů. Musíme se vypořádat
se zdrojem problému, nikoli pasivně čekat na katastrofu.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pane předsedající, je dobře známo, že černobylská katastrofa
a následná radioaktivní kontaminace potravin zasáhly v roce 1986 sousední země
nepřipravené. Evropská unie se z toho naštěstí ponaučila a stanovila pro případ obdobné
katastrofy mezní hodnoty. Je známo, že radioaktivní kontaminace může u některých
potravin dosahovat významné úrovně po několik let, ačkoli ji nemůžeme vidět, poznat
podle chuti nebo cítit. Právě to je problém, když nejsou kontaminované potraviny, jako
je lesní ovoce, z oblastí, které byly po celá desetiletí vystaveny radioaktivitě, konzumovány
pouze na místní úrovni, ale když jsou také volně prodávány jako bezpečné potraviny
v jinak nekontaminovaných oblastech.
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Důsledky konzumace radioaktivních potravin, které jsou obzvláště nebezpečné pro těhotné
ženy, nemocné, malé děti a starší lidi, se často projeví až po letech nebo dokonce po
desetiletích. Naše současná úroveň znalostí naznačuje, že neexistují žádné úrovně záření,
které by mohly být s absolutní jistotou klasifikovány jako neškodné. Výzkum zaměřený
na příčiny široké škály nových onemocnění, jako jsou alergie, je stále na svém počátku;
navzdory této skutečnosti jsou potraviny stále ozařovány. Nikdo navíc nebere v úvahu
otázku možné interakce s genetickým inženýrstvím.

Jestliže lidé, kteří patří do citlivých kategorií, stále nemohou bezpečně jíst velká množství
tuzemských hub celých 25 let po černobylské havárii, bezpochyby nastal čas nejen na to,
aby se zavíraly jaderné elektrárny, ale také, aby se zastavily veškeré jaderné zkoušky. To
vše je nakonec bezcenné, pokud kontroly potravin v kontaminovaných oblastech a v jejich
okolí ve skutečnosti nefungují.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Pane předsedající, myslím, že pro dosažení
vhodné úrovně ochrany zdraví evropských občanů v případě radioaktivní kontaminace a
zajištění demokratické legitimity pro přijetí tohoto nařízení je nutné zavést bezpečnostní
standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva, aby se tak zajistilo jejich
uplatňování ve všech členských státech v souladu s rozhodnutími Unie. Členské státy
rovněž nesou odpovědnost za sledování toho, jak jsou dodržovány úrovně stanovené
tímto nařízením na ochranu před radioaktivní kontaminací, a to zejména formou dohledu
nad bezpečnostními standardy u potravin a krmiv a stejně tak formou sledování
environmentálních parametrů. Tím bude zajištěno dodržování nejvyšších přípustných
úrovní, bude zajištěna bezpečnost a řízení rizik spojených s radioaktivní kontaminací.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, vzhledem ke své závažnosti a
přeshraniční povaze vyžaduje jaderná katastrofa či jiná radiační mimořádná situace
koordinaci a společné úsilí a zavedení souboru společných postupů s ohledem na zvládnutí
a minimalizaci účinků na lidi a životní prostředí.

Tato potřeba koordinace se vztahuje také na stanovení nejvyšších přípustných úrovní
kontaminace potravin. Nemůžeme však akceptovat argument, že s cílem lépe sloužit
zájmům občanů prostřednictvím lepšího řízení situací po katastrofě musíme omezit
zapojení a manévrovací prostor členských států. Naopak jsou to samotné členské státy,
které jsou odpovědné za zabezpečení a ochranu zdraví svých občanů.

To také platí zejména v mimořádných situacích, a proto musí mít členské státy možnost
přijmout přísnější úrovně ochrany, pokud si to přejí. Musí to ve všech ohledech záviset na
jejich schopnosti přijímat mimořádná opatření s cílem zajistit zdraví občanů a dobrý stav
životního prostředí.

Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Pane předsedající, jsou zde věci, které mohou říct
jako politik a jako občan, a věci, které musím říct z právního hlediska jménem Komise.
Paní Harmsová, zmínila jste skutečnost, že jsem Francouz, ale já zajdu ještě dále. Těmito
otázkami se zabývám již velmi dlouhou dobu.

Těmito otázkami spojenými s kontaminovanou půdou jsem se musel zabývat, když jsem
byl francouzským ministrem životního prostředí. Myslím, že jsem byl dokonce jedním
z mála ministrů, kteří v roce 1993 a 1994 jeli do Černobylu a strávili 17 vteřin uvnitř
sarkofágu. Nezapomněl jsem na svou návštěvu Pripjati, města duchů, kde jsou stále v oknech
závěsy a poházené dětské hračky. Nezapomněl jsem na to.
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Jako francouzský politik jsem pracoval na iniciativě environmentální bezpečnosti v Evropě.
Dokonce jsem napsal knihu, atlas hlavních rizik ve světě, který popisuje všechna rizika
kontaminace, zejména pak jaderné kontaminace, a to na místech, kde je osvěta o rizicích
nepřiměřená. To jsou tedy otázky, o které se zajímám, paní Harmsová. Před nedávnem
jsem také byl francouzským ministrem zemědělství. Bezpečnost a zdraví lidí, ochrana
široké veřejnosti a spotřebitelů a zdraví zvířat, které je rovněž důležité, to všechno jsou
témata, která mě zajímají, a chápu, proč jsou vůči nim poslanci Evropského parlamentu i
v tuto pozdní hodinu pozorní a bdělí.

Jak jsem řekl panu Beletovi, osobně jsem tedy pečlivě naslouchal obavám, které jste
jednomyslně vyjádřili, a sdělím je předsedovi Komise a svým kolegům.

To je tedy to, co vám mohu říct; právě jsem vám to řekl a jsem tomu oddán. Dále je zde
to, co vám musím říct z právního hlediska, a dva body, na nichž je založen postoj Komise
vycházející z právního posouzení provedeného naší službou a mými kolegy panem
Šefovičem a panem Oettingerem.

Uvedené dva body jsou, mohu-li vám to připomenout, tyto: zaprvé, Smlouva o Euratomu
obsahuje náležitý právní základ pro pravidla na ochranu zdraví, pokud jde o radioaktivní
kontaminaci – a tato pravidla mají přednost – a zadruhé, interinstitucionální dohodu o
přepracování musí dodržovat všechny tři orgány – a to říkám samozřejmě jménem Komise.
Právě na těchto bodech Komise jakožto sbor založila své posouzení a svůj postoj, v němž
požaduje zamítnutí těchto pozměňovacích návrhů.

Chtěl jsem vám, paní Harmsová, a všem vašim kolegům poslancům také říct, že jsem
pečlivě naslouchal a vaše obavy sdělím svým kolegům.

PŘEDSEDAJÍCÍ: LIBOR ROUČEK
Místopředseda

Ivo Belet,    zpravodaj. – (NL) Pane předsedající, pane komisaři, chovám k vám velkou úctu,
zejména kvůli vašim zkušenostem z návštěvy Černobylu v dané době a samozřejmě také
kvůli vašim odborným znalostem v oblasti zemědělství, ale dovolte nám jakožto
Evropskému parlamentu, abychom zásadně oponovali vizi, již všeobecně sdílí Komise.

Odkazoval jste na rozsudky Evropského soudního dvora v jiných případech. Nyní se jedná
o odlišnou záležitost a prostřednictvím jednomyslné a na konsensu založené vize Výboru
pro právní záležitosti Parlamentu bychom chtěli vybídnout k tomu, aby byl změněn právní
základ a aby byl uveden do souladu s novými institucionálními souvislostmi, které vyplývají
z Lisabonské smlouvy. Nejde o boj o moc mezi orgány; jde o zdraví našich občanů, což je
jedním z pilířů Lisabonské smlouvy.

Proto litujeme skutečnosti, že Komise trvá na svém stanovisku. Ještě jednou opakuji, není
to obvinění vyřčené proti vám, spíše naopak, ale skutečně se domníváme, že se tak
promarnila obrovská příležitost. Proto si Parlament vyhrazuje právo uvážit tento
konsolidovaný dokument v širších souvislostech. Pane předsedající, pane komisaři, stávající
opatření v případě havárie, jejíž součástí je radioaktivní kontaminace, vůbec nerespektují
stávající institucionální situaci. Návrhy, které jako Evropský parlament zítra předložíme
a které budou, doufejme, přijaty velkou většinou hlasů, přinášejí zásadní zlepšení stávajících
právních předpisů, které skutečně již nejsou vhodné.
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Dám vám konkrétní příklad, pane komisaři, jestliže mi můžete věnovat ještě chvíli
pozornosti: výslovně požadujeme, aby Komise zhodnotila standardy uvedené v příloze;
požadujeme, aby hodnocení prováděli odborníci z oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti
potravin. Pane komisaři, tato pravidla pochází z pozdních 80. let, tedy z doby, kdy jste
navštívil Černobyl. Je načase zabývat se ustanovením o přezkumu, které zde budeme zítra
jako Parlament vyžadovat. Děkuji vám za pozornost a za vaši angažovanost.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra v poledne (úterý, 15. února 2011).

16. Praktické aspekty revize nástrojů EU na podporu financování malých a středních
podniků v příštím programovém období (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je prohlášení Komise k praktickým aspektům revize
nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků v příštím programovém
období.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Pane předsedající, vážení poslanci, otázka,
která stojí před námi, zní: „Jak Komise zamýšlí pomáhat malým podnikům při hledání
finančních prostředků, jež potřebují pro svůj růst?“ Ve strategii Evropa 2020 Komise slíbila,
že se bude soustředit na růst založený na znalostech a inovacích. Podnikatelé, kteří zakládají
nové podniky a realizují nové myšlenky, vytváří nová pracovní místa a způsobují růst. Na
základě toho musíme naše úsilí směřovat tak, aby takové podniky mohly disponovat
nezbytnými zdroji, samozřejmě včetně finančních prostředků, zejména pak prostředky
na inovace. Nikdy vlastně neopomenu zopakovat: není možné dosáhnout růstu, není
možné dosáhnout konkurenceschopnosti, pokud nedochází k inovacím.

Komise v první řadě hodlá klást ve svých návrzích důraz na výzkum a inovace. Jak ukazuje
zelená kniha, již Evropská komise přijala minulý týden a která se týká budoucího
financování výzkumu a inovací, Komise bude usilovat o zjednodušení řízení těchto
programů prostřednictvím využívání koordinovaných nástrojů. Koordinované nástroje
tohoto druhu zjednoduší řízení a vztahy s našimi partnery a budou rovněž sloužit jako
záruka pro větší transparentnost na trhu. Zjednodušení a pružnost tedy budou klíčovými
slovy naší budoucí činnosti, jež bude zaměřena na podněcování růstu a podporu malých
a středních podniků (MSP).

Programy a společné financování musí být skutečně jednoduše dostupné pro všechny
evropské podniky a především pak pro ty, které mají potenciál pro růst. Jsem přesvědčen,
že aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, programy pro malé a střední podniky musí být
nově uspořádány v rámci jednoho společného programu pro růst a konkurenceschopnost,
přičemž je třeba zohlednit dosavadní zkušenosti, zejména s ohledem na zajištění určité
pružnosti potřebné k reakci na změny na trzích a v našich ekonomikách v průběhu příštího
programového období.

Zadruhé Komise ve svém návrhu hodlá klást důraz na nástroje financování, to znamená,
že chce přejít od kultury založené na grantech ke kultuře, která bude více orientovaná na
poskytování půjček podnikům. Tento přístup bude samozřejmě nakloněn těm, kdo jsou
schopni předložit dobře odůvodněný obchodní plán. Úspěch, který můžeme považovat
za výchozí bod, jistě představují záruky a investice do rizikového kapitálu poskytované
prostřednictvím rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Tyto
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nástroje se setkaly s velkým úspěchem. Do této doby jsme pomohli více než 100 000
malých a středních podniků a do konce programu bychom měli pomoci více než 300 000.

Navíc bych měl zdůraznit, že první generace investic Unie do rizikového kapitálu zahrnuje
98 % kapitálových investic, což je ještě významnější, když uvážíme, že s ani ne 2 %
financování jsme dokázali pomoci mnoha malým a středním podnikům k růstu. Dalším
významným aspektem je kromě toho skutečnost, že se zde nejedná o byrokratické nástroje.
Ve skutečnosti je poskytují banky a fondy rizikového kapitálu. Stručně řečeno není nutné
o ně žádat Brusel. Víme, že malé a střední podniky oceňují pružnost těchto nástrojů
a skutečnost, že jsou jednoduše dostupné.

Rád bych také zdůraznil, že Evropská rada před několika dny vyzvala Komisi, aby zavedla
plán rizikového kapitálu pro celou EU. Komise to hodlá učinit. Skutečně sdílíme obavy
Rady, pokud jde o mezery na trzích rizikového kapitálu. Navíc jsme si velmi dobře vědomi
užitečnosti programů zajišťujících úvěry a půjčky, které pomáhají velkému počtu malých
podniků. Mohu vás ujistit, že Komise je přesvědčena o tom, že záruky za půjčky jsou
nezbytné, a to jak na evropské, tak na regionální úrovni. Komise proto představí ucelený
soubor nástrojů, které jsou určeny pro malé a střední podniky. Vyzýváme tedy členské
státy, jež jsou v souvislosti s využíváním strukturálních fondů partnery při
spolurozhodování, aby se k nám v tomto úkolu připojily. Toto bylo učiněno, pokud jde
o budoucí finanční programování.

Rád bych však objasnil skutečnost, že Komise mezitím nebyla nečinná. Dne 28. října
loňského roku jsem zahájil finanční fórum pro malé a střední podniky, jehož cílem je
sledovat pokrok ve financování malých a středních podniků, podporovat osvědčené
postupy a vybízet k novým řešením. Toto stálé fórum nabízí malým a středním podnikům
pravidelnou příležitost setkávat se s úvěrovými institucemi. Situace na trhu a právní rámec,
který určuje přístup malých a středních podniků k financování, jsou přešetřovány. Rovněž
se vede diskuse o způsobech rozvoje evropského trhu pro mezaninové financování a těší
mě, že vám mohu sdělit, že z tohoto hlediska dosahujeme pokroku.

Na závěr je stejně důležité se znovu zabývat regulačním rámcem. Rád bych zde vyjádřil
zvláštní díky mému kolegovi, Michelovi Barnierovi, jehož sdělení „Na cestě k Aktu o
jednotném trhu“ navrhuje významné iniciativy, které posilují účinnost našich právních
předpisů, včetně právních předpisů o jednotném trhu pro rizikový kapitál. Našim společným
cílem je ve skutečnosti právě toto: podporovat jednotný trh a zajišťovat nejlepší podmínky
pro růst, konkurenceschopnost a podnikání.

Co se týče kapitálových požadavků pro banky – Basilej III – které rovněž spadají do oblasti
působnosti komisaře Barniera, Komise učiní legislativní návrhy v červnu 2011. Návrh
Komise bude zahrnovat důkladné hodnocení mikroekonomických a makroekonomických
účinků takových opatření, což zajistí, aby naše návrhy byly dobře promyšlené, pokud jde
o jejich časový rámec a dopad, a zohlední také situaci v ostatních částech světa.

Na závěr, rozpočtovému orgánu, Evropskému parlamentu a Radě náleží, aby rozhodly,
jak využívat omezené zdroje dostupné na evropské úrovni. V tomto období, kdy jsou
finanční prostředky omezené, je jasné, že je stále důležitější vydávat tyto prostředky s větší
moudrostí. Jsem přesvědčen, že dané finanční nástroje přispějí k navýšení prostředků
Evropské unie a uvolnění soukromých investic.

Můžete se být jisti, že Komise bude nadále pracovat na tom, aby zajistila, že naše návrhy
budou vždy zaměřeny na význam, jaký má rozvoj malých a středních podniků pro
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budoucnost Evropy, neboť jsme stále přesvědčeni, že během veškeré práce, již je nutné
odvést v několika příštích měsících, abychom se konečně vypořádali s krizí, včetně
restrukturalizace velkých odvětví, bude nutné brát v potaz roli, již mohou hrát malé a
střední podniky. Podle mého názoru jedině tyto podniky budou schopné vytvářet nová
pracovní místa, a tedy vyrovnat se se sociálními aspekty finanční krize, jíž čelíme, a
samozřejmě budou tvořit důležitý odrazový můstek pro zahájení nové fáze po hospodářské
krizi.

Bendt Bendtsen,    jménem skupiny PPE. – (DA) Pane předsedající, nejprve bych chtěl
poděkovat panu komisaři Tajanimu za jeho prohlášení. Rozhodli jsme se zabývat se dnes
touto záležitostí, protože nyní je více než kdy jindy důležité, abychom se zaměřili na
poskytování financí malým a středním podnikům v Evropě. Není pochyb, že omezený
přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům je hlavní překážkou v tvorbě
růstu a zakládání nových podniků, a tato situace se během stávající hospodářské krize ještě
zhoršila. Nyní je mnohem obtížnější získat odpovídající finanční prostředky od evropských
bank. Evropské malé a střední podniky jsou velkou měrou závislé na financování
prostřednictvím bank – např. ve srovnání s americkými podniky.

Navíc začnou být zanedlouho uplatňována pravidla Basilej III; jinými slovy, máme novou
směrnici o kapitálových požadavcích, která se bude uplatňovat. Je zde riziko, že to povede
k ještě větším obtížím, pokud jde o poskytování rizikového kapitálu našim malým
a středním podnikům. Je znepokojivé, že bankovní sektor, který je v oblasti kapitálu a
rizika stále citlivější, nyní vyžaduje vyšší zajištění a vyšší rizikové prémie. Obě tyto věci
povedou k nedostatečnému financování a ztraceným obchodním příležitostem, což opět
nakonec znamená ztráty pracovních míst.

Evropa se musí stát konkurenceschopnější. Musíme tedy posílit ty nástroje EU, které mohou
pomoci zvyšovat investice, inovace a rozvoj malých a středních podniků, a chtěl bych
vyzvat k navýšení rozpočtových prostředků určených pro financování inovací a pro
nástroje, které již jsou zavedeny. Komise samozřejmě musí zajistit, že v příští generaci
programů bude přikládán mnohem větší význam mezaninovému financování a že v rámci
opatření na podporu malých a středních podniků, které jsou již zavedeny, jinými slovy se
jedná o programy jako rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP),
strukturální fondy, sedmý rámcový program pro výzkum atd., bude vytvářena větší
soudržnost. Zbývá tedy, abych řekl jen to, že jde o otázku, jíž se bude tato sněmovna
v nadcházejících měsících intenzivně věnovat.

Edit Herczog,    jménem skupiny S&D. – (HU) Pane předsedající, pane komisaři, také já bych
dnes večer ráda mluvila rodným jazykem, aby malé a střední podniky mohly porozumět
mým poznámkám. Právní balíček týkající se malých a středních podniků si kdysi stanovil
tři hlavní cíle. Prvním bylo pomáhat malým a středním podnikům k větším příjmům
prostřednictvím jejich prosazení na evropských trzích a umísťování inovačních výrobků
na trh. Druhým bylo snížit náklady omezením byrokracie. Vynikajícím příkladem je
směrnice o službách. Naším třetím cílem bylo zjednodušit a usnadnit odvětví malých a
středních podniků přístup k finančním nástrojům.

V Evropské unii vytváří malé a střední podniky třetinu HDP. Jestliže uvažujeme tímto
způsobem, odvětví malých a středních podniků přispívá rovněž přibližně z jedné třetiny
do evropského rozpočtu. Naopak podíváme-li se na podíl, jaký malé a střední podniky
přestavují v rozpočtu Evropské unie, nemůžeme být spokojeni. Vidíme, že do konce roku
2010 přibližně 100 000 malých a středních podniků získalo určitou formu bankovní
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záruky prostřednictvím rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP),
což je velký počet, ale na 23 milionů podniků je to velmi málo. Tento počet se
pravděpodobně zvýší na 200 000 malých a středních podniků, ale i tak je toto číslo nízké
ve srovnání s 23 miliony. Dokázali jsme uvolnit rizikový kapitál ve výši 1,3 miliardy, ale
pokud to opět srovnám s 23 miliony podniků a jejich ekonomickou hodnotou, je to velmi,
velmi málo. Pane komisaři, v Evropské unii musíme úspěšně navrhnout postup, který na
jedné straně umožní, aby byly nástroje EIB využívány mnohem jednodušeji a účinněji, než
jak je tomu v současnosti. Na druhé straně musíme prosazováním výročních zpráv úspěšně
zajistit, aby samotné členské státy podporovaly odvětví malých a středních podniků nejen
slovy, ale také činy.

Prostřednictvím našeho dotazu předloženého jménem pěti politických skupin v dopise,
v němž se na vás obracíme, bychom vás rádi požádali, pane komisaři, abyste nezanedbával
tuto podnikatelskou sféru, protože právě tato podnikatelská sféra se snaží přežít, jelikož
se po balíčcích úsporných opatření dostala do nesmírně složité situace. Právě zde lze prvně
očekávat vzestup, pokud jde o růst, a právě zde lze očekávat nárůst zaměstnanosti. V tomto
Parlamentu to budeme podporovat.

Olle Schmidt,    jménem skupiny ALDE. – (SV) Pane předsedající, pane komisaři, Komise
má důvody pro to být ambiciózní vzhledem ke skutečnosti, že vy a také my čelíme obrovské
výzvě. Máme 20 milionů malých a středních podniků, které dohromady tvoří 99 % všech
evropských podniků. Často říkáme, že evropské malé podniky jsou srdcem evropského
hospodářství. Je to pravda, ale nesmí to znamenat, že malým podnikům nebude umožněno
se zvětšit. Proto potřebujeme nástroje pro financování, které uvedli mí kolegové poslanci
a o kterých jste se zmínil i vy, pane Tajani. Mimo jiné bychom měli využívat nástroje pro
financování, které jsou již k dispozici, a chtěl bych se zasadit např. o větší využívání
strukturálních fondů.

Jak uvedl pan Bendtsen, problémy, jimž čelí evropské malé a střední podniky se zvětšily.
Parlament v rámci finančního trhu vytvořil mnoho pravidel, většina z nich byla nezbytná.
Tato pravidla však pro malé podniky zvýšila náklady na úvěry. To bychom si měli
uvědomovat a měli bychom být opatrní, když navrhujeme různá pravidla. V každém
případě bychom si měli být vědomi, kolik to nakonec bude stát.

Pan Bendtsen rovněž zmínil basilejská kritéria, jež jsou nám všem dobře známa. Pane
komisaři Tajani, hovořil jste o jednoduchosti a pružnosti a domníváte se, že tyto vlastnosti
by se měly odrážet v programech a nástrojích EU pro financování. Chcete, abychom se
zbavili byrokracie a složitých postupů. Opravdu se ale domníváte, že právě toto si malé
podniky a jejich zaměstnanci myslí o činnosti Evropské unie? Nedomnívají se spíše, že
vytváříme více byrokracie a složitých postupů? V tomto ohledu se domnívám, že
potřebujeme kompletní změnu přístupu.

Jak jsem řekl, v Evropě máme 20 milionů malých podniků, ale v Evropě máme také více
než 20 milionů nezaměstnaných. Víme, že sociální vyloučení a chudoba rostou, a abychom
se s tím vypořádali, my a také Komise musíme být schopni jednat odhodlaně, abychom
mohli malým a středním podnikům poskytovat nástroje pro financování, protože právě
v této oblasti budou v Evropě vytvářena pracovní místa.

Ryszard Czarnecki,    jménem skupiny ECR. – (PL) Pane předsedající, hovoříme o
hospodářském odvětví, které má naprosto zásadní význam, protože celkově jsou malé a
střední podniky ve skutečnosti největším zaměstnavatelem v Evropské unii. Nabízí mnohem
více pracovních míst než velké firmy. Malé a střední podniky, které jsou často rodinnými
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podniky, byly hospodářskou krizí nejvíce zasaženy. Zajdu ještě dále a řeknu, že sociální
náklady plynoucí ze ztráty síly v tomto odvětví jsou naprosto zásadní. Největší firmy
a největší průmyslová lobby se samozřejmě mohou účinněji prosazovat, ale malé a střední
podniky by měly být chráněny, protože ve skutečnosti se jedná o ochranu občanů a
daňových poplatníků členských států EU. Mám ještě jednu poznámku – rád bych velmi
silně zdůraznil, že členské státy EU by neměly přesouvat odpovědnost za všechno na
Evropskou unii jako takovou. Samy by se měly starat o malé a střední podniky, ale do velké
míry tak nečiní. Zde souhlasím s tím, co uvedla paní Herczogová.

Claudio Morganti,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové,
v posledních několika letech, a celosvětová finanční krize v tom rovněž hrála roli, se pro
malé a střední podniky v nutných případech stalo více než kdy jindy obtížnější získávat
půjčky a mít snadný přístup k úvěrům.

Nástroje, které Evropská unie doposud využívala v rámci finančního rámce 2007–2013,
ukázaly, že v některých oblastech vykazují závažné nedostatky, jedná se např. o nedostatek
zdrojů a pokrytí, existenci vážných administrativních překážek, a to nehledě na skutečnost,
že jsou rozptýleny do mnoha různých směrů činnosti. V novém finančním rámci se musíme
zaměřit na zjednodušení pravidel pro malé a střední podniky – pravidel, které jsou největší
překážkou zejména pro menší podniky – a mám na mysli např. zřízení jednotného
kontaktního místa pro přístup k evropským finančním prostředkům.

Bude nezbytné poskytovat pobídky k využívání nových nástrojů financování, které budou
usnadňovat přístup k úvěrům, stanovit přesné programy zajišťování úvěrů a půjček
a upřednostňovat skutečnou pomoc ve složité počáteční fázi rozvoje, zejména pokud jde
o převážně inovační a technologické podniky. Musíme se tedy zvláště snažit, abychom
odvětví, které zaměstnává více než 100 milionů lidí a bezpochyby je nejsilnější hnací silou
růstu a rozvoje, co nejvíce usnadnili jeho cestu.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Pane předsedající, souhlasím s obecným stanoviskem,
které jsem vycítil v této sněmovně, pokud jde o malé a střední podniky, a naprosto
podporuji, co bylo právě řečeno, jinými slovy, že podniky, které byly nejvíce zasaženy
hospodářskou krizí, jsou malé a střední podniky.

Souhlasím rovněž s panem Czarneckim, který uvedl, že se jedná nejčastěji o malé rodinné
podniky, v nichž rodiny vydělávají významnou část svých příjmů. Když je zasažena velká
společnost – protože i velké společnosti během této krize utrpěly ránu – utrpí tím pouze
její zisky. Když je ale zasažen malý podnik, rodina, která na takovém podniku závisí, ztrácí
zásadní zdroj příjmu.

Z těchto důvodů bych rád řekl, že bychom při provádění změn měli postupovat opatrně,
protože jak pravicově, tak levicově orientovaná opatření mohou mít škodlivé účinky na
malé a střední podniky podle toho, na co se zaměřují.

Rád bych uvedl, že pouhé přidělování našich finančních či bankovních záruk nebude
dostatečné a že potřebujeme zásadnější legislativní vývoj – chcete-li, větší regulaci
bankovního sektoru – abychom zajistili finanční prostředky pro malé podniky a konečně
si přestali pokládat otázky související s neexistujícími rovnými podmínkami – protože
malé podniky se nikdy nemohou rovnat velkým – ale musíme jim pomáhat, aby byly
skutečně konkurenceschopné, když stojí vedle velké společnosti.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, nejprve bych rád poděkoval
panu Bendtsenovi, protože program CIP je jedním z klíčových pilířů podnikání a
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financování v této oblasti. Programy JEREMIE a JASMINE a stejně tak program Erasmus
pro mladé podnikatele jsou mimořádně významné, protože lidem pomáhají poznat trhy.
Rád bych poděkoval paní Herczogové za podporu EIB a EIF, tedy Evropského investičního
fondu, a za její výzvu k navýšení dostupných finančních prostředků. Chtěl bych však vyzvat
pana komisaře Tajaniho, aby zajistil, že cíle pro rok 2020 budou zahrnovat také povinný
požadavek 20% kapitálové základny u malých a středních podniků. Totéž již vyžadujeme
od bank, takže bychom to měli uplatnit i na malé a střední podniky. Pro obě odvětví je to
důležité.

Navrhuji rovněž, aby daň ze zisku byla ukládána pouze tehdy, když jsou zisky vyvedeny
ze společnosti. Jinými slovy, mělo by být možné reinvestovat zisky jakožto vlastní kapitál.
Jestliže však podnikatel nebo zaměstnanec vyvede finanční prostředky ze společnosti, pak
by měly být zdaněny běžným způsobem.

Jedním ze závěrečných bodů, které se mi zdají důležité, je možnost využít odpisy až u
částek, které přesahují 5 000 EUR. Domníváme se, že nárok na odpisy by měl být umožněn
u zisků, které jsou vyšší než 5 000 EUR. Představovalo by to nejlepší základ pro zajištění
rovnováhy mezi rizikovým kapitálem a vlastním kapitálem pro řádné financování úvěrů.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Pane předsedající, zásada „zelenou malým a středním
podnikům“, která tvoří základ politik Evropské komise pro podnikání, je důležitá. Nesmíme
zapomínat, že dvě třetiny pracovních míst v Evropské unii vytváří malé a střední podniky.
V současné krizi však malé a střední podniky mají potíže při přístupu k úvěrům, protože
banky je považují za riskantní podniky. Prosazování veřejných programů záruk ve členských
státech a zajišťování přístupu k zárukám, které nabízí skupina Evropské investiční banky
s cílem zmírnit omezení ve financování, musí být monitorováno.

Zaznamenali jsme také potíže při poskytování informací o podmínkách udělování
finančních prostředků a v některých případech dokonce nedostatečnou administrativní
kapacitu požadovanou na místní úrovni pro zprostředkování přístupu k úvěrům.

Během období let 2014–2020 se Evropská komise musí zaměřit na větší transparentnost
ve vztazích mezi finančníky a podniky a na přístup k poradenským službám, které poskytují
poradenství o platformách a podmínkách v souvislosti s půjčkami, které jsou dostupné
pro malé a střední podniky. Povinností Evropské investiční banky je zároveň prosazovat
politiky EU, nabízet technickou pomoc vnitrostátním a místním úřadům, a usnadnit tak
podnikatelům přístup k finančním prostředkům.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, je
naprosto zásadní posilovat celoevropský závazek týkající se podpory malých a středních
podniků, protože jak bylo řečeno, mají rozhodující vliv a roli ve společenské struktuře
Unie a jsou skutečnými nositeli hospodářské obnovy. V této souvislosti bych ráda
připomněla, že mezi roky 2002 a 2008 na základě silného růstu, který vykázaly
v 27 zemích, vytvořily 9 400 000 nových pracovních míst a již v té době představovaly
hnací sílu zaměstnanosti. V důsledku krize v současnosti přišly o třetinu pracovních míst,
jež byla vytvořena.

Je proto nezbytné vytvořit zvláštní nástroje, které malým a středním podnikům navrátí
jejich schopnost produkovat a vytvářet nová pracovní místa, protože z toho bude mít
prospěch celá společnost. Přístup k úvěrům je jistě jednou z klíčových otázek, jednou
z těch, kterých si podnikatelé nejvíce cení. V první části roku 2010 byly bankovní úvěry
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zamítnuty 18 % malých a středních podniků. V předchozích letech dosahoval tento podíl
12 %; tyto údaje pochází z průzkumu, který provedla Evropská centrální banka.

Právě přístup k úvěrům bude společně s administrativním zjednodušením a přístupem na
trhy patřit mezi klíčové priority, jež stanoví iniciativa na podporu malých a středních
podniků (Small Business Act), kterou příští týden v Římě představí komisař Tajani a kterou
velmi vítáme. Na závěr bych chtěla zmínit, že pocházím z části Itálie – ze severovýchodu
– která zažila obrovský rozvoj a značný růst právě kvůli inteligentnímu režimu půjčování,
který mohl být doprovázen růstem malých a středních podniků. Následujme tento příklad.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Pane předsedající, rád bych se připojil ke kolegům poslancům,
kteří navrhují, aby politici, členské státy a Evropská unie kladli malé a střední podniky do
středu svého úsilí o hospodářskou obnovu.

Devadesát devět procent všech podniků v Evropské unii spadá do této kategorie a tvoří
více než 100 milionů pracovních míst. Co tedy malé a střední podniky v Evropské unii
znepokojuje? Neopomeňme tuto otázku v dnešní rozpravě.

Tyto podniky znepokojuje především neplacení faktur, nedostatečná platební kázeň.
Podnikům nejsou jejich faktury uhrazeny dříve než po 90 či 120 dnech nebo vlastně nikdy.
Finanční a hospodářská krize tento problém velmi zhoršila a malé a střední podniky jsou
vůči těmto potížím nejvíce bezmocné.

V Evropské unii jsme přijali nové právní předpisy. Nyní je tedy načase, aby členské státy
zlepšily svoji kázeň, svoji platební kázeň. Tam všechno začíná a pak to postupuje dále.

Zadruhé jsou tyto společnosti, malé a střední podniky, znepokojeny v souvislosti
s finančními prostředky. Mnoho z nich by nemělo žádné finanční problémy, kdyby jim
byly placeny faktury. Banky se stáhly do svých ulit a neslouží svému účelu. Proto je
hospodářský růst v Evropské unii mnohem menší, než by mohl být. Podporuji opatření
Komise, která obhajoval komisař Tajani, a vyzývám Komisi, aby malé a střední podniky
umístila do středu svého úsilí. Je načase, abychom společně prováděli doporučení stanovená
v iniciativě Small Business Act.

Seán Kelly (PPE).   – Pane předsedající, dnešní odpoledne je pro Evropský parlament a
Evropskou unii prospěšné, pokud jde o témata, o nichž diskutujeme, protože mají skutečný
dopad na reálnou ekonomiku. Diskutovali jsme o směrnici o službách, jednotném patentu
a nyní i o nových nástrojích na podporu malých a středních podniků. Bylo řečeno, že malé
a střední podniky jsou naprosto zásadní a že kdyby každý malý a stření podnik vytvořil
jedno dodatečné pracovní místo, nezaměstnanost v Evropě by zanikla. Pro mnoho z nich
by vytvoření jednoho dodatečného pracovního místa nebylo příliš složité zejména tehdy,
jestliže získají úvěr, ale faktem je, že nejsou schopné úvěry získat.

Každý víkend se setkávám s podnikateli, kteří nemohou získat úvěr, zejména pak v mé
zemi. Minulý týden jsem se setkal s osobou, která žádala o 4 000 EUR pro malý a střední
podnik pro účely hotovostního toku a nemohla ho získat. Situace v mojí zemi je tedy
chronická. I přes skutečnost, že ECB přistoupila ke kapitalizaci bank, se situace nezměnila.
Rozhodně je nutné se touto záležitostí zabývat. Dosavadní činnost není dostatečná.

Slýchali jsme heslo, že banky jsou příliš velké na to, aby mohly zkrachovat. Měli bychom
ho změnit na heslo, že malé a střední podniky jsou příliš důležité na to, aby mohly
zkrachovat. Jestliže jim poskytneme úvěry a podporu, každý z nich jistě vytvoří jedno
dodatečné pracovní místo a jedno dodatečné pracovní místo nás vysvobodí z hospodářské
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recese, v níž se nacházíme. Toto nelze zpochybňovat a dnes večer jistě můžeme
prostřednictvím diskuse o nových nástrojích na podporu malých a středních podniků
v této otázce urazit dlouhou cestu.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pane předsedající, poskytování podpory malým a středním
podnikům a podnikatelům nabízí způsob, jak překonat finanční krizi. Zajištění přístupu
na jednotný trh a lepší provádění iniciativy Small Business Act musí představovat priority
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Ráda bych zmínila, že stávající opatření ještě
nevedla k překonání potíží, které brání malým a středním podnikům v rozvoji. 23 milionů
evropských malých a středních podniků ve skutečnosti očekává pozitivní činnost ze strany
Komise.

Dalším významným aspektem je také rozvoj alternativních zdrojů financování. Musí být
přijímány iniciativy s cílem zvýšit přístup na kapitálový trh a vytvářet lepší daňové pobídky
pro investory. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podpoře rozsáhlého financování pro
inovativní společnosti. Rumunská vláda je připravena přijmout program na podporu
mladých podnikatelů, aby mohli zakládat a rozvíjet mikropodniky. Jedná se o zvláštní
nové opatření v balíčku iniciativ vlády, které jsou určeny na podporu podnikatelského
sektoru.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Pane předsedající, financování malých a středních
podniků je i nadále zásadním problémem. I přes opatření, která byla přijata, je současná
situace v tomto významném odvětví stále kritická.

Myslím, že jste obeznámeni s analytickou zprávou mezinárodní organizace Bankwatch,
která analyzuje přehled úvěrové činnosti Evropské investiční banky ve čtyřech členských
státech. Zpráva ukazuje, že úvěry poskytované Evropskou investiční bankou byly doposud
přínosné pouze pro samotné banky, jimž bylo uděleno 15 miliard EUR a byla jim stanovena
lhůta, aby našly společnosti, které tuto podporu potřebují.

Panuje zde obava, že ačkoli Evropská investiční banka poskytla finanční prostředky,
komerční banky zpřísnily podmínky poskytování bankovních úvěrů malým podnikům a
finanční prostředky byly z velké části využity na financování velkých a prosperujících
společností.

Domnívám se, že taková situace ukazuje, že v této oblasti je nutné provádět mnohem
přísnější monitorování a kontroly komerčních bank, a Evropská komise v tom musí rovněž
hrát větší roli tak, aby tato pomoc nebyla zneužívána.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Pane předsedající, vítám prohlášení Komise o revizi
nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků. Je naprosto jasné, že
cena a vlastně i dostupnost úvěrů je nadále jediným velkým problémem, kterému čelí
odvětví malých a středních podniků v Evropě a vlastně také v mé zemi, Irsku.

Mnoho životaschopných podniků stále naráží na potíže s přístupem k dostupnému
bankovnímu úvěru. Toto je nepřijatelné. Mohu mluvit pouze za svou zemi, ale zohledním-li
podporu, jakou odvětví malých a středních podniků získalo od daňových poplatníků
v Irsku, pak je toto odvětví hnací silou růstu hospodářství. Právě soukromý sektor vytváří
pracovní místa. Vše, co děláme v Komisi, Parlamentu a Radě, je, že vytváříme ekonomickou
atmosféru, která podporuje investice, a musíme tak činit i nadále.

Těší mě, že pan komisař hovořil o pružnosti a řekl, že přístup ke kapitálu by neměl být
byrokratický, ale pouze tak navazuje na prohlášení předsedy Komise v rámci zprávy o
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stavu Unie. Musíme podrobně monitorovat, co se děje, protože předseda uvedl, že díky
evropským společnostem dosáhneme ročních úspor ve výši 38 miliard EUR. Musíme
zajistit, abychom pomáhali takovým malým společnostem, protože tyto společnosti
napomohou k vytváření pracovních míst a snížení nezaměstnanosti.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, situace mnoha mikropodniků a
malých podniků je v mnoha zemích Evropské unie kritická, jelikož je nejvíce zasáhla
hospodářská krize a neoliberální politiky. V Portugalsku desítky tisíc malých rodinných
podniků, tedy malých a středních podniků, zastavují svůj provoz v široké škále odvětví –
průmyslu, obchodu, službách a zemědělství – což vede k nárůstu nezaměstnanosti a
chudoby.

Problémy spojené s bankovními úvěry, byrokracií a potížemi v přístupu k pomoci EU,
jimž čelí zejména tyto mikropodniky a malé podniky, tlumí hospodářský rozvoj velkých
oblastí a brání v růstu zaměstnanosti. Aby byla podpora těchto malých a středních podniků
účinná, je tudíž nutná naprostá změna politiky v těchto oblastech, , a finanční systém musí
být donucen, aby poskytoval dostupné úvěry malým a středním podnikům, a rovněž musí
získávat dostatečnou pomoc EU.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pane předsedající, Evropská unie vždy přehnaně vychvaluje
malé a střední podniky jakožto hnací sílu hospodářství a hlavní zdroj zaměstnanosti
zejména tehdy, když zaměstnavatelé ihned nepropouští své pracovníky, i když nastala
recese. Tytéž podniky jsou zároveň po celá desetiletí přetíženy byrokratickými postupy a
rovněž jsou znevýhodněny, pokud jde o dotace poskytované v celé EU. Na papíře se
setkáváme s jednou iniciativou pro malé a střední podniky za druhou. V praxi však malé
a střední podniky nemají přístup ke kapitálu, je to důsledkem ustanovení dohod Basilej II
a nyní Basilej III.

Pro budoucí přežití malých a středních podniků mají zásadní význam inovace. Inovace
však vyžadují také finanční prostředky a výzkum. Je samozřejmě chvályhodné, že se bude
malým a středním podnikům v budoucnosti věnovat větší pozornost v rámci nových
pravidel EU o zadávání veřejných zakázek a že jim bude usnadněn přístup k financování
výzkumu ze strany EU. Faktem ale je, že mnoho malých a středních podniků možná
nepřežije dostatečně dlouho, aby se dočkaly uskutečnění těchto dlouho diskutovaných
opatření, protože jim v tom zabrání nedostatek finančních prostředků.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Pane předsedající, jak víte, v Rumunsku čelí malé
a střední podniky víceméně stejným problémům jako tyto podniky v ostatních členských
státech, a to vzhledem k zvláštní a obtížné povaze tohoto období. Jsou zde ale aspekty,
které se týkají zlepšení příležitostí malých a středních podniků k získání finanční podpory
a které primárně vycházejí z přístupu k technické pomoci zacílené na přístup k finančním
nástrojům, zejména těm, jež jsou vyčleněny na posilování kapacity výzkumu a rozvoje.

Považuji za nezbytné, aby byl posílen přístup ke kvalitním informacím a příslušným
službám. Chtěl bych vám připomenout, že během loňského zářijového plenárního zasedání
zástupce Evropské komise uvedl, že podle plánů bude v roce 2011 na internetu dostupná
on-line vzdělávací platforma zvláště určená pro malé a střední podniky. Cílem je usnadnit
malým a středním podnikům přístup k výzkumným a rozvojovým projektům a využívat
jejich výsledky, a to prostřednictvím bezplatného odborného vzdělávání na internetu,
individuálních informací a zpřístupněním komunikačního fóra. Vzdělávání vedoucích
pracovníků malých a středních podniků v oblasti využívání finančních nástrojů může
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kromě podpory příslušných postupů a omezení byrokracie vést k dosahování lepších
výsledků.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, projev pana komisaře
Tajaniho byl nanejvýše vítaný. Znovu kladl důraz na faktor, který má primární význam:
na to, že malé a střední podniky jsou považovány za osvědčený model produkce, a tudíž
za sociální model, protože tvoří základní stavební prvek zaměstnanosti.

Hospodářská krize, kterou zažíváme, není dočasná, ale strukturální a souvisí se změnami
na trzích, jež jsou dalším důsledkem globalizace. Malé a střední podniky představují 99 %
celé struktury evropského průmyslu. Návrh usnesení se zaměřuje na některé nevyhnutelné
požadavky, konkrétně na lepší informace, snadnější přístup k úvěrům a menší byrokracii
a snadnější využívání prostředků přístupu ke zdrojům Evropské unie.

Jak sám komisař právě potvrdil, je nutné dospět k dalšímu zjednodušení a dosáhnout větší
pružnosti a také je třeba mít více prostředků na inovace a výzkum, Evropská komise musí
vytvořit nové, jasnější a srozumitelnější pokyny, aby malé a střední podniky mohly mít
snadnější přístup k užitečným informacím, a je nutné zaujmout nový postoj k poskytování
půjček. V době krize není spravedlivé, aby platily pouze malé a střední podniky, zatímco
bankovní systém nadále vydělává a zvětšuje své zisky.

Je důležité zajistit, aby nový rámec Evropské komise zohledňoval tyto požadavky, aby
strategie Evropa 2020 nebyla pouhou prázdnou skořápkou a skutečně obsahovala nástroje
vhodné pro dosažení cílů, které sama stanoví.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Pane předsedající, chtěla bych zdůraznit, že
překážky, které brání rozvoji malých a středních podniků, vytváření pracovních míst a
inovacím v Evropě, dosud nebyly odstraněny. Proto si myslím, že zvláštní strategie, opatření
a akční plány Evropské komise je třeba zdokonalit. Dvacet tři milionů malých a středních
podniků čeká na pozitivní opatření v takových oblastech, jako je zadávání veřejných
zakázek, vyřešení otázky opožděných plateb, přístup k odbornému vzdělávání, podpora
podnikání a zlepšení v otázkách zdanění a financování.

Poskytování podpory malým a středním podnikům a podnikatelům nabízí způsob, jak
překonat krizi. Zlepšení nařízení a přístupu malých a středních podniků na jednotný trh
a k financování a stejně tak zajištění lepšího provádění iniciativy Small Business Act musí
představovat priority na úrovni členských států i EU.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Pane předsedající, hlavní podmínkou nezbytnou
pro úspěšnou politiku vůči podnikům, včetně malých a středních, je zajištění řádného
fungování vnitřního trhu. Volný pohyb zboží znamená, že všechny podniky mají přístup
k vyššímu počtu případných zákazníků, ale také musí být připraveny na větší konkurenci.
Právní předpisy týkající se jednotného trhu musí být neustále přizpůsobovány, aby bylo
všem firmám v Unii zajištěno rovné zacházení. Je zásadní monitorovat tendence členských
států k ochraně svého vnitrostátního průmyslu.

Všichni říkáme, že malé a střední podniky tvoří základ moderních evropských ekonomik,
že jsou zásadním faktorem hospodářského růstu, že toto odvětví zaměstnává dvě třetiny
všech pracujících v Unii a že vytváří třetinu HDP EU. Mějme na paměti, že složitá situace
malých a středních podniků má dopad především na jmění lidí, kteří pro ně pracují, protože
se ve velké míře jedná o rodinné firmy. Tyto firmy krachují až v pozdějších fázích, takže
se zdá, že většina z nich reaguje na krizi pomalu, ale to neznamená, že krize neměla na
jejich hospodářskou situaci vliv.
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Na závěr bych rád řekl, že toto odvětví potřebuje zvláštní podporu, aby se tak povzbudilo
zavádění inovativních metod – a tato podpora by měla přicházet z Evropské unie.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Pane předsedající, dnešní večerní diskuse
zdůraznila, jak již vyplývá ze znění návrhu usnesení, dokonalou shodu, která existuje mezi
přáním Parlamentu a Komise, pokud jde o umístění reálné ekonomiky do středu
hospodářské politiky, aby bylo možné překonat krizi, a pokud jde o zvláštní zaměření na
malé a střední podniky, které jsou zdrojem životní síly našeho hospodářství.

Evropská komise je naprosto odhodlána pokusit se přeměnit politické rozhodnutí na
konkrétní kroky a není pouhou náhodou, že jsme díky podpoře Parlamentu a Rady přijali
znění směrnice o postupu proti opožděným platbám, která má pro malé a střední podniky
zásadní význam. Nyní záleží na nás, abychom naléhali na členské státy, aby urychlily
tempo, jakým provádějí tuto směrnici do jejich vnitrostátního právního řádu (mají na to
24 měsíců od tohoto října), i když osobně si přeji, aby členské státy uspíšily provedení
směrnice, jež má také přímý dopad na možnost získat nesplacené pohledávky, které pak
mohou být použity na inovace. Až směrnice vstoupí v platnost, do oběhu bude uvolněno
přibližně 180 miliard EUR.

To však není dostatečné. Co se týče pomoci pro malé a střední podniky, dne 23. února
Komise přijme revidovanou iniciativu Small Business Act, která zahrnuje řadu významných
opatření včetně jednotného kontaktního místa pro přístup k financování, což bude jedním
z návrhů, který předložíme členským státům. Navíc vyzveme všechny členské státy a
všechny místní orgány, aby zvolily zástupce malých a středních podniků tzv. Mistera či
Miss malých a středních podniků.

Dne 16. února budu jmenovat Daniela Calleju jako zástupce generálního ředitele do nové
funkce v Evropské komisi. Bude odpovědný za monitorování a ověřování provádění
iniciativy Small Business Act a bude vystupovat jako kontaktní osoba pro evropské malé
a střední podniky, pokud jde o politiku Komise. Vezměte prosím na vědomí, že ve znění
iniciativy Small Business Act, kterou přijmeme 23., jsou všechny členské státy vyzvány,
aby učinily totéž, a stejně tak k tomu vyzveme místní komunity, které mají zákonodárné
pravomoci.

Co se týče financování, problém přístupu k nesplaceným dlužným zůstatkům, na který
jsme odkazovali již v souvislosti se směrnicí o postupu proti opožděným platbám, a
problém přístupu k úvěrům, o něž žádají nebo usilují malé a střední podniky, lze vyřešit
jedině úsilím o aktivaci vazeb mezi úvěrovými institucemi a podniky, ale také Evropskou
investiční bankou. Proto oceňuji prohlášení těch, kdo souhlasí, že je nutné rozvíjet tyto
vztahy a stejně tak odstranit překážky, které v minulosti a zejména v průběhu krize vedly
k opoždění výplaty těch slavných 30 miliard EUR určených pro malé a střední podniky a
které kvůli potížím v převodu vnitrostátním úvěrovým institucím opozdily jejich přijetí
na straně malých a středních podniků.

Musím říct, že při prvním setkání finančního fóra pro malé a střední podniky byla věnována
pozornost právě těmto překážkám, které existují mezi Evropskou investiční bankou
a vnitrostátními úvěrovými institucemi. Odborní poradci na tom pracují a při příštím
setkání bude předložena řada návrhů, které se mají pokusit usnadnit přístup malých
podniků k úvěrům.

Samozřejmě již pracujeme na zjednodušení konkrétních otázek a následující věc je jedním
takovým příkladem. Co se týče nařízení REACH, prováděcí pravidla nařízení, které je
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poněkud technické, jsem nechal přeložit do všech jazyků Evropské unie. Pro malé a střední
podniky je to silný signál, že nemusí zaměstnávat odborníka v oblasti technické angličtiny
či v oblasti chemické technologie. Ve skutečnosti jsme prakticky zrušili registrační poplatek:
dosáhli jsme 90% snížení, pokud jde o registraci do systému REACH u mikropodniků, a
60% snížení u malých podniků. To jsou některé konkrétní věci, které rovněž souvisí se
zjednodušením.

Testování, které malé a střední podniky čeká v návaznosti na iniciativu Small Business Act,
samozřejmě stále přetrvává. Budeme v něm pokračovat a přísně ho uplatňovat. Test
konkurenceschopnosti, známý také jako kontrola kvality, který jsme zavedli v rámci balíčku
o průmyslové politice a který se týká také konkurenceschopnosti a stávajících právních
předpisů, bezpochyby jasně pomůže také malým a středním podnikům. Musím poblahopřát
panu Rübigovi a těší mě podpora Parlamentu a jeho výzva k tomu, abychom se zavázali
k vyššímu financování v rámci příštího programu CIP II.

Na závěr vás mohu ujistit o svém odhodlání, poněvadž souhlasím se vším, co bylo řečeno.
Jak jsem vždy říkal, když jsem měl příležitost vyjádřit své názory k politice týkající se
malých a středních podniků, mohu potvrdit, že za svoji naprostou prioritu budu považovat
realizaci toho, aby odstranění byrokratických překážek, přístup k úvěrům a politika na
podporu malých a středních podniků byly hlavním programem komisaře pro průmysl a
podnikání v několika příštích letech, tedy do konce stávajícího funkčního období
Parlamentu. Podpora ze strany Evropského parlamentu pro mě má zásadní význam také
proto, že jak jsem již uvedl na začátku své odpovědi, mezi mými a vašimi názory panuje
dokonalá shoda.

Předsedající.   – Obdržel jsem jeden návrh usnesení (2)  předložený v souladu s čl. 110
odst. 2 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v poledne ve středu dne 16. února 2011, .

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

Ioan Enciu (S&D),    písemně. – V Evropské unii je všeobecně známo, že malé a střední
podniky potřebují lepší a snadnější přístup k finančním prostředkům. Jak se zdůrazňuje
ve sdělení Evropa 2020, finanční krize snížila evropský potenciál růstu na polovinu. Lze
říci, že dopad na reálnou hospodářskou činnost se v Evropě projevil více kvůli vysoké
závislosti malých a středních podniků na bankovních úvěrech. Způsobem, jak by malé a
střední podniky mohly překonat tuto krizi, je další podpora a rozvoj kapitálových trhů a
malých inovativních podniků. Zřízení finančního fóra pro malé a střední podniky loni
v květnu signalizovalo pozitivní krok směrem ke zlepšení finančních vyhlídek malých a
středních podniků a jejich budoucí životaschopnosti v Evropě. Myslím, že v roce 2009
využilo úvěrových záruk více než 1,8 milionu malých a středních podniků. Nezapomínejme,
že malé a střední podniky jsou základem existence evropského hospodářství. Je zásadní,
aby se odpovídající úvěrová činnost bank co nejrychleji vrátila na normální úrovně. Evropa
musí přednostně usilovat o vytvoření životaschopného trhu s rizikovým kapitálem.

Małgorzata Handzlik (PPE),    písemně. – (PL) V důsledku krize na finančních trzích malé
a střední podniky trpí omezeným přístupem k finančním prostředkům. Obzvláště velké

(2) Viz zápis
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potíže při získávání finanční podpory sužují nové začínající podniky a inovativní podniky,
jejichž činnost se považuje za riskantní. Hospodářská obnova bude ve velké míře záviset
na možnostech rozvoje malých a středních podniků, které konec konců představují 99 %
všech podniků. Proto vítám dnešní iniciativu týkající se revize nástrojů EU na podporu
financování malých a středních podniků v příštím programovém období. Přístup k novým
formám financování by měl být umožněn zejména podnikům, které se věnují inovačním
metodám. Myslím si také, že zjednodušení administrativních postupů a stávajících předpisů
přispěje k vyšší účinnosti v řízení evropských programů vytvořených s ohledem na malé
a střední podniky a rovněž k výrazným úsporám pro samotné malé a střední podniky,
které stráví méně času administrativou a více času nad projekty, na nichž pracují.

Filip Kaczmarek (PPE),    písemně. – (PL) Jsem velmi potěšen návrhem usnesení a rozpravou
o revizi nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků. Podpora malých
a středních podniků je významná, protože tyto firmy jsou důležité pro současnou a budoucí
Evropu. Malé a střední podniky mají klíčový význam pro zachování naší
konkurenceschopnosti, pro překonání krize, pro vytváření nových pracovních míst a
zvyšování inovačních schopností v evropském hospodářství. Skutečně musíme podporovat
financování malých a středních podniků, ale Evropská unie může a také by měla přijímat
další opatření na podporu tohoto odvětví. Mám na mysli nutnost omezit administrativní
a byrokratickou zátěž. Malé a střední podniky musí být schopné fungovat bez zábran a
jednat rychle. Ve Spojených státech jsou místa, kde založení podniku trvá 10 minut. Jestliže
chceme využít podnikatelského potenciálu Evropanů, musíme jim jejich podnikání usnadnit
a osvobodit evropský trh od omezení, která znamenají, že v současnosti nevyužíváme
všechny příležitosti rozvoje. Malé a střední podniky představují hospodářský model, který
je velmi účinný a prospěšný pro sociální rozvoj. Nejchudší a rozvojové země toto odvětví
nemají, nebo je v nich velmi slabé. Je to nepřímý důkaz velkého významu tohoto odvětví
pro celé hospodářství a kvalitu života v jednotlivých zemích. Děkuji.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    písemně. – (ET) Je dobré vidět, že se Evropská komise
zabývá revizí prostředků EU na podporu malých a středních podniků, zejména s ohledem
na následující programové období. Je však nutné uvést, že malé a střední podniky
potřebovaly dodatečnou pomoc zejména v průběhu posledních dvou a půl let, protože
mnoho z nich mělo kvůli recesi problémy s likviditou. Jednoduše řečeno, banky odmítly
poskytovat malým a středním podnikům úvěry, nebo tak učinily s mimořádně vysokými
úrokovými sazbami, což ještě zhoršilo situaci těchto podniků. Jak v Estonsku, tak v Evropské
unii jako celku malé a střední podniky představují 99 % všech podniků a mikropodniky
představují 83 % všech podniků v Estonsku a přibližně celkem 92 % všech podniků v EU.
Z tohoto důvodu je důležité, aby byly finanční prostředky pro tuto zásadní většinu dostupné,
a to zejména během obtížných let krize. Upřímně doufám, že jak Evropská unie, tak malé
a střední podniky zakrátko dokáží zajistit růst hospodářství a že budeme lépe připraveni
na jakoukoli budoucí krizi. Současnou hospodářskou krizi, které předcházela finanční
krize, velmi zesílil pokles likvidity malých a středních podniků, což bylo důsledkem
postavení bank v hospodářské krizi. Více než dvě třetiny podnikatelů pracují v malých a
středních podnicích a dvě třetiny přidané hodnoty vytváří tyto podniky. Na to se nesmí
zapomínat, a musíme se tedy zasadit o blaho těchto podniků.

Olga Sehnalová (S&D),    písemně. – (CS) Nástroje podpory malých a středních podniků
ze strany EU se musí vyznačovat zejména pružností a co nejmenší byrokracií. Banky jsou
stále méně ochotny financovat rizikovější podnikatelské záměry, mezi něž patří i nově
založené podniky či inovativní produkty. Přístup k financím tak dnes představuje jednu z
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největších překážek, se kterými se MSP musí potýkat. Proto je nutné posilovat různé
způsoby podpory mikrofinancování podniků a zajistit lepší koordinaci a provázanost
jednotlivých již existujících programů. Překážku jejich dostupnosti však představuje i
složitost, časová, finanční a neúměrná administrativní náročnost ve srovnání s
poskytováním poměrně nízkých finančních částek. Za důležité považuji i zlepšení
všeobecné informovanosti o existujících možnostech a nástrojích podpory MSP ze strany
EU.

17. Provádění strategie EU pro Podunají (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je rozprava o

– otázce k ústnímu zodpovězení Komisi o provádění strategie EU pro Podunají, kterou
předkládá Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin,
Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi,
Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan
Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu,
Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex,
Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman,
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug a
Edit Herczog za skupinu S&D; Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber,
Sophia in ’t Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder,
Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias,
Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann,
Alexander Alvaro a Holger Krahmer za skupinu ALDE; Reinhard Bütikofer, Michael Cramer,
Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant
za skupinu Verts/ALE; Peter van Dalen a Oldřich Vlasák za skupinu ECR (O-0029/2011
– B7-0013/2011);

– otázce k ústnímu zodpovězení Komisi o strategii EU pro Podunají, kterou předkládá
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu,
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder,
András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz,
György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor,
László Tőkés, Iuliu Winkler a Elisabeth Jeggle za skupinu PPE (O-0014/2011 –
B7-0011/2011).

Silvia-Adriana Ţicău,    autorka. – (RO) Pane předsedající, dne 8. prosince 2010 Komise
zveřejnila evropskou strategii pro Podunají a akční plán, který toto sdělení doprovází, a
tato opatření mají být přijata Evropskou radou během maďarského předsednictví EU.

Evropský parlament pomohl vypracovat tuto strategii jak prostřednictvím svého usnesení
ze zde 20. ledna 2010, tak prostřednictvím činnosti svého fóra, které se věnuje problematice
Podunají, a i nadále bude aktivním partnerem při provádění i při aktualizaci strategie.

Strategie Evropské unie pro Podunají je výsledkem rozsáhlých konzultací, kterých se
účastnily místní, regionální a vnitrostátní orgány a také zástupci občanské společnosti,
akademického světa a podnikatelského odvětví. V procesu provádění budou hrát ještě
významnější roli. Strategie znovu potvrzuje důležitost mobility a součinnosti různých
druhů dopravy a stejně tak potřebu investovat do zlepšování plaveb a propojení, do rozvoje
multimodálních přístavů a do využívání nových technologií s cílem zajistit větší čistotu
Dunaje a rychleji odstraňovat překážky, které brání ve volném pohybu lodí.
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Dokončení projektů transevropské dopravní sítě (TEN-T), které se vztahují na Podunají,
rozvoj cestovního ruchu a energetické infrastruktury, předcházení přírodním katastrofám
a dopadům změny klimatu a boj proti nim a stejně tak výměny v kulturním i akademickém
prostředí budou pro tento region prospěšné. Vzhledem ke složitým ekosystémům
a biologické rozmanitosti Podunají je důležité, aby v souladu se společným prohlášením
o rozvoji říční dopravy a ochraně životního prostředí v Podunají byly k dispozici
integrované projektové týmy a všestranně výhodná řešení jak pro zlepšení plavby, tak pro
zajištění ochrany životního prostředí.

Vítáme jmenování koordinátorů prioritních oblastí, k němuž došlo dne 3. února a žádáme
je, aby sestavili pracovní programy a určili požadované finanční prostředky a aby stejně
tak zlepšili spolupráci mezi zeměmi a regiony, abychom mohli neprodleně přistoupit k
provádění strategie. Členské státy mohou přezkoumat své operační programy a přerozdělit
nevyužité prostředky pro účely prioritních projektů, které se týkají Podunají. Budoucí
víceletý finanční rámec by navíc měl zahrnovat zvláštní ustanovení pro makroregionální
strategie.

Na závěr bych ráda řekla, pane předsedající, že s ohledem na spojení mezi Černým mořem
a Severním mořem, které zajišťuje Rýn, Mohanský kanál a Dunaj, vyzýváme, aby byla
evropská strategie pro Podunají rozšířena i na region Černého moře.

Ramona Nicole Mănescu,    autorka. – (RO) Pane předsedající, evropská strategie pro
Podunají je integrovanou strategií, která propojí různé evropské politiky se zaměřením na
hlavní problémy, jež postihují celý makroregion. Cílem skupiny Aliance liberálů a
demokratů pro Evropu je přispět ke zlepšení přepravy nákladu rozšířením splavného
kanálu, k rozvoji měst podél Dunaje rozšířením kapacity přístavů a rozvoji nezbytných
terminálů a odpovídajících infrastruktur, jež budou podporovat multimodální dopravu,
a samozřejmě chceme podporovat přístup malých a středních podniků k evropským
fondům.

Ráda bych zdůraznila velmi zvláštní vzájemnou hospodářskou závislost zemí v Podunají
a význam investic nejen do informačních a komunikačních technologií, ale také do rozvoje
malých a středních podniků a jejich výzkumných oddělení, aby se tak zajistil udržitelný
růst a účinnost a podpořil růst zelené ekonomiky. Chceme-li dosáhnout hospodářského
růstu a vytvářet pracovní místa v členských státech, které leží u Dunaje, musíme zajistit
podmínky pro úspěšné provádění této strategie, a to nejen zapojením místních orgánů,
ale také prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Členské státy musí určit prioritní oblasti rozvoje a včas připravit vhodné projekty, přičemž
se musí ujistit, že se jedná o integrované projekty, jež jsou zacílené na všechny dostupné
evropské fondy, a zejména pak na příležitosti regionální spolupráce. V této souvislosti se
domnívám, že je zásadní, abychom přesně věděli, jaký je akční plán Evropské komise na
provádění této strategie a jaký model řízení byl za tímto účelem přijat.

Elisabeth Schroedter,    autorka. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové,
komplexní strategie pro Podunají, která spojuje všechny dotčené regiony, jejich obyvatele
a členské státy je velkou podporou a nabízí obrovský potenciál pro trvalý rozvoj celé oblasti
povodí Dunaje. Hospodářské a ekologické aspekty lze vyvážit racionálním způsobem,
který bude naznačovat budoucí cestu. Sociální problémy lze vyřešit společně. Biologická
a kulturní rozmanitost celé oblasti v daném povodí může být úspěšně propagována v rámci
společných projektů zaměřených na cestovní ruch. Nejvýznamnějším bodem je však to,
že primárním cílem takové spolupráce by mělo být zamezení ničivým povodním. Všichni
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si dobře pamatujeme roky, kdy mnoho částí tohoto regionu zažívalo nouzi a utrpení. Proto
je pro regiony podél horního i dolního toku Dunaje důležité, aby zde docházelo ke
spolupráci v rámci společné strategie Evropské unie pro Podunají, jejímž cílem je zachování
přirozeného charakteru této řeky.

To ale neznamená, že inovace a pokrok budou odsunuty stranou. Konec konců je možné
poučit se z minulých chyb, spíše než je opakovat. Proto je nutné přizpůsobit lodě řece,
spíše než aby tomu bylo naopak. Máme zde velkou příležitost, protože máme k dispozici
odborné technické znalosti a potenciál tohoto regionu je obrovský. To s sebou může
přinést obrovské inovace a celosvětovou marketingovou strategii pro celé Podunají.

V této souvislosti se mi zdá rovněž důležité, aby Evropský parlament ve svém usnesení
opravil jeden bod návrhu Komise: protože stejně jako v Pobaltí již existuje významná
mezinárodní dohoda o spolupráci v otázkách souvisejících s řekou; tato dohoda je
konsensem a jejím výsledkem je toto společné prohlášení, které umožňuje ochranu řeky
a zároveň umožňuje její rozvoj jakožto dopravní cesty pro lodě. Je velmi důležité, aby
Komise nepřekračovala tento rámec.

Aby se tak stalo, potřebujeme nezávislé odborníky a především transparentnost. Zkušenosti
získané v Pobaltí ukazují, že transparentnost a zapojení místního obyvatelstva hrají klíčovou
roli v zajištění toho, aby se opatření přijatá v daném povodí těšila široké podpoře, abychom
naši činnost prováděli s ohledem na budoucí generace a aby byl takový přístup založený
na spolupráci úspěšný.

Skutečně je smysluplné využít zde dostupné prostředky a uvážit, zda byla všechna původně
plánovaná opatření správná, a jak je možné přijmout opravná opatření v zájmu racionální,
ekologicky a ekonomicky vyvážené spolupráce a rozvoje v celém Podunají.

Oldřich Vlasák,    autor. – (CS) Pane předsedající, makroregionální strategie jsou především
politickým nástrojem, který představuje jednu z možných forem územní spolupráce. Měly
by být nástrojem pro efektivní využívání stávajících iniciativ, programů, finančních nástrojů,
platforem spolupráce a institucí. Makroregionální strategie mají být také rámcem pro lepší
fungování Unie a jejího vnitřního trhu a platformou pro navazování obchodních vazeb
mezi podnikatelskými subjekty. Měly by sloužit racionalizaci a lepšímu strukturování
přístupu k výzvám, kterým čelí větší evropské přeshraniční geografické celky. Jak výzvy,
tak nástroje však musí být jasně definovány.

Z pohledu naší frakce, frakce Evropských konzervativců a reformistů, je klíčové, aby byl
koncept makroregionálních strategií na úrovni Evropské unie řešen strukturovaně,
systematicky v kontextu dalších politik. Je proto žádoucí volit strategický přístup k této
problematice, a to zejména co se týče aspektu počtu strategií, koncentrace, charakteru
projektů a správy.

Koncept makroregionálních strategií, včetně té dunajské, podporujeme za předpokladu,
že bude i nadále stát na Radou schválených principech („3 ne“): rozpočtové a finanční
neutrality, legislativní neutrality a institucionální neutrality.

Role a budoucnost makroregionálních strategií sice souvisí s debatou o budoucím využití
evropských fondů, avšak přesahy do diskuse o budoucí architektuře politiky soudržnosti
a předjímání potenciálních finančních alokací určených pro jednotlivé státy v rámci příští
finanční perspektivy jsou podle našeho názoru v dnešní debatě nadbytečné. Makroregionální
strategie by neměly mít vliv na budoucí architekturu politiky soudržnosti, kromě
nadnárodní spolupráce, ani na finanční alokace na jednotlivé cíle.
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Tamás Deutsch,    autor. – (HU) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, o čem
přesně hovoříme, jestliže mluvíme o evropské strategii pro Podunají a zmiňujeme se o
Podunají? Tento region spojuje 14 evropských zemí a 115 milionů evropských občanů.
Snad není přehnané, když řeknu, že evropská strategie pro Podunají je strategií budoucnosti;
nejde jen o budoucnost střední Evropy, možná ani Evropské unie, ale o budoucnost Evropy
v širokém slova smyslu. Neohlíží se pouze zpět, nesnaží se řešit pouze problémy, které
jsme si přinesli z minulosti, snaží se vytvořit návod pro spolupráci, který se dokáže
vypořádat s úkoly budoucnosti. Při sestavování strategie pro Podunají jsme použili metodu,
která byla naposledy použita před dlouhou dobou a jejímž prostřednictvím jsme možná
skutečně zvládli přiblížit Evropskou unii, iniciativu Evropské unie, evropským občanům,
protože Komisi velmi dlouho trvalo vytvořit její koncepci ohlášenou v prosinci loňského
roku, jelikož naslouchala názorům mimořádně velkého počtu zainteresovaných stran a
tyto názory zvažovala.

Obdobnou velmi, velmi důležitou otázkou je to, že země a regiony v Podunají a lidé, kteří
tam žijí, byli závažně zasaženi krizí, hospodářskou a finanční krizí, takže strategie pro
Podunají musí být strategií pro hospodářskou obnovu po krizi a jejím jádrem každopádně
musí být zvyšování zaměstnanosti. Domnívám se, že všichni z nás v Evropském parlamentu
mohou uvítat přístup, který zaujímá stávající maďarské předsednictví Evropské rady, jež
považuje jednak strategii rozvíjejícího se a stále více prosperujícího Podunají a jednak
strategii pro obyvatelné Podunají za mimořádně významnou. Z tohoto hlediska je pro
uplatňování strategie zaměřené na spolupráci zásadní mít k dispozici finanční prostředky
EU, které členské státy zapojené do strategie pro Podunají doposud nevyužily při provádění
jejich politiky soudržnosti.

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Pane předsedající, Komise je velmi nadšena. Proto
jsme se s velkým potěšením ujali úkolu, který se týká vypracování strategie spolu
s odpovídajícími regiony a členskými státy. Předložili jsme návrh, jehož cílem je výrazné
posílení spolupráce mezi regiony a členskými státy a zlepšení životní úrovně. Všeobecná
shoda panuje v souvislosti s prioritami strategie, konkrétně se jedná o mobilitu, životní
prostředí a jeho zlepšování a vyšší prosperitu.

Velmi mě těší, že Parlament opakovaně schválil a podpořil integrovaný přístup zaujatý
v rámci této nové makroregionální strategie. Jak ukazuje také strategie pro Pobaltí, aktivní
zapojení všech zainteresovaných stran je zásadní, a to od místní, vnitrostátní a regionální
úrovně až po evropskou úroveň. Občanská společnost, podnikatelská komunita atd. však
rovněž musí hrát svou úlohu. Zdá se, že právě to je případ Podunají. Zde nutný skutečně
trvalý rozvoj. Proto např. tři z jedenácti prioritních oblastí souvisí se zlepšováním kvality
vody, ochranou přírody a otázkou řízení rizik a ekologicky šetrnými opatřeními na
předcházení povodním nejen pro případ Dunaje, ale také pro jeho přítoky.

Stojíme zde před velkou příležitostí. Nezapomínejme, že Dunaj je zdaleka nejvíce
mezinárodní řekou na světě. Podél této řeky leží deset zemí. Na celém světě se nenachází
jiná řeka s tolika přilehlými zeměmi. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abychom využili
tyto příležitosti k institucionální spolupráci a zřízení nových institucí – zejména s ohledem
na skutečnost, že tato makroregionální strategie zahrnuje osm členských států EU a šest
nečlenských států.

Dovolte, abych se vyjádřil k financování: významné je, že by měly být využity prostředky,
které již jsou k dispozici. V současném programovém plánování existuje pro tento účel
spousta příležitostí. Důležité je inteligentním způsobem propojit operační programy tak,
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aby některé projekty, jež lze provádět pouze meziregionálně, mohly být realizovány
souběžně. V mnoha diskusích, vícestranných i dvoustranných, všem říkám, že by měli již
nyní zahájit své přípravné práce pro příští kolo žádostí o finanční podporu a uvážit, které
projekty lze provádět společně a jaké finanční prostředky by pro to byly potřebné.

Důležité je také využít v daném regionu stávající dodatečné prostředky, jako je 30 miliard
EUR poskytnutých Evropskou investiční bankou na období tří let. Jsem si jistý, že jednu
nebo dvě z těchto konkrétních otázek budeme schopni vyřešit přímo dnes. Co se týče
Komise, budeme na tuto strategii, která vznikla postupem zdola nahoru, dohlížet a
podporovat ji. Bude se scházet skupina na vysoké úrovni složená ze zástupců všech
členských států, které budou předkládány pravidelné zprávy o pokroku. Budou se konat
navazující konference, předkládat zprávy atd. Především bude vypracován akční plán
s konkrétními opatřeními a lhůtami a je důležité, aby byly tyto otázky podporovány.

Na závěr vás vyzývám, abyste ze své pozice místních zastupitelů zajistili, aby byla mnohá
opatření, která dnes již byla uvážena, posouzena a schválena, skutečně uplatňována, a tedy
veškeré naše společné plány skutečně přinášely užitek.

Marian-Jean Marinescu,    jménem skupiny PPE. – (RO) Pane předsedající, skupina Evropské
lidové strany (Křesťanských demokratů) vítá dokument navržený Komisí a podpoří jeho
schválení v průběhu maďarského předsednictví. Domníváme se, že v zásadě jsou zde tři
předpoklady pro účinné provádění strategie: seznam priorit a společných projektů,
koordinace na úrovni Komise a odpovídající financování, abychom tak mohli dosáhnout
cílů, jejichž dosažení si všichni přejeme.

Proč začleňovat seznamem priorit? Důvodem je, že tento seznam by měl být k dispozici
všem zúčastněným zemím, seznam projektů, které budou prováděny společně, zároveň
napomůže k posílení hospodářského rozvoje regionu, a přispěje tedy k jeho atraktivitě.
Všichni partneři musí provádět tyto jasně vymezené projekty, pro které budou stanoveny
soubory společných priorit a které budou všichni zúčastnění aktéři provádět souběžně.
Dalším bodem je koordinace. Zkušenosti Evropské unie spojené se strategií pro oblast
Baltského moře jsou důkazem, že je nutné stanovit na úrovni EU vhodný rámec, aby byla
zajištěna soudržnost strategie. Rámec koordinace by neměl mít dopad na regionální a místní
povinnosti, ale měl by zajišťovat provádění příslušných priorit.

Je pravda, že zde není potřeba mít více finančních prostředků, vytvářet nové instituce nebo
nové právní předpisy. Je však nutné mít strategii, která bude založená na společném
seznamu priorit, dobré koordinaci a účinném financování. Tento plán musí být uveden
do praxe a zdroje, jež jsou již vyčleněny v rámci strukturálních programů, musí být
doplněny příspěvkem ze strany zúčastněných států a také možností přerozdělit nevyužité
finanční prostředky z jiných segmentů.

Pane komisaři, navrhoval jste smlouvu pro budoucí politiku soudržnosti. Možná byste
mohl tuto činnost zopakovat, pokud jde o také provádění strategie pro Podunají.

Csaba Sándor Tabajdi,    jménem skupiny S&D. – (HU) Pane předsedající, je štěstí, že právě
pan Hahn je příslušným komisařem. Také on pochází ze země, kterou protéká Dunaj, a jak
maďarské předsednictví, tak Evropskou komisi čeká jistě mnoho práce, aby dokázaly sladit
11 oblastí politiky. Je zde příliš mnoho priorit, pane komisaři a vážení kolegové. Jak bude
možné dosáhnout rovnováhy a harmonie mezi různými prioritami? Nepochybně to musím
říct, protože i já bych si přál, aby byla tato strategie úspěšná, a nejlepší věcí na této strategii
je, že podporuje spolupráci zemí z Podunají a nutí je spolupracovat tam, kde spolupráce
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často chybí. Zároveň je sporné, jak je možné harmonizovat někdy protichůdné cíle
stanovené ve strategii pro Podunají, jako je kvalita vody, zlepšování stavu životního
prostředí, splavnost, využívání energie nebo ekoturistika. Z tohoto důvodu Komisi čeká
po červnovém přijetí strategie mnoho práce, aby nastolila harmonii mezi 11 zeměmi
a 11 politikami.

Filiz Hakaeva Hyusmenova,    jménem skupiny ALDE. – (BG) Pane předsedající, strategie
pro Podunají má být Radou ministrů schválena v dubnu. Pro širokou veřejnost je to signál,
že jejímu provádění nic nebrání.

V praxi však členské státy a nečlenské státy z tohoto regionu čelí mnoha problémům, které
jsou spojeny se stávajícím prováděním a koordinací, a to nejen pokud jde o priority, ale
také s ohledem na mechanismy financování, přidělování, vykazování a monitorování
provádění. To se týká zejména velkých přeshraničních infrastrukturních projektů.

Domnívám se, že Komise by měla pečlivě kontrolovat otázku monitorování projektů,
které jsou prováděny v rámci strategie pro Podunají, a to nejen z hlediska finanční kázně,
ale také z hlediska dodržování lhůt, smluvních závazků a kvality výsledků. S ohledem na
to, kdo bude monitorovat plnění závazků, jak a kde, a jak budou hlášeny, analyzovány
a řešeny problémy, je nutné stanovit jasné povinnosti.

Další zásadní otázkou je sdělování a zveřejňování výsledků, jichž bylo prostřednictvím
strategie dosaženo. Transparentnost a přístup k informacím v průběhu projektů jsou
mimořádně důležité, jak co se týče současných interních administrativních postupů mezi
koordinátory a smluvními stranami projektu, tak co se týče občanů Evropské unie.

Před sestavováním strategie jsme vedli rozsáhlé diskuse a konzultace k otázkám, jež souvisí
s prioritami a současnými projekty, které spadají do rámce strategie. To zvýšilo zájem
evropské veřejnosti o projekty. Jak budou lidé informováni o pokroku či naopak stagnaci
strategie a jaký byl stanoven mechanismus pro veřejný dohled? Také tuto otázku je třeba
zodpovědět na evropské úrovni.

Proto se domnívám, že diskuse a informační kampaně musí pokračovat. Je nezbytné
zachovat zapojení veřejnosti, pokud jde o tento ambiciózní evropský projekt, v jehož
případě bychom si všichni přáli, aby přinášel užitek.

Barbara Lochbihler,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, je důležité, aby
sestavování strategie bylo otevřeným procesem a aby výsledek nemohl diktovat malý počet
vlivných aktérů. To také znamená, že musíme najít řešení pro případy střetu zájmů. Není
možné sladit veškeré podoby rozvoje vodních cest s cílem ochrany jedinečného přírodního
dědictví Podunají. Je důležité využít dostupné technické možnosti a přizpůsobit lodě řece
spíše než naopak.

Hovořím zde o Dunaji, protože volně protéká Bavorskem. Domnívám se, že bychom měli
důrazně kritizovat skutečnost, že sdělení, jež vydala Komise, se nesnaží jít cestou, která je
technicky realizovatelná a nejvhodnější z hlediska životního prostředí. Na rozdíl od
dosavadních doporučení se Komise nyní zavazuje k rozvoji, který umožní, aby byla řeka
do roku 2015 splavná pro plavidla typu 4B po celý rok. To nevyhnutelně povede ke
konfliktu, ačkoli by to nebylo nutné, kdyby bylo možné dosáhnout konsensu ohledně
toho, jak využívat stávající technické možnosti a zároveň chránit přírodní krásy. Toto
předběžné rozhodnutí musí být rozhodně odvoláno.
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Na závěr chci rovněž vyzvat k tomu, aby byla strategie pro Podunají spojena se strategií
EU pro začleňování Romů. Mělo by to být zahrnuto rovněž v usnesení Parlamentu.

Jaroslav Paška,    jménem skupiny EFD. – (SK) Pane předsedající, koncem minulého roku
Evropské komise představila sdělení – akční plán strategie Evropské unie pro Podunají.
V části 2.1 sdělení se hovoří o výzvách a příležitostech, jimiž může společný koordinovaný
přístup zúčastněných zemí přispět k rozvoji tohoto regionu.

Jednou z nich je také využívání vodního toku Dunaje pro účinnou a k životnímu prostředí
šetrnou přepravu zboží. Víme, že současná přepravní kapacita řeky je mnohem nižší, než
jaká by mohla být. V souvislosti s budováním širokorozchodné železnice, která je určena
k přepravě zboží z Vladivostoku přes celou Asii, kaspický region, Rusko, Ukrajinu až do
přístavu ve Vídni blízko Bratislavy, však význam dunajské vodní cesty jistě prudce poroste.
Proto je podle mého názoru nezbytné v zájmu oživení a podpoření hospodářského růstu
regionu znovu přezkoumat plánované projekty ekologické vodní infrastruktury, které
umožní nejen snížit rizika a důsledky povodní, ale také zlepšit splavnost řeky a zároveň
vyrábět levnou, čistou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. V případě takové
infrastruktury se jistě vyplatí mobilizovat existující nevyčerpané finanční prostředky,
zejména z Fondu soudržnosti, jestliže pro to najdeme vhodný mechanismus.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Pane předsedající, je pozitivní, že urychlujeme
strategii pro Podunají. Víme, že tato oblast čelí problémům, jedná se o environmentální
problémy, erozi svahů, kvalitu vody – a co je důležitější – potenciál, který tato oblast nabízí
občanům a podnikům, nevyužíváme dostatečně.

Jako nizozemský poslanec v tomto Parlamentu vím, že dříve jsme zaujímali podobný
postoj vůči Rýnu. Zlepšení kvality vody, fungování dopravy a cestovního ruchu
a zemědělství spolu úzce souvisí. Pokud nedochází k vzájemným rozporům, integrovaný
přístup může být skutečně přínosný.

Nyní se budu věnovat právnímu základu. Právní základ pro posílenou územní soudržnost
je stanoven ve Smlouvě. Tento nový článek je příležitostí pro dobrou spolupráci mezi
a napříč hranicemi čtrnácti zúčastněných členských států. Nástroje, cíl 3 politiky
soudržnosti, jsou vynikajícím základem, protože se vztahují na městské regiony, společnosti
a občany. Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) říká této strategii
„ano“. Za těchto tří podmínek, které právě uvedl pan komisař: žádné nové struktury, žádné
nové právní rámce a žádné nové samostatné finanční prostředky. Říkáme však „ano“ využití
stávajících finančních prostředků a „ano“ prostředkům od Evropské investiční banky.

Makroregiony, které jsou stále v experimentální fázi, by neměly komplikovat správu
v Evropě. Ne, regiony, samotné členské státy budou i nadále výchozím bodem a dané
finanční prostředky a nástroje využijeme pro to, abychom dosáhli lepších výsledků. Dále
si myslím, že budeme schopni velmi účinně pracovat na těch akčních programech, které
nabízí poradenství a pomoc a které podporuje Evropská komise.

Za těchto podmínek v současnosti činíme pokroky v oblasti Baltského moře. Jde to hladce,
nyní se jedná o Dunaj a brzy to bude atlantické pobřeží.

Dnes dopoledne jsem hovořil se zástupci nizozemského sdružení velitelů plavidel
Schuttevaer; říkají, že 10 % přepravy po Rýnu pochází z Dunaje. Tento podíl bychom
mohli jednoduše zvýšit, kdybychom lépe využívali tuto širokou vodní cestu mezi Severním
mořem a Černým mořem. Je to dobré pro východ a je to dobré pro západ!
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Evgeni Kirilov (S&D).   – Pane předsedající, strategie pro Podunají se musí stát trvalým
procesem a nástrojem pro koordinaci mezi partnery, kteří čelí podobným problémům.
Musí vylepšit provádění společných cílů a mezi občany zviditelnit dopad na tuto významnou
evropskou dopravní tepnu, kterou jak pan kolega zdůraznil, současná krize rovněž vážně
zasáhla.

Je zásadně důležité, aby byla strategie pro Podunají založena na tzv. přístupu zdola nahoru.
Toto partnerství by mělo být využito i při budoucím vypracovávání programových
dokumentů v rámci politiky soudržnosti. Aktivní účast místních a regionálních
zainteresovaných stran je zárukou, že činnosti a projekty zahrnuté ve strategii považují
za své priority. Tím mám na mysli skutečné uznání celého procesu. Ochota regionů
v Podunají přidělovat finanční prostředky z jejich vlastních programů na společné projekty
je předpokladem pro úspěšné dosažení jejich cílů, ale měly by rovněž posilovat koordinaci
stávajících přeshraničních programů. To je jediný způsob, jak se může tato strategie stát
dobrým příkladem meziregionální spolupráce.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Pane předsedající, dunajská strategie představuje již
druhou makroregionální strategii, která má podpořit spolupráci na území se společnými
znaky a sdílenými výzvami.

Určitě se shodneme na tom, že hlavním cílem by mělo být zajištění udržitelného rozvoje,
pracovních míst a prosperity v Podunají. Mělo by tak být učiněno s maximálním využitím
již existujících nástrojů a politik. Plně proto podporuji tzv. zásadu 3 „ne“, tedy „ne“ zbytečné
byrokracii, „ne“ novým institucím a „ne“ novým či dodatečným finančním zdrojům. Zároveň
s těmito cíli však vyvstává konkrétní otázka na Komisi. Jak za těchto podmínek zajistí, aby
byla strategie řádně převedena do praxe?

Zejména regionální a komunální úroveň ve spolupráci s neziskovým sektorem musí v rámci
principu subsidiarity sehrát důležitou roli. Tyto úrovně by spolu měly účinně spolupracovat
a jejich činnost by měla být monitorována a vyhodnocována ze strany Komise.
Implementace by se měla řídit akčním plánem Komise. Připravuje však Komise také nějakou
zkrácenou a srozumitelnější verzi tohoto dokumentu, která by poskytla hlavní praktické
výhody této strategie přímo občanům a místní a regionální veřejné správě? A poslední
dotaz: jaká je možná návaznost dunajské strategie na nový finanční rámec 2014–2020?
Existuje nějaký přesah?

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, ráda bych vám velmi
upřímně poděkovala za to, že jste dnes přišel. Dnes jste vyjmenoval jedenáct priorit a jednou
z vašich prvních poznámek bylo, že „Komise je velmi nadšena“.

Strategie pro Podunají je opravdu založena na postupu zdola nahoru. Kamkoli se ve
členských státech podíváme, zejména pak v komunitách, které leží podél Dunaje, tato
strategie je obecně považována za zásadní.

Když nasloucháme dnešním diskusím, jasně z nich vyplývá, z čeho jsou největší obavy.
Spolupráce v oblasti kultury není hlavním problémem – to bude fungovat. Podunají má
již dlouholeté zkušenosti, pokud jde o kulturní spolupráci. Obavy souvisí s udržitelností
a ohrožením samotného Dunaje.

Dnes jsme slyšeli, že musíme Dunaj rozvíjet jako dopravní cestu, protože – mluvím zde
ze své pozice členky Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
– to opravdu považujeme za alternativní způsob, když ne snižování emisí CO2, což se
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možná jeví jako příliš ambiciózní cíl, tak alespoň za způsob, jak zabránit jejich zvyšování.
Skutečně však uznáváme, že Dunaji jako celku hrozí velké nebezpečí.

Jestliže na Dunaj a jeho přítoky pohlížíme jako na jeden velký ekosystém, pak chápu, že
tato strategie pro Podunají představuje velkou příležitost, na druhé straně ale vyžaduje
velkou opatrnost, pokud jde o způsob, jakým je strategie sestavena.

Jsou zde žádosti o více finančních prostředků a finanční podpora bude skutečně potřebná.
Ale bude záležet na vás a Komisi a také samozřejmě na Parlamentu, aby bylo zajištěno, že
všechny prostředky, které zde byly použity, skutečně mají svou roli při zajištění toho, že
ekosystém, jenž zahrnuje Dunaj, jeho přítoky, lesy, suché louky a vlhké louky, bude
zachován i v budoucnosti. Je to základní požadavek, má-li se Evropa rozvíjet.

Tato strategie pro Podunají skutečně nabízí příležitost investovat do zelené energie a zavádět
udržitelnost na základě přístupu zdola nahoru. Nyní máme příležitost využít nadšení
obyvatelstva, zainteresovaných stran a dalších odpovědných stran. Společně bychom tuto
příležitost měli využít na maximum, protože zde můžeme jít dokonale příkladem.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Pane předsedající, strategie pro Podunají musí přinášet
konkrétní výsledky, jež musí být od svého počátku jasně viditelné pro občany zemí
z Podunají.

Pro země, které leží u Dunaje, je zde mnoho nápadů, ale důležité jsou priority, které mají
zahájit provádění strategie. Společné turistické trasy a rozvoj dopravy, životní prostředí
a smlouvy mezi univerzitami budou výraznými projekty a budou vytvářet obraz strategie
pro Podunají.

Chtěl bych zdůraznit zejména nutnost aktivního zapojení struktur občanské společnosti
při provádění strategie od samého počátku. Strategie může být úspěšná pouze tehdy, když
mají občané žijící podél Dunaje pocit, že má konkrétní formu a že se na ní mohou podílet.

V tomto ohledu bych chtěl vyzvat Komisi a stejně tak své kolegy poslance ze zemí Podunají,
aby pomohli prostřednictvím otevírání informačních míst, a zejména pomáhali nevládním
organizacím, místním úřadům a univerzitám při provádění konkrétních projektů.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pane předsedající, strategie pro Podunají bude pouhými
prázdnými slovy, pokud nebude prováděna společně s finančním krytím. O tom dnes
večer rovněž hovoříme.

Na druhé straně je ale dobré, že multimodální doprava je jedním z hlavních směrů. Vím
například, že říční přístavy na Dunaji jak ve Vídni, tak v Bratislavě budou po modernizaci
velmi významně přispívat k oblasti multimodální dopravy a zajistí, že ne všechno se bude
přepravovat pouze nákladními vozy, protože to samozřejmě poškozuje životní prostředí.
Nedávná bratislavská konference o strategii pro Podunají, jíž se zúčastnil slovenský
vicepremiér a ministr dopravy Ján Figeľ, stanovila hlavní směry a účast všech zemí
z Podunají, které se na strategii podílejí. Otázky životního prostředí, čistoty podzemních
vod a také předcházení přírodním katastrofám, to všechno jsou témata, jež musí být
citlivým způsoben zohledněna. Podle mého názoru tato strategie nebude mít dopad na
budoucí alokaci strukturálních fondů pro další regiony.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Pane předsedající, po přistoupeních v roce 2004
a 2007 je oprávněné hovořit o Podunají jako o oblasti, která se nachází v Evropské unii.
V důsledku toho Komise na základě žádosti, již učinila Evropská rada v roce 2009, sestavila
strategii pro Podunají. Oceňuji, že se dokument zaměřuje na 11 klíčových oblastí, které
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za podmínky, že budou řádně prováděny, povedou k dosažení udržitelného rozvoje a tvorbě
pracovních míst a navození bezpečnosti v regionu. Myslím, že jednou z podmínek pro
zajištění úspěchu této strategie je překonání nerovností mezi různými regiony
prostřednictvím finanční a institucionální spolupráce a zajištěním lepšího přístupu ke
stávajícím finančním prostředkům na regionální úrovni.

Jedním faktorem, který může hrát významnou roli v úspěchu této strategie, je v neposlední
řadě energie. Roztříštění trhů s energií má za následek vysoké ceny a nedostatek skutečné
konkurence. Proto vyzývám k diverzifikaci dodávek prostřednictvím propojení a skutečných
regionálních trhů, které mohou zajistit větší bezpečnost dodávek energie.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, cílem strategie pro
Podunají je mimo jiné podpora dlouhodobé spolupráce, aby tak bylo možné zdokonalit
dopravní síť a infrastrukturu, a tudíž zajistit větší ochranu životního prostředí. Jistě to bude
zahrnovat čistírny odpadních vod a projekty na prosazování environmentální technologie
a biologické rozmanitosti. To je správná věc.

Přesto se domnívám, pane komisaři, že v rámci environmentálního pilíře chybí otázka
environmentální bezpečnosti v souvislosti s jadernou energií. Některé z nejspornějších
jaderných elektráren v Evropě – Mochovce, Temelín, Belene – se konec konců nachází
v Podunají a stavební postupy, které byly v jejich případě použity, většinou pochází ze
sovětské éry, takže tyto elektrárny se vyznačují vážnými a nebezpečnými nedostatky. I
přes závažné mezinárodní důsledky liberální jaderné politiky je nedostatečná pozornost
věnována vzájemně přilehlým regionům sousedních států, které nejsou v odpovídající
míře zahrnuty do posuzování vlivů na životní prostředí. To bohužel vede k napětím mezi
sousedními státy a regiony, pokud jde o environmentální politiku. Domnívám se, že
strategie pro Podunají by byla vynikajícím základem pro vyřešení těchto otázek.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pane předsedající, když jsem jako dítě plaval v Dunaji,
vždy jsem se celý umazal od oleje a také jsem olejem načichl, takže doufám, že se to
v budoucnosti změní. Dnes je situace naprosto odlišná a v budoucnosti, až začne strategie
pro Podunají přinášet výsledky, jak si myslím a velmi doufám, a to prostřednictvím vyčištění
Dunaje, se také postupně začnou ztrácet rozdíly mezi regiony. Lituji, že nebyl vytvořen
samostatný finanční rámec a že tato otázka byla začleněna do politiky soudržnosti, což je
jinak naprosto v pořádku, protože když se projdete podél celého Dunaje, uvidíte opravdu
velké rozdíly, které existují mezi jednotlivými regiony. Dalším důvodem, proč je tato
strategie správná, je to, že Dunaj spojuje staré členské státy s novými členskými státy, což
je inspirací pro to, abychom tyto regiony homogenizovali a vedli je směrem k rozvoji.
Makroregion pobaltských států pro nás představuje velmi dobrý příklad a na základě jejich
zkušeností můžeme v praxi použít mnoho pozitivních podnětů, zejména pak v otázkách
životního prostředí.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Pane předsedající, strategie Evropské unie pro
Podunají vypracovaná na základě modelu strategie pro oblast Baltského moře nabízí
prostředky pro koordinaci politik Evropské unie v řadě oblastí. Tato strategie bude muset
odpovídat na výzvy, jimž čelí státy v daném regionu: hospodářské a sociální rozdíly mezi
různými regiony v zemích, které leží při Dunaji, nárůst v lodní dopravě, změna klimatu,
kulturní rozmanitost a otázky spojené s životním prostředím a biologickou rozmanitostí.

V tomto ohledu si myslím, že strategie Evropské unie pro Podunají bude sloužit jako trvalá
platforma pro dialog mezi členskými státy Evropské unie a nečlenskými zeměmi a také
jako nástroj pro dosažení dlouhodobých přínosů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.
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Chceme správnou strategii založenou na nových technologiích, inovacích a investicích,
takovou, která po svém provedení opravdu zlepší kvalitu života všech evropských občanů
v Podunají.

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Pane předsedající, není možné zabývat se všemi
těmito záležitostmi v krátkém čase, jež máme k dispozici, ale dovolte, abych se zaměřil na
dvě nebo tři věci. První z nich se týká otázky splavnosti. Je to otázka, pro niž musíme najít
chytré, ekologicky přijatelné a ekonomicky odůvodnitelné řešení.

Jsou zde dva přístupy, které lze inteligentně kombinovat. Nejprve se musíme účinně zabývat
vývojem lodních trupů s cílem snížit spotřebu energie a zmírnit negativní dopad na říční
dno. Zadruhé – a domnívám se, že doposud tomu byla věnována příliš malá pozornost
a souhlasím se všemi, kdo si myslí, že lodě by měly být přizpůsobeny řece a nikoli naopak
– bychom se měli osvobodit od názoru, že lodě na celém Dunaji musí mít stejnou velikost.
Lodě, které se plaví po Středozemním moři, nejsou stejné jako lodě, které plují v Atlantském
oceánu a naopak. Víme, že průměrná vzdálenost pro přepravu nákladu je přibližně
800 kilometrů, a já jsem přesvědčen, že bude-li možnost volby dostatečně atraktivní, pak
bude možné snížit také tuto vzdálenost. Proto je zajímavé uvážit, zda by v tomto ohledu
bylo možné, abychom zavedli nebo nabídli vhodnou možnost volby, pokud jde o velikost
lodě v různých částech řeky.

Jednou otázkou, která v této souvislosti bude také důležitá a která byla již několikrát
zmíněna, je tzv. víceúrovňová správa. V tomto ohledu se nyní nacházíme v pozici, kdy
něco můžeme vyzkoušet, a to přístup, který hodláme důkladně uplatňovat v nadcházejícím
programovém období, konkrétně je to přístup, kdy chceme všechny části společnosti
skutečně zapojit do vývoje, ale zejména také do provádění této strategie. V této souvislosti
naprosto sdílím pozitivní názor paní Kadenbachové a ostatních. Je zde neuvěřitelné nadšení,
které je třeba usměrnit – nebo spojit, chcete-li – aby tak bylo možné vytvořit odpovídající
přidanou hodnotu. Můžeme říct, že obyvatelstvo sdílí skutečný zápal a vášeň.

Musíme vlastně společně realizovat to, co jsme v podstatě již slíbili. V tomto ohledu tedy
mohu pouze znovu vyzvat k tomu, abychom skutečně prováděli zásahy, jež jsme společně
naplánovali. Především bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že v zásadě je zde dostatek
finančních prostředků, tedy přinejmenším nyní. Musíme využít finanční prostředky, které
jsou k dispozici, abychom vytvářeli odpovídající přidanou hodnotu pro Dunaj a pro občany,
pro všech 115 milionů občanů, kteří žijí v zemích podél Dunaje.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 17. února 2011.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

János Áder (PPE)  , písemně. – (HU) To, že existují tři hlavní strategická bohatství, kvůli
nimž jsou lidé dokonce ochotni bojovat, věda dlouho považovala za otřepanou frázi.
Těmito bohatstvími jsou ropa, potraviny a zásoby pitné vody. Dunaj představuje v Evropě
největší zásobárnu pitné vody. Všechny jeho ostatní výhody – od dopravy po výrobu
energie – jsou pouze vedlejší s ohledem na význam vody jakožto strategické komodity.
Jak jsem v několika svých projevech v Parlamentu zdůraznil, právě z tohoto důvodu podle
mě musí být strategie pro Podunají primárně prostředkem pro ochranu zásob pitné vody.
Tento můj postoj se mimochodem shoduje s úsilím EU, jehož cílem je zajištění souladu
s požadavky Evropské unie na jakost vody stanovenými v rámcové směrnici o vodě. Proto
se domnívám, že pokud v průběhu praktického uplatňování strategie případně budou
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v rozporu zájmy týkající se ochrany vodního zdroje a výroby energie nebo ochrany vodního
zdroje a vnitrozemské plavby a dopravy, mělo by se přistoupit k ústupkům, které
upřednostní tuto primární prioritu. S ohledem na to považuji za překvapivé, že sdělení
Komise zahrnuje v rámci rozvoje plavby po Dunaji zvláštní cíle, které stanoví, že plavidla
na této řece musí mít celoročně ponor 2,5 metru. Jedním z důvodů, proč je tato podmínka
obzvláště podivná, je to, že podle mého nejlepšího vědomí nezískala souhlas nejen ze
strany maďarských vodohospodářských odborníků, ale ani ze strany jejich rakouských
a německých kolegů.

Iosif Matula (PPE),    písemně. – (RO) Po dlouhou dobu Dunaj sloužil nejen jako přírodní
hranice mezi státy a regiony, ale rovněž jako potenciální zdroj energie a málo využívaný
prostředek pro přepravu. Strategie pro Podunají je založena na zásadě postupného
zmenšování těchto vnitřních hranic až do jejich úplného odstranění, a to s cílem zlepšovat
spolupráci mezi zeměmi, které leží při Dunaji. Povodí Dunaje je páteří udržitelné
makroregionální struktury. Evropská strategie v této oblasti je zaměřena na obce, regiony
a evropské státy, usiluje o harmonizaci jejich potřeb v souvislosti s jejich hospodářským,
sociálním a kulturním rozvojem a zároveň usiluje o dodržování norem v oblasti životního
prostředí, které se vztahují na přírodní stanoviště na Dunaji. Ucelený rozvoj tohoto
makroregionu napomůže ke snižování rozdílů mezi regiony a dosažení cíle EU, pokud jde
o územní soudržnost. Strategie bude platformou pro posilování partnerství mezi orgány
na různých úrovních a také mezi orgány, soukromým sektorem a občanskou společností.
Bez konkrétního zapojení všech zmíněných aktérů zůstane provádění této složité
a komplexní struktury, jakou je strategie pro Podunají, pouhým přáním. Rozvoj
regionálního trhu s energií je pro země ležící při Dunaji další oblastí zájmu. Strategická
propojení mezi sousedními státy budou mít pozitivní vliv na bezpečnost dodávek energie
a na ochranu životního prostředí, přičemž je třeba vzít v úvahu potenciál, který podunajský
makroregion nabízí jakožto zdroj udržitelné energie.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Dunaj je tepnou, která navzdory sjednocení Evropy
stále představuje oddělující hranici, od Pasova po Černé moře je dunajský region prakticky
uzavřenou kulturní oblastí. Strategie pro Podunají usiluje o zlepšení toho, jak je tato řeka,
jež protéká osmi členskými státy EU a šesti nečlenskými státy, využívána jako dopravní
trasa, což pravděpodobně bude zahrnovat prohlubování plavebních kanálů. Strategie pro
Podunají se navíc vztahuje také na oblast energetiky, což může za určitých okolností
zahrnovat rozvoj vodních elektráren. Tato strategie má být mimoto významným
stimulačním faktorem pro hospodářství. Musíme doufat, že tento nový stěžejní projekt
EU, jímž je strategie pro Podunají, následně skutečně získá viditelný a hmatatelný obsah.
Do jaké míry bude tomuto projektu skutečně vdechnut život, bude jistě záviset mimo jiné
na tom, jak bude vyřešeno napětí, které panuje mezi cíli ochrany životního prostředí
a sjednocení dunajského regionu, a zda bude Dunaj dostatečným společným jmenovatelem
pro provádění tohoto ohromného projektu. Působnost strategie pro Podunají nebude
omezena pouze na zohledňování environmentálních aspektů, aby se zabránilo dalším
škodám na ekosystému Dunaje. Bylo by obzvláště vítáno, kdyby spolupráce s Chorvatskem,
které je součástí strategie pro Podunají, mohla přinést pokrok, pokud jde o restituční nároky
dunajských Švábů vysídlených po první světové válce.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , písemně. – (EL) Strategie pro Podunají ukazuje zásadní
význam „integrovaného přístupu“ k rozvoji oblastí, které čelí stejným problémům,
problémům, které nekončí u hranic EU a které vyžadují společná opatření, jestliže mají
být účinně vyřešeny. Koordinací politik, mechanismů financování a zainteresovaných
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stran na různých úrovních správy budeme moci formulovat jednotné reakce na řadu
problémů: nevyužitý potenciál říční dopravy, nedostatek silničních a železničních tras
environmentální hrozby. Všichni musíme přispívat k zajištění toho, aby byla strategie pro
Podunají co nejrychleji a nejúčinněji prováděna. Tato strategie a strategie pro oblast
Baltského moře budou fungovat jako pilotní projekty a osvědčené postupy a mechanismy
pro jejich provádění budou sloužit ostatním makroregionům. Problémy, jimiž se strategie
pro Podunají musí zabývat, se samozřejmě vyskytují i v jiných, větších zeměpisných
oblastech, jako je oblast Balkánu a Jadranu. Není třeba, abych zmiňoval důsledky, které
má mít změna klimatu na tyto oblasti a jejich potenciál, pokud jde o rozvoj ekologického
hospodářství, dopravy a obnovitelných zdrojů energie. Evropská komise musí reagovat
na tyto výzvy přijetím obdobných makroregionálních strategií.

Csanád Szegedi (NI),    písemně. – (HU) Jobbik, Hnutí za lepší Maďarsko, se domnívá, že
je důležité a nezbytné zahájit provádění strategie EU pro Podunají co nejdříve. Hlavním
problémem jsou však jako obvykle otázky transparentnosti a financování. Granty
přidělované z Fondu soudržnosti a dostupné v rámci programů regionální spolupráce
musí dosáhnout místní úrovně. Stávající regionální rozdíly lze omezit pouze
prostřednictvím uplatňování důkladně uvážené a transparentní strategie, která účinně
rozděluje nevyužité prostředky a přitom přímo podporuje místní podnikatele a investice.
Členské státy, které si přejí přistoupit k Evropské unii, jako je Chorvatsko a později také
Srbsko, budou rovněž přirozenými partnery dunajského regionu. Z tohoto důvodu by
strategie měla přikládat mnohem větší význam přeshraniční spolupráci a úloze nových
členských států.

18. Kmenové buňky z pupečníkové krve (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je prohlášení Komise o kmenových buňkách z pupečníkové
krve.

John Dalli,    člen Komise. – Pane předsedající, vážení poslanci, vědecké pokroky v posledních
desetiletích přispěly k čím dál rozsáhlejšímu využívání kmenových buněk z pupečníkové
krve v různých odvětvích medicíny. Používání těchto buněk přineslo pozitivní výsledky
v léčbě pacientů s krevními poruchami, jako je leukémie.

V budoucnu by se kmenové buňky z pupečníkové krve mohly používat k léčbě dalších
onemocnění, především genetických chorob. Obdobně slibný potenciál ukazují i dospělé
kmenové buňky. Důkaz takového potenciálního přínosu u obou druhů kmenových buněk
však ještě musí přinést výzkum. Transplantace látek lidského původu, včetně buněk, s sebou
nese rizika přenosu chorob, a proto je zaveden evropský právní rámec s cílem zajistit
kvalitu a bezpečnost lidských tkání a buněk napříč celou Unií.

Rád bych to však maximálně ujasnil: jen a pouze členské státy rozhodují o tom, zda a jak
kmenové buňky z pupečníkové krve používat. EU nemá žádnou pravomoc používání
buněk harmonizovat. Ve směrnici o tkáních a buňkách se výslovně uvádí, že EU by neměla
zasahovat do vnitrostátních rozhodnutí týkajících se využívání či nevyužívání jakéhokoli
konkrétního druhu lidských buněk. Pokud se však daný členský stát rozhodne buňky z
pupečníkové krve používat, pak musí plnit požadavky této směrnice na kvalitu a
bezpečnost, chránit veřejné zdraví a zaručit dodržování základních práv.

Souhlasím s vámi, že je důležité poskytovat občanům přesné a objektivní informace o
výhodách a omezeních využívání kmenových buněk z pupečníkové krve. Poskytování
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takových informací je opět v pravomoci členských států. Komise členské státy podporuje
v přijímání takových opatření, a některé tak již skutečně učinily.

Na závěr vás mohu ujistit, že Komise provádění a uplatňování směrnice o tkáních a buňkách
pravidelně monitoruje. Komise vlastně přijala sdělení o uplatňování směrnice, jež bylo
Parlamentu posláno v lednu 2010.

Peter Liese  , jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, rád vidím, že i
v tuto pozdní hodinu věnujete čas účasti na této rozpravě v této Sněmovně o této důležité
otázce. Dámy a pánové, výzkum kmenových buněk nabízí úžasné příležitosti pro pacienty,
kterým momentálně nejsme schopni nabídnout odpovídající pomoc. V tomto oboru toho
ještě mnoho nepřekročilo fázi základního výzkumu a počáteční nejistoty, avšak je zde
stále více než 70 chorob, pro něž bude možné nabídnout pomoc dotyčným pacientům
tím či oním způsobem s pomocí dospělých kmenových buněk a buněk z pupečníkové
krve.

Buňky z pupečníkové krve se v současné době převážně používají pro alogenní
transplantace, jinými slovy, pupečníkovou krev lze použít na pomoc dětem – od nichž
tato krev nepochází – s nemocemi jako leukémie. Existují však také metody autologní
transplantace, kdy dítě, od nějž se pupečníková krev získá, z toho již dnes v malém množství
úzce vymezených oblastí může mít pospěch. Zastávám proto názor, že příslušnou politiku
je nutno zaměřit takovým způsobem, aby, v rámci našich pravomocí, především byla
poskytnuta podpora veřejným bankám pupečníkové krve. Můžeme to podpořit; nemůžeme
to nařídit. Když jsme u toho, neměli bychom také zakazovat autologní léčbu a příslušná
opatření. Konečně, rozhodnutí o tom by mělo být na samotných rodičích, avšak politiky
členských států by je měly informovat o možnostech a rizicích.

Potřebujeme jasné normy pro kvalitu a bezpečnost. Musíme být v této souvislosti ustavičně
obezřetní, aby nebyly nabízeny buňky, které již nejsou v době potřebného použití
použitelné kvůli nedodržení kvalitativních a bezpečnostních norem. Potřebujeme
upřednostnit výzkum v této oblasti, neboť je jasné, že výzkum tohoto druhu je něčím, co
je velmi blízko k pacientům. Navíc musíme zajistit, aby rodiče mohli rozhodnout o tom,
že by se pupečníková krev neměla jednoduše vyhazovat, protože v budoucnu může být
cenná pro jiné děti nebo dokonce pro jejich vlastní dítě. Měli bychom sami sebe
zorganizovat a mít to při tom na paměti, v rámci našich pravomocí, jak říkám; je toho
však mnoho, co již můžeme v této oblasti dělat.

Frédérique Ries,    jménem skupiny ALDE. – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy
a pánové, i já bych ráda poděkovala svým spoluautorům a především panu Liesemu, který
právě hovořil, a panu Peterlemu, za tuto velmi uspokojivou iniciativu týkající se darování
pupečníkové krve – a tedy darování života – které umožnilo učinit během posledních 20
let pozoruhodné lékařské pokroky díky transplantacím její hojné zásoby kmenových
buněk. Ty se dnes používají v léčbě více než 80 nemocí a zejména různých typů rakoviny
– nádorů mozku, rakoviny krve, leukémie, lymfomu – i anémie, autoimunních chorob,
některých vzácných onemocnění, a seznam se stále rozšiřuje.

Navzdory tomu pouze 1 % této pupečníkové krve, která je tak plná možností a příslibů,
se v Evropě uchovává, 1 % z více než 15 milionů porodů za rok. Mezi jednotlivými zeměmi
navíc existují obrovské rozdíly: 7 000 registrovaných darování v Belgii a 7 000 ve Francii,
ačkoli má šestkrát více obyvatel než její severní soused.
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Vyzýváme proto Komisi, aby spustila, samozřejmě ve spolupráci s 27 členskými státy –
jak zmínil pan komisař – informační kampaň změřenou na nastávající rodiče, aby se
z těchto darování stala realita, pokud ne nezbytnost. Dobře informované matky v Evropě
budou nepochybně chtít darovat život dvakrát.

Právě z toho důvodu se domnívám a domníváme, že je klíčové, pomineme-li jednotné
provádění této směrnice z roku 2004 o kvalitě a bezpečnosti tkání a buněk, která zde již
byla zmíněna a je předmětem naší druhé otázky, aby Evropa silně povzbudila členské státy
ke zjednodušení jejich akreditačních postupů a systémů pro porodnice. Počet porodnic
oprávněných ke konzervaci a skladování pupečníkové krve je stále příliš malý a číselné
údaje to dokazují. Nesmíme již dále dovolit, aby tato vášnivá diskuse – jejíž vyřešení není
předmětem našeho dnešního setkání – a spory provázející účel a použití této krve – ať již
skončí ve veřejných, nebo soukromých krevních bankách – aby nám ve skutečnosti
zabránily v debatách o této metodě; toto je výzva profesorky Eliane Gluckmanové, která
celou svoji kariéru zasvětila tomu, aby se z darování pupečníkové krve stalo darování
života.

Margrete Auken,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DA) Pane předsedající, samozřejmě i já
souhlasím s tím, co již bylo řečeno ohledně důležitosti zřizování těchto bank buněk z
pupečníkové krve pro výzkum i léčbu. Tyto kmenové buňky se snadno získávají, pokud
je někdo připraven to udělat, a já osobně nejsem přesvědčena ani o tom, že by se k tomuto
mělo přistupovat jako k záležitosti transplantací. Vlastně jsem přesvědčena o tom, že by
nám mělo být dovoleno tyto buňky odebírat a že rodiče by měli mít možnost to odmítnout,
avšak nemělo by být nutné, aby dávali svůj souhlas. Myslím si, že tento aspekt je méně
důležitý.

Jsem však přesvědčena o tom, že je důležité, abychom – vedle bezpečnostních opatření,
na něž upozornili pan Liese a další – pamatovali na to, že toho stále příliš mnoho nevíme
o možnostech pro vývoj v tomto oboru. Proto je pro nás důležité tyto banky mít. Především
jsem přesvědčena o tom, že tyto banky by samozřejmě měly být veřejné, neboť jsou něčím,
co bychom měli být schopni využívat pro každého. Zdaleka nejrozsáhlejší oblastí použití
bude léčba jiných lidí. Je však také důležité, abychom upozorňovali na skutečnost, že jsou
zde určitá úskalí. Již jsme zaznamenali případy pokusů přimět rodiče, aby zaplatili něco
jako jistinu pro své dítě, tím, že si nechají do banky uložit jakousi „rezervu“. Takto platit
je však zbytečné.

Je poměrně vzácné, aby někdo potřeboval tímto způsobem nechat léčit své dítě, a já jsem
pevně přesvědčena o tom, že by se tyto banky měly zakládat především pro účely
všeobecného výzkumu a všeobecné léčby. To by měl být počátek, na který se zaměříme.
Mám pocit, že bychom mohli skoro až klamat rodiče, budou-li přesvědčeni o tom, že takto
budou moci hodně investovat do ochrany svého vlastního dítěte. Měli by pupečníkovou
krev investovat pro ochranu veřejnosti obecně a já velmi doufám, že se nám podaří
dosáhnout širší dostupnosti těchto metod. Je ostuda, že tolik důležitá látka, kterou máme
hned teď k dispozici, jednoduše skončí mezi odpadem, protože se jí věnuje příliš málo
pozornosti.

Marisa Matias,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Pane předsedající, pane komisaři, i já
bych ráda řekla, že dle mého soudu je tato otázka příliš důležitá na to, abychom nadále žili
v té lži, kterou v Evropě žijeme. Je to lež nebo klamná naděje, jakkoli tomu chcete říkat,
neboť nadále se naše práce zejména v oblasti odebírání kmenových buněk z pupečních
šňůr zakládá na zavádějících informacích.
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Jak dobře víme a jak již bylo zmíněno, v Evropě odebírání kmenových buněk z pupečních
šňůr dosahuje sotva 1 %. Víme však také, že jejich potenciál pro léčbu nemocí může být
nekonečný – nemocí jako ty, které již byly zmíněny: rakovina, Alzheimerova choroba a
vzácná onemocnění. Možnosti jsou nezměrné.

Umožnili jsme však, aby došlo k tomu, že byla založena řada soukromých buněčných
bank a rodičům bylo řečeno, že mohou nechat uložit buňky svých dětí, když se narodí,
které pak bude možné použít k jejich léčbě v budoucnu, bude-li třeba.

Dle mého názoru musíme být mnohem zodpovědnější než doposud, neboť
pravděpodobnost zaručení toho, že k tomuto dojde, je velmi nízká, jak všichni víme. Tento
falešný příslib, který se prodává rodičům, stojí peníze. V Portugalsku například tento falešný
příslib stojí třiapůlkrát minimální měsíční mzdu.

Řešením je tedy jednoznačně vytvořit veřejné banky kmenových buněk, neboť pouze s
veřejnými bankami můžeme zaručit rovnost použití, rovnost přístupu, účinnou léčbu a
rozsáhlejší výzkum, který je rovný pro všechny, a nikoli pouze přistupovat ke kmenovým
buňkám jako k nějakému druhu komodity či obchodního odvětví, jež expanduje, avšak
je určeno pouze několika málo privilegovaným.

Domnívám se proto, že solidarita, zdravý rozum a objektivní informace skutečně nejsou
věci, které bychom mohli označit za nějaký mimořádný požadavek. Nemáme pravomoc
nařizovat, ale máme pravomoc podporovat. To je v rámci našich schopností, a myslím si,
že to musíme udělat ve jménu rovnosti.

Alojz Peterle. (PPE).   – (SL) Pane předsedající, pane komisaři, těší mě, že věnujete
pozornost naší otázce. To, co společně děláme, je dle mého názoru dosahování blízkosti,
či alespoň větší blízkosti k občanům.

Jednou jsem byl zpravodajem pro schvalování vozidel na vodíkový pohon a jsem přesvědčen
o tom, že musíme věnovat minimálně stejné množství pozornosti i kmenovým buňkám
z pupečníkové krve. Vskutku, sami jste řekli, že na vás pozitivně zapůsobila tato skutečnost,
která je zdrojem povzbuzení nejen pro nemocné nebo pro rodiče, ale také pro výzkumné
pracovníky, kteří nacházejí čím dál více oblastí použití.

To, co jste řekli o Evropské komisi povzbuzující členské státy k přijímání opatření v tomto
ohledu, je velmi důležité. Skutečně je tomu podle všeho tak, že to, co dnes převážně
považujeme za odpad, by se později mohlo stát zdrojem našeho zdraví či zdraví někoho
jiného.

V této souvislosti jsem přesvědčen, že potřebujeme strategii. Potřebujeme vědět, co
podporujeme, jaké informace dáváme rodičům a dalším lidem a samozřejmě to, jaký
výzkum provádíme. Jsem si jist, že před námi leží obrovská příležitost dokázat lidem, že
jsme na jejich straně a že podporujeme tu správnou cestu vpřed.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, ačkoli
se tím zabýváme v pozdní hodinu, jsem přesvědčen o tom, že zde máme významný
argument, který by měl být vysoce ceněn, neboť léčebné využití kmenových buněk
z pupeční šňůry by se mělo podporovat, stejně jako by iniciativy a informační kampaně
s cílem dosáhnout většího rozšíření možnosti darování kmenových buněk měly být
podporovány a propagovány na každé úrovni, a tím spíše na úrovni evropské.

14-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS76



Právě zde zaznělo, že toto všechno není v rámci pravomoci Evropy. Nemohlo by však
provádění směrnice 2004/23/ES definovat kvalitativní a bezpečnostní normy pro darování,
testování, uchovávání a distribuci právě těchto buněk?

V každém případě je nezbytné zajistit, aby se různé vnitrostátní právní předpisy uplatňovaly
v jednotlivých evropských zemích konzistentně s cílem zaručit, že všichni evropští pacienti
a rodiče budou mít stejná práva a budou pro ně platit tatáž pravidla.

Je obzvlášť důležité, aby byla pupečníková krev uchovávána ve veřejných bankách na
vnitrostátní a evropské úrovni, aby se mohla účinně poskytovat všem pacientům, kteří ji
skutečně potřebují; předejde se tak úmrtím a projeví se snaha zajistit pro všechny stejná
práva.

Seán Kelly (PPE).   – Pane předsedající, během posledních voleb v Irsku byl výzkum
embryonálních kmenových buněk obrovsky kontroverzním tématem. Tentokrát, když
probíhají volby, se o medicíně téměř nemluví. Do středu pozornosti se samozřejmě dostala
ekonomika, avšak i lékařská věda se značně pohnula kupředu. Máme velké štěstí díky
kvalitě lékařského výzkumu, který probíhá v různých zařízeních po celé Evropské unii, a
také díky kvalitě zdravotnických pracovníků.

Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou jedním příkladem oblasti, v níž bylo dosaženo
pokroku. Již zde zaznělo, že tento výzkum má potenciál pomoci léčit 70 až 80 nemocí.
Takovou věc bychom měli podpořit, a proto je důležité, aby se tento typ výzkumu a zařízení
stal dostupným – samozřejmě v rámci etických omezení. Jak jste zdůraznil, pane komisaři,
mnohé z toho bude záviset na samotných členských státech, pokud jde jak o uplatňování,
především, tak také o následné, náležitě načasované kroky.

Nicole Sinclaire (NI).   – Pane předsedající, jak již uvedli mnozí mí kolegové, toto je
mimořádně důležitá rozprava a otázka, o níž je třeba diskutovat nejen pouze zde v této
sněmovně uvnitř Evropské unie, ale tak rozšířeně, jak je to jen možné. Je to otázka, v níž
se já sama ještě potřebuji postavit na její jednu, nebo druhou stranu. Zatím se stále pohybuji
mezi oběma: na jedné straně je zde moje katolická výchova, a na druhé straně stojí moderní
věda a výhody, které může přinést.

Mimo to, zřejmě vůbec poprvé, bych ráda pochválila komisaře. To, co pan komisař řekl,
bylo naprosto správné: tato věc by se měla ponechat v rukou členských států. Kulturní a
náboženské rozdíly mezi státy Evropské unie by měl být respektovány a tato záležitost by
za žádných okolností neměla být vyjmuta z rukou členských států.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pane předsedající, rád bych se vyjádřil k otázce odběru
a skladování pupečníkové krve, která je bohatým zdrojem kmenových buněk. Odběrem
pupečníkové krve u novorozenců, která se v minulosti vyhazovala do odpadu spolu s
placentou, můžeme získat bezbolestně pro matku a pro dítě významný zdroj
nediferencovaných kmenových buněk, které se dají kdykoli v budoucnu modulovat a
využít úspěšně k léčbě leukémie i nejméně 70 jiných diagnóz. Chci se tedy zeptat, proč se
v Evropě při porodu odebírá méně než 1 % kmenových buněk, a samozřejmě souhlasím
s panem komisařem, který říká, že si toto mají regulovat hlavně členské státy, avšak jistě
i Komise může napomoci spolu s členskými státy zlepšit poskytování informací rodičům
o výhodách kmenových buněk ve světle pokroků buněčné terapie a regenerativní medicíny;
to říkám jako i bývalý zpravodaj pro směrnici o pokrokových léčebných metodách.

Brian Crowley (ALDE).   – Pane předsedající, i já bych rád poděkoval panu komisaři za
jeho příspěvek k této rozpravě.
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Avšak z důvodu obav, které již byly vzneseny, by možná jedním řešením mohlo být, že
by národní registr krevních bank mohl být použit jako registrátor, jako zdroj, pro
uchovávání kmenových buněk z pupečníkové krve pro budoucí použití. Tím by se
překonaly některé z problémů a obtíží, o nichž se již zmínili někteří mí kolegové
v souvislosti s náklady na skladování.

Stejně tak již máme zavedený systém v rámci stávajících národních krevních bank, který
může regulovat a kontrolovat kvalitu těchto zásob. To by mohl být dobrý způsob, jak
překonat některé ze zmíněných obtíží. Stejně jako mnoho mých kolegů jsem přesvědčen,
že používání kmenových buněk má obrovský potenciál pro budoucí léčbu nemocí.

Musíme však také být opatrní na vzbuzování falešných nadějí, protože jsme až příliš často
slyšeli, nejen v souvislosti s kmenovými buňkami, ale také u biotechnologií v jiných
oblastech, o tom, jak lidé dostávají falešnou naději. Potřebujeme základní vědecké hodnoty
a základní vědecký výzkum, abychom zajistili, že výsledků, jež jsou proklamovány, budeme
skutečně schopni dosáhnout.

John Dalli,    člen Komise. – Pane předsedající, jednoznačně je zde všeobecné ocenění
pokroku, jehož bylo dosaženo v použití kmenových buněk pro léčebné účely. Shodneme
se v tom, že toto je třeba podporovat.

Otázky vznesené váženými poslanci se týkají zaprvé informací a zadruhé skladování.

Pokud jde o informace, je důležité – jak se všichni shodujeme – poskytovat rodičům a
široké veřejnosti přesné a objektivní informace o výhodách a omezeních používání
kmenových buněk, včetně kmenových buněk z pupečníkové krve. Poskytování těchto
informací je v pravomoci členských států, které někdy mají odlišné názory a politiky týkající
se výhod a omezení, a stejně tak používání, kmenových buněk. V mnohých členských
státech již probíhají informační kampaně a jiné informační aktivity. Komise členské státy
k přijímání takovýchto opatření vybízí.

Pokud jde o skladování, víme, že soukromé firmy již rodičům nabízejí službu skladování
buněk z pupečníkové krve. Řada členských států však již zřídila veřejné banky pupečníkové
krve založené na altruistickém a dobrovolném darování pupečníkové krve.

Evropské právní předpisy o tkáních a buňkách regulují všechna tkáňová zařízení, ať už
veřejná či soukromá. Specifikují zásady dobrovolného a neplaceného darování, anonymity,
altruismu dárce a solidarity mezi dárcem a příjemcem. V roce 2004 Evropská skupina pro
etiku doporučila veřejným bankám skladujícím pupečníkovou krev, aby zaručily solidární
přístup všem potřebným pacientům.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149)

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Hodnota celosvětového trhu pro kmenové
buňky z pupečníkové krve byla v roce 2010 přibližně 3,34 miliard EUR. Budoucí plány
založené na míře ročního růstu přibližně 27 % v nadcházejících letech signalizují, že toto
číslo dosáhne do roku 2015 11 miliard EUR. V době, kdy se kmenové buňky zdají být
novým „eldorádem“ v lékařském výzkumu, mnozí výzkumní pracovníci spěchají, aby se
přesunuli do této velmi specializované oblasti, aniž by zajistili, že dosáhnou všech
kvalitativních a bezpečnostních norem vyžadovaných pro tyto postupy. Dle mého názoru
musí Komise vystupňovat své úsilí, pokud jde o informování pacientů a zdravotnického
personálu o přínosech odebírání kmenových buněk z pupečníkové krve. Musí však také
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vyvinout zvláštní úsilí s cílem zajistit, že minimální kvalitativní a bezpečnostní normy pro
darování, získávání, vyšetřován, zpracování, uchovávání, skladování a distribuci lidských
buněk a tkání jsou a budou dodržovány ve všech členských státech.

Anna Záborská (PPE),    písemně. – (SK) Z úst komisaře Dalliho jsme si vyslechli velmi
opatrný postoj Evropské komise k problematice výzkumu kmenových buněk z pupečníkové
krve. A není se co divit. Tato Komise navrhla a prosadila v sedmém rámcovém programu
obrovský balík peněz na podporu sporného výzkumu embryonálních buněk a bojí se
přiznat, že tento výzkum nenaplnil očekávání. Ba co víc, dnes už je jasné, že výzkum
kmenových buněk získaných z tělíček nenarozených dětí nepřináší ani zdaleka takové
výsledky jako výzkum buněk získaných z pupečníkové krve. Tato krev se ještě donedávna
považovala za biologický odpad. Jak chce Komise ve světle nejnovějších zpráv o úspěšných
pokusech, dokonce léčbě kmenovými buňkami z pupečníkové krve dále obhajovat morálně
nepřípustnou produkci lidských embryí na výzkumné účely? A proč nám dnes komisař
Dalli namísto nic neříkajícího stanoviska nepředstavil konkrétní plán, jak chce Komise
zvýšit procento odběrů pupečníkové krve při porodech? Věřím, že pouze proto, že jeho
podřízení už na takovémto plánu intenzivně pracují. Předpokládám, že Komise v něm
navrhne i mechanismus, který rodiče zbaví břemena placení za odběr a následné uchovávání
pupečníkové krve. A očekávám, že součástí tohoto plánu bude i přehodnocení priorit
v oblasti výzkumu kmenových buněk.

19. Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)

Předsedající.   – Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým
otázkám.

Damien Abad (PPE).   – (FR) Pane předsedající, procházíme nejhorší celosvětovou finanční
krizí od roku 1929, a proto Evropa nesmí nečinně přihlížet. Navíc regulace mezinárodního
finančního systému není záležitostí pro pravici, ani pro levici, či dokonce střed: týká se
každého na celém světě. Jsem pevně přesvědčen o tom, že Evropa musí sehrát vůdčí úlohu,
jak to dokázala udělat loni v březnu, kdy vyzvala Komisi a členské státy, aby se zaměřily
na otázku zdanění mezinárodních finančních operací.

Nyní, téměř o rok později, musíme zařadit vyšší rychlost a udělat maxim pro to, abychom
zajistili, že se Evropa stane zdrojem inspirace a silou pro návrhy. Proto vyzývám Evropský
parlament k přijetí společného, silného a výbojného postoje ve prospěch zavedení daně
z finančních aktivit na mezinárodní úrovni.

S francouzským předsednictvím G20, které z mezinárodní finanční regulace učinilo
prioritu, má Evropa jedinečnou příležitost propagovat humanistickou vizi tváří v tvář
neustále se měnícímu světu. S takovou daní bychom měli praktický, užitečný a spravedlivý
nástroj. Evropa se musí chopit této výzvy, a musí to udělat i Evropský parlament.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Pane předsedající, dnes, 14. února, v den svatého Valentýna,
bych rád upozornil na to, že každá pátá žena v Evropě je obětí domácího násilí.

40-50 % žen v Evropě někdy zažilo sexuální obtěžování na pracovišti. Žijeme ve 21. století
a Evropa doposud nepřijala žádná legislativní opatření k vymýcení násilí páchaného na
ženách. Evropský parlament to opakovaně požadoval, Rada to požadovala a Komise to
slíbila, avšak kde je evropská strategie pro boj proti násilí na ženách?
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Násilí páchané na ženách představuje nejzávažnější a nejrozšířenější porušování lidských
práv v Evropě. Potřebujeme opatření na evropské úrovni k překonání těch obrovských
rozdílů mezi našimi zeměmi, pokud jde o ochranu žen. Mám-li mluvit v číslech, násilí na
ženách doma – zmíním-li pouze tento jeden, bohužel velice rozšířený, typ – nás dnes stojí
1 milion EUR každou půlhodinu. Pokud chceme modernější a demokratičtější Evropu,
pak potřebujeme silnou strategii k boji proti násilí páchanému na ženách.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pane předsedající, ETA již způsobila obrovské
množství bolesti a musí nadobro zmizet. Baskická společnost její zločiny odmítá. Jediná
politická možnost, která je neodsoudila, byla zakázána. Dne 7. února svou pozici napravili.
Založili novou stranu, která splňuje požadavky stanovené ve španělských zákonech a
soudních rozhodnutích. Vyslechli tedy to, co předtím po desetiletí požadovala baskická
společnost, její instituce a její legitimní zástupci, kteří také pracují na zajištění toho, aby
utrpení obětí bylo uznáno a odškodněno.

Mělo by však také být řečeno, že ona výjimečná trestní kritéria uplatňovaná ve Španělsku
proti organizaci ETA již několikrát vyústila v závažná porušení základních práv. Ideologie
a dokonce baskický jazyk byly ve jménu boje proti terorismu bezdůvodně kriminalizovány.
Již jsem zde dříve mluvil o případu novin Egunkaria. Existují i další příklady, a neměly y se
opakovat.

Z těchto důvodů musíme podpořit účast této nové strany v nadcházejících květnových
volbách.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Pane předsedající, ve stejném duchu jako můj
kolega poslanec pan Bilbao bych této sněmovně rád řekl, že před několika dny španělská
vláda zastavila proces uznání nové baskické politické skupiny v registru politických stran.
Nemáme pocit, že tento typ opatření je v souladu s osvědčenými evropskými postupy, a
v ostatních členských státech bychom se s ním v podobných případech nesetkali.

Podle našeho názoru by mělo být řečeno, že španělský stát byl již při několika příležitostech
kritizován mezinárodními organizacemi, jako je Amnesty International, za přetrvávající
praktikování mučení. Rádi bychom také zdůraznili, že Evropský soud pro lidská práva
toto používání mučení již při řadě příležitostí kritizoval, nebo přinejmenším skutečnost,
že není dostatečně vyšetřováno.

Rádi bychom řekli, že skutečnost, že mnozí vězni ETA jsou drženi daleko od svých domovů,
je jednoznačně v rozporu s obecnými právními zásadami, a že z toho důvodu cítíme, že
je nezbytné, aby se Evropská unie zapojila do mírového procesu.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, ceny potravin dosáhly rekordní
výše a nyní opět rostou, již posedmé v řadě. Existují různé faktory, které mohou tento růst
vysvětlovat, první z nichž je faktorem krátkodobým. Souvisí s časovou shodou nepříznivého
počasí v určitých zemích, jako jsou Rusko a Argentina.

Jsou zde však dva faktory, které jsou strukturální povahy, což je důvodem, proč zde tyto
dva faktory předkládám. První souvisí se skutečností, že někteří výrobci a spotřebitelé
potravin, kteří bývali vývozci, jsou nyní dovozci, jako je tomu v případě Číny. Druhý souvisí
se skutečností, že vliv některých velkých nadnárodních společností jim umožňuje ovlivňovat
ceny ve svůj prospěch. Velmi jasným příkladem jsou obiloviny: ovládá je šest velkých
nadnárodních společností.
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Tato situace proto nechává zemědělce ve velké nejistotě ohledně cen potravinářských
výrobků. Evropa musí znovu začít dělat to, co před nějakou dobou dělat přestala, totiž
chránit své výrobce a spotřebitele. Nemůžeme si dovolit být naivní ve světě, kde se každý
uchyluje k nějakým formám ochrany a kde nadnárodní společnosti manipulují s cenami.

Slavi Binev (NI).   – (BG) Pane předsedající, rád bych se ujal slova a vyjádřil své zklamání
z jisté procedurální apatie na straně Komise, když se žádá o písemné odpovědi.

Již několikrát jsem obdržel odpověď na svoji otázku dlouho po uplynutí třítýdenní lhůty.
Nejenže je takový postup nepřímý, ale odpovědi jsou vždy vágní, lakonické a typu „máte
pravdu, avšak toto nespadá do mé kompetence“.

Dámy a pánové, zastupuji zde zemi, kde si před dvaceti lety za jiného politického systému
instituce s naprostou samozřejmostí přehazovaly odpovědnost a neodpovídaly, protože
to bylo snazší. To není správný způsob komunikace. Je to špatný přístup a mě by zajímalo,
jestliže je Komise takto povznesená vůči nám poslancům Evropského parlamentu, jaký je
její postoj k běžným evropským občanům? A odpovědi se obávám.

Jim Higgins (PPE).   – Pane předsedající, dnes není pouze den svatého Valentýna, ale také
Evropský den epilepsie, neboť sám svatý Valentýn je znám tím, že údajně trpěl epilepsií.

Cílem Evropského dne epilepsie je vyvrátit mýty a zbavit se stigmat obklopujících
onemocnění, jímž jen v Evropské unii trpí šest milionů lidí. V mé vlastní zemi, Irsku, což
je malá země, s epilepsií každý den žije 37 000 lidí. Tato kampaň se zaměřuje na vytvoření
větší otevřenosti a více znalostí o epilepsii a řešení otázek péče o lidi s epilepsií.

V současnosti se v mé zemi potýkáme s obrovským nedostatkem neurologů se specializací
na epilepsii – nejhorším v celé Evropské unii – kde musíte čekat až dva roky, abyste se
k lékaři s potřebnou specializací dostali. To je strašné. Napříč celou Evropskou unií existují
šokující rozdíly ve standardech péče o epileptiky.

Potřebujeme výzkum a údaje: potřebujeme celoevropskou databanku, kde budeme moci
skutečně sdílet osvědčené postupy a zlepšovat věci pro někoho, kdo se snaží vést normální
život, avšak nemůže řídit auto, nemůže jezdit na motorce a nemůže příliš dobře vést
obyčejný život, a přesto je naprosto inteligentní. Něco se již udělalo, ale zbývá toho udělat
mnohem víc.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Pane předsedající, dnešek je také Evropským
dnem sexuálního zdraví. Dámy a pánové, statistiky jsou znepokojující: Světová zdravotnická
organizace odhaduje, že více než 300 milionů lidí se každý rok bezděčně nakazí pohlavně
přenosnou nemocí.

V Evropě, jak varuje Evropské fórum sexuálního zdraví, došlo mezi teenagery ke
znepokojujícímu nárůstu nechtěných těhotenství v důsledku závažného nedostatku
vzdělávání a informací mezi našimi mladými lidmi. Jak říká Komise, existuje dokonce řada
zřetelných nerovností, pokud jde o přístup ke zdravotnickým službám v oblasti sexuálního
zdraví mezi jednotlivými členskými státy a uvnitř nich mezi různými příjmovými
kategoriemi občanů.

Abychom s tímto vším mohli bojovat, potřebujeme evropskou strategii. Plány v této oblasti
má pouze pět členských států, ale všem z nich se již podařilo snížit počet nechtěných
těhotenství, počet infikovaných pohlavně přenosnými chorobami a také počet potratů.
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Potřebujeme společnou strategii zaměřenou na prevenci prostřednictvím vzdělávání, která
rozšíří informační politiky, posílí snahy v oblasti plánování rodičovství a usnadní přístup
k antikoncepci. Potřebujeme průřezovou, ambiciózní strategii bez jakýchkoli tabu s cílem
zaručit práva všech Evropanů na to nejlepší možné sexuální zdraví a bezpečnost.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – Pane předsedající, ráda bych evropské občany informovala
o tom, že minulý týden mě zástupce stálého zástupce Ruské federace při Evropské unii
varoval, že Evropský parlament by neměl tento týden ani mít rozpravu ani přijmout
usnesení o právním státě v Rusku, a pokud by k tomu mělo dojít, vyvolalo by to silnou
reakci Kremlu.

Kolegové, zajímalo by mě, zda jsem jediným poslancem, kterého se ruští diplomaté
pokoušeli takovým způsobem ovlivnit. Jednání tohoto konkrétního ruského diplomata
je upřímně řečeno šokující a není v souladu s osvědčenými diplomatickými postupy. Zní
to spíše jako vyhrožování. Chtěla bych Vás ujistit, že my, poslanci tohoto svobodně a
demokraticky zvoleného Parlamentu, se nemůžeme – a nebudeme – řídit diktáty Kremlu.
Nenecháme se komandovat Putinem. Jsme Evropané, kteří hájí skutečné hodnoty a
neustoupí před výhrůžkami od nikoho.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Pane předsedající, odbory, strany a aktéři
v komunitě kyperských Turků na Kypru vedou zdlouhavou bitvu proti politice Ankary,
která mezi jiným využívá politiku a migraci k tomu, aby z kyperských Turků udělala
ohrožený druh.

Nejsmutnější částí celé této záležitosti jsou neuctivá a ponižující prohlášení tureckého
premiéra Erdogana směrem ke kyperským Turkům; více či méně požadoval, aby kdokoli,
kdo se vzepře proti politice uplatňované Ankarou v okupované části Kypru, byl odsouzen.
Turecký premiér již nyní otevřeně a přímo přiznal, že Turecko má na Kypru strategické
zájmy, a neúspěšně nařídil kyperským Turkům, aby byli zticha.

Stojíme při nich. Náš boj je jejich bojem. Jejich cíle jsou našimi cíli. Problémem nejsou
kyperští Turkové, jak tvrdí někteří lidé. Problémem je neústupná a despotická politika
Turecka.

Ágnes Hankiss (PPE).   – (HU) Pane předsedající, abychom moli provést naši první
bezpečnostní strategii a účinně bojovat proti terorismu a organizovanému zločinu, je
nezbytná vysoce kvalitní odborná příprava v oblasti vymáhání práva v Evropské unii:
odborná příprava v oblasti vymáhání práva, jež bude schopná harmonizovat a pozvednout
na jednotnou úroveň velmi různorodé tradice v této oblasti a velmi rozdílné schopnosti
jednotlivých členských států. Významná úloha čeká Evropskou policejní akademii (CEPOL),
která bude muset splnit důležitý úkol. Je politováníhodné, že CEPOL zde v Evropském
parlamentu vešla ve známost kvůli podezření na nelegální a korupční činnost jejího
dřívějšího vedení. Současně však musí být řečeno – a možná je si toho vědomo méně lidí
a zajímá to méně lidí než ony skandály – že jmenování nových vedoucích pracovníků
v roce 2010 nastartovalo velice příznivé procesy ve fungování Evropské policejní akademie.
Je tudíž důležité zabývat se nejen minulostí, ale také budoucností. Co se týče budoucích
cílů, jen velmi stručně, jsou zapotřebí dvě věci: zajistit právní autonomii Evropské policejní
akademie jakožto organizace a příležitosti rozvoje vyžadované pro její obnovený provoz.
Pro toto bych ráda požádala o vaši podporu a pozornost.
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Luigi de Magistris (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, dnes, 14. února, je
Evropský den epilepsie. Jde o onemocnění, jímž trpí 6 milionů evropských občanů, z nichž
přibližně 300 000 jsou Italové.

Je proto důležité, aby asociace, včetně Italské asociace pro epilepsii, věnující se zvyšování
povědomí o tolik závažném onemocnění, které stále provází velká neznalost a nedostatek
jasných informací a ohledně kterého zůstávají mnohé mimořádně citlivé aspekty neznámé,
vytvářely během tohoto období příležitosti k setkávání.

Nějaké kroky vpřed již byly v posledních několika letech učiněny na evropské úrovni,
zejména prostřednictvím směrnice z roku 2009, avšak stále toho zbývá hodně udělat,
zejména s cílem zaručit plná občanská práva lidem trpícím touto nemocí ve světě práce a
mobility či zajistit dostupnost léků během doby vyučování.

Považuji proto dny přemýšlení o tak zásadních aspektech těchto problémů za velice
důležité.

Silvia-Adriana Ţicău (PPE).   – (RO) Pane předsedající, v prosinci 2010 se nezaměstnanost
v EU-27 vyšplhala na hodnotu 9,6 %, čímž dosáhla čísla 23 milionů nezaměstnaných.
V porovnání se situací v loňském roce nezaměstnanost stoupla ve dvou třetinách členských
států. Hospodářská krize nejtvrději dopadla na mladé lidi a ženy. Nezaměstnanost se u žen
v EU-27 zvýšila na 9,6 % a nezaměstnanost mladých dosáhla 21 %. V některých zemích,
například ve Španělsku, Slovinsku a Litvě, toto číslo dokonce překročilo 35 %. Podobně,
pouze 50 % lidí starších 60 let stále pracuje. Pracovní místa jsou nadále hlavní starostí
Evropských občanů.

Vyzývám Komisi a členské státy k přijetí nezbytných opatření k tomu, aby se sociální
Evropa proměnila v realitu. Evropští občané hledají slušnou práci nabízející plat, z nějž
mohou slušně vyžít, a také přístup ke kvalitním sociálním a zdravotnickým službám.

Naléhavě vyzývám Komisi a členské státy, aby přednostně přidělily finanční prostředky
na opatření, která mohou vytvářet pracovní místa a podporovat průmyslový rozvoj napříč
Evropskou unií.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Pane předsedající, v listopadu 2008 byl občan Slovenské
republiky a Evropské unie, čtyřletý Adam Azab, v Egyptě násilně odloučen od své matky.
Slovenský i egyptský soud rozhodl o svěření dítěte do péče matky. Otec dítěte, egyptský
státní občan, toto rozhodnutí ignoruje. Egyptská policie a ministerstvo vnitra nejsou
schopny ani ochotny vypátrat místo pobytu malého Adama. Jeho matka, paní Katarína
Azab, přímo v Egyptě dva a půl roku pátrala po svém synovi s pomocí slovenského
velvyslanectví. Nepokoje v Egyptě přinutily matku k návratu na Slovensko, avšak bez syna.
Nadále žije v obavách o život a zdraví svého dítěte. Vyzývám Komisi a Parlament, aby
urychleně zasáhly a bránily základní práva svých občanů. Žádám o vaši pomoc při navrácení
malého Adama jeho matce.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Pane předsedající, skutečně tomu není tak dlouho, co
zde na plenárním zasedání stál zpravodaj pro dohodu SWIFT a ujišťoval nás, že se na údaje
o převodech v rámci Evropy tato dohoda nebude vztahovat. To však nebyla pravda, jak
nyní víme. Realita je ve skutečnosti taková, že z této dohody jsou vyloučeny pouze údaje
o transakcích v rámci systému SEPA, zatímco standardní převody v rámci EU a dokonce
expresní převody prostřednictvím služeb SWIFTNet FIN nikoli. Ukazuje se tudíž, že je
tomu tak, že dohoda SWIFT povede k závažným únikům dat a že jeden z hlavních
argumentů stoupenců dohody SWIFT se rozpadl.
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A přesto, co nyní dělá Evropský parlament? Nic. Naprosto nic! Žádný bouřlivý protest,
pouze snaha zamést tyto nové informace pod koberec. To je v příkrém rozporu s děním
v německém parlamentu. V německém parlamentu již proběhla rozprava a dnes jsem také
obdržel e-mail od Sociálně demokratické strany Německa, v němž se velmi jednoznačně
tvrdilo, že Evropský parlament musí být v této oblasti aktivní. Přesně k tomu chci Parlament
vyzvat. Jsem přesvědčen, že je pro nás velmi důležité zastavit toto masové převádění údajů
a znovu zahájit jednání.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Pane předsedající, v době velkého sociálního
napětí nemůžeme než srdečně přivítat významnou dohodu o sociálním dialogu ve
Španělsku mezi vládou, odbory a zaměstnavateli.

Tato dohoda je pro Evropu modelem, protože takový milník zde nebyl již dlouho. Měli
bychom také věnovat bedlivou pozornost myšlenkám Cándida Méndeze, jedné z hlavních
postav této španělské dohody, který se zúčastnil schůze Ekonomické a sociální rady
v úterý 8. února v Bruselu.

Na této schůzi pan Méndez zdůraznil potřebu rozšířit tento dialog na evropskou úroveň
a potřebu toho, aby odbory měly svůj hlas a iniciativu v této naší Evropě.

Tak by to mělo být.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Pane předsedající, v návaznosti na naši
nedávnou rozpravu o mezinárodní adopci bych ráda obrátila pozornost k institutu
pěstounské rodiny. Je to alternativa k ústavní péči pro děti čekající na adopci či vyřešení
problémů v jejich přirozených rodinách. Pěstounské rodiny jsou účinnou a potřebnou
formou péče o děti a jsou zvláštní příležitostí pro sociálně nepřizpůsobené děti, jejichž
šance na adopci jsou nejnižší.

Měli bychom vybízet členské státy k zavádění legislativních změn, které by zlepšily tradiční
formy péče v pěstounských rodinách a stejně tak péči v pěstounských rodinách s mnoha
dětmi nebo se specializovanými pečovateli, a také by zajistily, že bude zpřístupněna
přiměřená finanční podpora. Organizace pěstounských rodin by se mohly zapojit do
tvorby návrhů na právní opatření, která jsou v této oblasti skutečně potřebná. Náhradní
rodiče navíc potřebují, aby se zakládaly skupiny složené z rodičů, pečovatelů, opatrovníků
a sociálních pracovníků, které by účinně spolupracovaly a jejichž cílem by bylo poskytovat
si vzájemnou pomoc a podporu pro rodičovství. O nic méně důležitá je všeobecná
propagace myšlenky pěstounských rodin ve společnosti, aby jich bylo více a aby se jim
dostávalo úcty a uznání, a aby jejich obrovské přispění k péči o děti bylo oceňováno.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Pane předsedající, situace národnostních menšin
záleží především na konstruktivní spolupráci politických představitelů většinové společnosti
a dané menšiny. Během posledních 20 let bylo prokázáno, že maďarské menšinové
komunity mimo Maďarsko byly úspěšné tam, kde se ochota politického vedení menšiny
spolupracovat setkala s konstruktivním přístupem na straně politického vedení většinové
společnosti, které tuto menšinu považovalo za partnera, ať již se podílela na vládě, či nikoli.
K této spolupráci neexistuje žádná alternativa. Velmi mě těší, že se současná slovenská
vláda vydala na cestu, která nás jednoho dne možná dovede k historickému
maďarsko-slovenskému usmíření. S nacionalistickým předváděním nacionalismu jedné
země vyvolávajícím nacionalismus druhé země se musí skoncovat. Doufám, že formy
spolupráce přátelské k menšinám budou v budoucnu v maďarsko-slovenských vztazích
soutěžit jedna s druhou namísto nacionalismu. Věřím, že toto historické
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maďarsko-slovenské usmíření přinese významné výsledky, neboť pro tyto dvě země
neexistuje jiná alternativa.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Pane předsedající, povstání mas obyčejných lidí
proti barbarským represivním režimům plutokracie v zemích Unie pro Středomoří založené
EU jsou důkazem neporažené síly lidu a současně odhalují pokrytectví imperialistů.

Evropská unie a Spojené státy americké se nyní bojovně zastávají svobod lidových mas a
demokracie v Egyptě a dalších zemích. USA, NATO a EU roky podporovaly a s maximálním
úsilím se snažily posilovat tyto barbarské režimy a rozšiřovat své obchodní, hospodářské,
politické a vojenské vztahy s nimi, prostřednictvím velkých obchodů a svých politických
mluvčích; tím vytvářely masovou chudobu, bídu, pronásledování a masivní vlny
hospodářských migrantů a uprchlíků, kteří jsou pěchováni do koncentračních táborů
v členských státech Evropské unie a drženi v nich.

Mubarak až do dnešního dne nadále zastává funkci spolupředsedy Unie pro Středomoří.
Prohlášení Evropské unie a Spojených států amerických k lidem bouřícím se v této oblasti
mají jediný cíl: dezorientovat lidi v jejich boji. Tito lidé by neměli být drženi v pasti zásahy
ze strany Spojených států a jejich spojenců. Řecká komunistická strana vyzývá lidi, aby
skutečně vyjádřili svoji solidaritu s lidmi vedoucími tento boj.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, záměrem tohoto
mého projevu je vyjádřit obavy tisíců rybářských rodin z jižní Itálie, zejména z oblastí
Kampánie a Sicílie, které představují polovinu celé naší malé rybářské flotily. Tito lidé trpí
kvůli nespravedlivému a zbytečnému zákazu lovu rybího potěru; tento zákaz nemá naprosto
žádný odborný základ a nedává ani nejmenší politický smysl. Takovým způsobem jednání
bude Unie časem čím dál víc vnímána jako nepřítel našich rybářů, kteří provádějí činnost
důležitou pro vnitrostátní i evropský hrubý domácí produkt (HDP).

Před dvěma či třemi dny jsme požádali některé poslance, z nichž někteří jsou dnes večer
také zde v této sněmovně, o setkání s paní komisařkou Damanakiovou. Ačkoli nám to
bylo slíbeno, od té doby jsme nedostali žádnou odpověď, třebaže paní komisařka se zavázala
ke snaze nalézt lepší řešení pro celou tuto otázku a v té době prokázala velkou politickou
citlivost.

Musíme však opět s politováním konstatovat, že bruselská byrokracie zvítězila nad
politikou. Proto považuji za příhodné, aby se, díky Lisabonské smlouvě, tento Parlament
jednou provždy prosadil s cílem porazit určité typy opotřebované a krátkozraké
argumentace.

Žádáme proto paní komisařku, aby v této sněmovně promluvila o této otázce a diskutovala
o ní zde v Parlamentu.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Pane předsedající, ačkoli Dohoda o partnerství
v oblasti rybolovu mezi EU a Marokem byla obnovena na čtyři roky, protokol, kterým se
stanoví rybolovná práva a výnosy, vyprší 28. února.

Existuje riziko, že činnosti loďstva EU provozujícího zejména drobný rybolov budou
přerušeny, což bude mít významný dopad na evropské oblasti a města, která jsou silně
postižena krizí. Je zde také riziko, že bude přerušen rozvoj udržitelného rybolovu v kontextu
zmíněného protokolu a tok investic k obyvatelům této oblasti.

V pátek Komise požádala Radu o schválení zahájení jednání pro obnovení protokolu a
v pondělí se sejde Rada ve složení pro zemědělství a rybolov.
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Musíme jednat rychle. Žádám proto Radu, aby Komisi na tomto setkání dala mandát, a
žádám Komisi, aby v nadcházejícím týdnu zahájila rozhovory s cílem zajistit nový protokol
se všemi garancemi, a dosáhla prozatímního prodloužení činnosti, aby se zajistilo, že bude
pokračovat po dostatečně dlouhou dobu jednoho či dvou let, s cílem dosáhnout finální,
zcela uspokojivé dohody.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pane předsedající, přibližně miliarda lidí na světě je
chronicky podvyživená nebo hladoví. V roce 2008 dramaticky vzrostly ceny potravin,
což způsobilo nepokoje kvůli potravinám v přibližně 30 zemích na celém světě. Dnes se
ceny potravin blíží cenám z roku 2008. Přispěla k tomu i všeobecná hospodářská krize,
což znamená, že je ještě potřebnější vyvinout usilovné snahy o nalezení spravedlivých
způsobů distribuce potravinářských výrobků v celosvětovém měřítku. V Evropské unii se
však bohužel zapomíná na to, že cílem společné zemědělské politiky je především
zabezpečit všem evropským spotřebitelům dodávky vysoce kvalitních potravin za
dostupnou cenu. Nesmíme dovolit další odstraňování nástrojů, které regulují trh a udržují
zásoby na dostatečně vysoké úrovni, a to včetně zásob obilovin. Je také zásadní odstranit
spekulaci na tomto trhu – je hanebné a nemorální, že kapitálové skupiny v honbě za vyššími
zisky deformují pravidla volného trhu a odsuzují miliony lidí na celém světě k tomu, aby
trpěli hladem.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Pane předsedající, výsledky reprezentativní studie ukazují,
že pouhá 4 % bulharských studentů se účastní studentských výměnných programů, jako
je Erasmus. Hlavní důvod tohoto nízkého čísla souvisí s finančními omezeními.

Jediným způsobem, jak dosáhnout cíle 20 % mobility studentů do roku 2020, je přezkoumat
mechanismy financování. K tomu mohou být navrženy dva typy opatření. Prvním jsou
kredity za studentskou mobilitu. Studie, kterou provedla London School of Economics,
navrhuje zřízení evropského nástroje pro udělování kreditů za studentské výměny, což
povede k většímu zájmu ze strany studentů.

Druhý typ opatření souvisí s navyšováním grantů pro studentské výměny. Granty snižují
sociální nerovnost a představují nejúčinnější investici do zvyšování vzdělávacích standardů
a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Z evropských i vnitrostátních rozpočtů je
zapotřebí přidělit více prostředků, aby si studenti mohli dovolit účastnit se evropských
programů mobility.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Pane předsedající, vítám občanská hnutí v Tunisku
a Egyptě, která již úspěšně svrhla dva diktátorské režimy, které se v průběhu několika
desetiletí pevně zakořenily. Navrch k obavám o budoucnost arabského světa, na jehož
stabilitě je závislá rovnováha celosvětového uspořádání, musíme přidat ještě závažnější
obavu o blaho občanů uvnitř i vně Evropské unie.

Od počátku této hospodářské krize bylo prioritami zachránit finanční a bankovní systém
a vyvážit státní rozpočet. Nyní však stojíme před situací, v níž břímě recese způsobuje
nepředvídatelné následky s významným geopolitickým dopadem. V Tunisku a Egyptě růst
cen potravin a nezaměstnanosti posílil rozhořčení způsobené diktátorskými režimy.
Nedostatek vyhlídek a čím dál tísnivější současné klima také mají dopad na náladu občanů
v některých členských státech, zejména ve východních a jižních oblastech Evropské unie.
Jsem přesvědčen, že je načase, aby se zaměřila větší pozornost na životní úroveň lidí. Jinak
riskujeme, že uvidíme nečekané projevy nespokojenosti obyvatelstva, od nějž se neustále
jen žádá, aby přinášelo oběti.
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Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych popsal vážnou
situaci, v níž se nacházejí italští rybáři, protože jim není dovoleno lovit sledě obecného.
Tento zákaz způsobuje přímé ztráty tisícům rodin, které si touto činností vydělávají na
živobytí.

Jediné období pro odlov tohoto druhu ryb, které trvá od začátku ledna do 31. března, nám
právě nyní zbytečně utíká mezi prsty kvůli nečinnému přístupu komisařky Damanakiové
a jejích úředníků.

1. února, společně s delegací čtyř dalších poslanců, včetně pana Antinora, který je zde ve
sněmovně přítomen, jsem u paní komisařky osobně lobboval, aby naléhavě jednala, a ona
slíbila, že nám za několik dní odpoví. Avšak k dnešnímu dni jsme žádnou odpověď
neobdrželi, což dokazuje neschopnost paní komisařky reagovat na situaci, jež by si
zasloužila okamžité jednání.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Pane předsedající, rád bych vyjádřil své znepokojení
ohledně skutečnosti, že v Evropské radě byla přijata dohoda o novém modelu správy
ekonomických záležitostí. Prvně, tento model je určen pouze pro členské státy eurozóny.
Ostatní členské státy mají pouze právo asistovat při koordinaci tohoto modelu. To si říká
o otázku, proč si pouze členské státy patřící do eurozóny zaslouží zvláštní hospodářská
záchranná opatření, když členské státy nepatřící do eurozóny také čelí obrovským
hospodářským a finančním obtížím a v budoucnu mohou také vyžadovat pomoc.

Mám pocit, že v tomto případě je v Evropské unii zakládán poněkud negativní precedens
přinášející riziko vytvoření takzvané dvourychlostní Evropy. To může Evropu přivést k čím
dál rozdílnějším mírám růstu a rozvoje, rozpustit myšlenku jednotné Evropské unie a
zklamat naše občany.

Brian Crowley (ALDE).   – Pane předsedající, skutečně jsem nežádal o řečnickou dobu,
avšak děkuji vám, že jste mi umožnil vyjádřit soucit s rodinami lidí, kteří přišli o život při
tragické letecké nehodě v mém rodném městě, irském Corku, minulý čtvrtek 10. února.

Nebýt pohotové reakce hasičské služby corkského letiště, která oheň v letadle uhasila, bylo
by ztraceno i šest dalších životů. Vskutku, dva lidé byli schopni z místa havárie odejít,
navzdory tomu, že se letadlo na ranveji dvakrát převrátilo.

Je důležité, abychom my zde v Parlamentu, protože sami pravidelně létáme, uznali a
uvědomili si skutečnost, že protipožární služby na všech letištích napříč celou Unií je
zapotřebí udržovat na nejvyšší možné úrovni připravenosti reagovat na tento typ tragédií.

Předsedající.   – Tím je tento bod uzavřen.

20. Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis

21. Ukončení zasedání

(Zasedání skončilo v 23:10)
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