
ÚTERÝ, 15. ÚNORA 2011

PŘEDSEDAJÍCÍ: LIBOR ROUČEK
Místopředseda

(Zasedání bylo zahájeno v 9:00)

1. Zahájení zasedání

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

3. Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)

Předsedající. -   Dalším bodem je zpráva Martina Callanana jménem Výboru pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla
v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových
vozidel (KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) (A7-0287/2010).

Martin Callanan,    zpravodaj.  – Pane předsedající, jsem potěšen, že dnes mohu zahájit
rozpravu o své zprávě o emisích z lehkých užitkových vozidel.

Než se dostanu k podrobnostem textu, chtěl bych vyjádřit poděkování: především
poděkování stínovým zpravodajům ze všech politických skupin. Zadruhé zpravodajům
a členům Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
za jejich stanoviska. A zatřetí paní komisařce a jejímu týmu – k této problematice jsme
absolvovali řadu velmi konstruktivních setkání. Začtvrté bych chtěl poděkovat belgickému
předsednictví za velmi důkladnou práci v průběhu třístranných vyjednávání. A moje
poslední poděkování patří Josu Vervloetovi a Isobel Findlayové ze sekretariátu výboru
ENVI, kteří mi po celou dobu poskytovali neuvěřitelnou podporu. Velmi oceňuji zejména
to, že mi Isobel pomohla se složitým postupem projednávání ve výborech.

Navrhovaný právní předpis byl očekáván od té doby, co byl schválen podobný právní
předpis týkající se osobních automobilů. Já osobně jsem nebyl zcela přesvědčen o potřebě
tohoto právního předpisu, neboť většinu dodávkových vozů si kupují velcí i malí
podnikatelé, kteří si již velmi dobře uvědomují potřebu šetřit a hospodárně využívat palivo.
Proto jsem po celou dobu trvání tohoto procesu věřil, že nejdůležitější je mít ambiciózní,
ale realistický dlouhodobý cíl a vhodný krátkodobý cíl, který bude zohledňovat jak potřeby
průmyslových výrobních cyklů, tak potřeby zlepšení stavu životního prostředí. Po celou
dobu jednání jsme se zaměřovali hlavně na dlouhodobý cíl.

Původní návrh Komise byl 135 g CO2/km, což bylo z mnoha stran považováno za
nedosažitelné. Odvětví lehkých užitkových vozidel má delší vývojový a výrobní cyklus
než odvětví osobních automobilů. Lehké užitkové vozy se také, jak napovídá jejich název,
používají převážně pro obchodní účely a na rozdíl od osobních automobilů je u těchto
vozidel méně možností na úpravu jejich tvaru a hmotnosti, což by snížilo emise. Hlavní
cestou, jak toho u lehkých užitkových vozidel dosáhnout, je úprava motoru a mechaniky
vozidel, což je mnohem delší a nákladnější postup než jednoduchá změna karosérie vozidla
nebo hmotnosti vozidla.
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Je třeba také poznamenat, že v odvětví lehkých užitkových vozidel se mnohem častěji než
v odvětví osobních automobilů používá jako palivo nafta. Když Komise zveřejnila svůj
původní návrh, mnoho výrobců jasně uvedlo, že si nepřejí nastavení nižšího limitu než
160 g CO2/km, což je číslo, které nám všem tady v Parlamentu vyrazilo dech, neboť je příliš
mírné a blahovolné. Nakonec je v balíčku, který jsme odsouhlasili a který máte dnes před
sebou, slušný a rozumný kompromis 147 g CO2/km.

Vzhledem k vyšším nákladům spojeným se snížením emisí CO2 lehkých užitkových vozidel
v porovnání s osobními automobily a potřebě delšího vývojového a výrobního cyklu se
osobně domnívám, že jsme na jedné straně dosáhli slušné rovnováhy mezi zajištěním
vyšších ekologických norem a na druhé straně jsme pro odvětví výroby lehkých užitkových
vozidel stanovili realistický a dosažitelný cíl. Skutečnost, že když jsme dospěli k této
kompromisní výši, jsme z jedné strany obviňováni, že příliš přejeme průmyslu, a z druhé
strany, že jsme příliš ohleduplní k životnímu prostředí, je pro mne známkou, že jsme
možná dospěli ke správné rovnováze.

Jedna z oblastí v návrhu Komise, s níž se podle názoru všech skupin nedalo pracovat, se
týkala velmi složité problematiky výroby vozidel v několika fázích. Je samozřejmě
nespravedlivé postihovat výrobce základního vozidla, protože nejsou odpovědní za to, co
se s vozidlem stane v dalších fázích výroby. Balíček, který máte dnes před sebou, obsahuje
velmi rozumný návrh, že Komise do konce roku celou záležitost prověří a stanoví základ,
podle něhož bude provedena revize.

Jsem přesvědčen, že balíček, který jsme dojednali a který bude dnes předložen Parlamentu
jako pozměňovací návrh 58, je nejlepší možný výsledek. Jsem rád, že mám, alespoň jak
doufám, podporu většiny hlavních politických skupin. Návrh vyvažuje potřebu lepších
ekologických norem s realistickými a dosažitelnými cíli, které nepoškodí výrobní odvětví
a nebudou představovat riziko pro pracovní místa v Unii.

Obecně nejsem příznivcem dohody v prvním čtení a myslím si, že pokud je to vůbec
možné, měli bychom se jí vyhýbat. V tomto případě však dohoda v prvním čtení vnáší
jasno a jistotu do odvětví, které stále trpí v důsledku celosvětové hospodářské krize, a
určuje úroveň přísných, ale spravedlivých ekologických norem, o něž nám všem jde.
Doufám, že kolegové dnes stejně jako já balíček podpoří.

Connie Hedegaard,    členka Komise.  – Pane předsedající, úvodem bych chtěla poblahopřát
zpravodaji, panu Callananovi, a stínovým zpravodajům k úsilí, které vynaložili na dosažení
dohody o návrhu Komise o lehkých užitkových vozidlech. Jak uvedl pan Callanan, vzhledem
k dozvukům hospodářského poklesu byly tyto diskuse skutečně obtížné.

Abych to vysvětlila: kompromisní balíček, který je výsledkem těchto meziinstitucionálních
diskusí, není v mnoha bodech tak ambiciózní jako návrh Komise. O jeden rok je především
odložena úplná shoda s krátkodobým cílem, byla snížena pokuta za nesplnění, tzv.
„poplatek za překročení emisí“, a ambice dlouhodobého cíle byly sníženy. Proto nebude
pro nikoho žádným překvapením, když řeknu, že bych byla uvítala ambicióznější výsledek,
a mnozí z vás pravděpodobně sdílí tento názor.

Tento kompromis však stále představuje krok kupředu. Do roku 2020 se tak díky němu
sníží průměrné emise CO2 dodávkových vozidel ze základní úrovně 203 g CO2 na kilometr
v roce 2007 na 147 gramů na kilometr. To bude znamenat průměrné snížení emisí u
dodávkových vozidel o 28 % za 13 let. Vzhledem k očekávané rostoucí poptávce po lehkých
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užitkových vozidlech bude zvýšená účinnost znamenat významný příspěvek k omezení
emisí v dopravě.

Kompromis také přinese spotřebitelům, zejména malým a středním podnikům, čisté úspory
za celou dobu životnosti vozidla, a to více než 2 200 EUR na vozidlo. Tyto cíle navíc podnítí
inovace v odvětví, umožní výrobcům využít přechod k nízkouhlíkovému hospodářství a
podpoří jejich dlouhodobou konkurenceschopnost. Nezapomínejme, že tento předpis by
měl poskytnout výrobcům výhodu v tom, že budou průkopníky na světových trzích, kde
se tyto standardy pravděpodobně objeví následně a kde se očekává nárůst poptávky po
účinných vozidlech.

Toto nařízení navíc zaplní velkou mezeru mezi předpisy pro osobní a dodávkové vozy a
minimalizuje tak možné nepříznivé účinky na regulaci CO2 u osobních automobilů. Velké
automobily se nebudou moci vyhnout normám pro emise CO2 pouhou změnou kategorie
vozidla na „dodávkové“ při schvalování typu.

Konečně, jak víte, emise z dopravy jsou dnes vyšší než v roce 1990 a do velké míry
vyrovnávají snížení emisí v ostatních odvětvích. To je samozřejmě neudržitelné. Doprava
musí zásadním způsobem přispět k celkovým cílům EU v oblasti CO2.

Toto nařízení je dalším nástrojem, který pomůže členským státům splnit závazky v oblasti
snížení emisí CO2 v odvětvích mimo systém pro obchodování s emisemi do roku 2020.

Jsem přesvědčena, že tyto dohoda je dalším důkazem, že Evropská unie se zavazuje
dosáhnout svých cílů v oblasti klimatu, a doufám, že dnes při hlasování tento kompromisní
balíček podpoříte.

Werner Langen,    navrhovatel Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. – (DE) Pane
předsedající, první čtení by mělo být výjimkou. V tomto případě to bylo možné, neboť
jsme došli v tom nejkontroverznějším tématu ke kompromisu mezi návrhy Komise, Výboru
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum
a energetiku. Skutečnost, že jsme šli do jednání se společným vyjednávacím mandátem od
všech skupin, je jedinou věcí, která nám umožnila dojít k tomuto výsledku. Chtěl bych
poděkovat zejména panu Callananovi za projevené odhodlání. Můžeme být hrdí na to, co
jsme dokázali. Výsledek je v mnoha oblastech shodný s návrhem Výboru pro průmysl.
Jsem přesvědčen, že jsme zahájili ambiciózní projekt, který je pro toto odvětví schůdný a
který především umožní spotřebitelům kupovat si dostupné moderní automobily s nižšími
emisemi CO2. To platí zejména pro malé a střední podniky, obchodníky, maloobchodníky
a mikropodniky, které používají tento typ vozidel.

(Předsedající řečníka přerušil.)

V mé agendě za Výbor pro průmysl je jeden bod, který nebyl do návrhu zapracován,
nicméně byl přijat těsnou většinou. Týká se návrhu na omezovače rychlosti. Nyní je to věcí
členských států, které budou muset zavést své vlastní předpisy. Celkově jsme nicméně
s kompromisem spokojeni. Výbor pro průmysl je připraven podpořit balíček jako celek.

Oldřich Vlasák,    navrhovatel Výboru pro dopravu a cestovní ruch . −  (CS) Pane předsedající,
je pravdou, že doprava patří mezi sektory, kde je žádoucí emise snižovat. Naše honba za
snižováním emisí by však neměla ohrožovat konkurenceschopnost evropských výrobců
automobilů. Tento požadavek je obzvláště naléhavý vzhledem k proběhlé finanční krizi,
která dosud má na evropský automobilový průmysl vážné dopady.
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V tomto ohledu hodnotím dosaženou hodnotu 147 g CO2/km pro průměrné emise nových
lehkých užitkových vozidel jako poměrně ambiciózní a jsem velice zvědav na studii
proveditelnosti, kterou má Komise na základě aktualizovaných výsledků zpracovat.

S velkou ostražitostí současně sleduji snahy Komise a některých dalších aktérů, kterým se
navržený cíl zdá naopak málo ambiciózní, opětovně debatu na toto téma otevírat a pokoušet
se o změnu tohoto nařízení, která by stanovovala přísnější cíle. Jsem přesvědčen, že
ekonomičtí aktéři potřebují jistotu, že se legislativa nebude neustále měnit. Nyní nastal čas
dát výrobcům automobilů prostor na práci a vývoj nových motorů, aby se s regulací a
novými cíli mohli vypořádat.

Současně se domnívám, že by naší pozornosti neměl uniknout ani bod odůvodnění 24,
který se zamýšlí nad rozšířením omezovačů rychlosti také pro lehká užitková vozidla.
Jsem rád, že tuto otázku budeme řešit zvlášť a že tato debata bude věcná a méně ideologická.

Předsedající. -   Dámy a pánové, musíme se držet předem stanoveného času, protože
máme nabitý program a ve 12:00 je hlasování.

Richard Seeber,    jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedající, dnes zastupuji paní
Weisgerberovou, naši stínovou zpravodajku za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin, která je na mateřské dovolené. Všichni jí přejeme všechno nejlepší.
Odvedla na této problematice vynikající práci.

Celkově jsme všichni s kompromisem spokojeni. Dosáhnout jej nebylo tak obtížné jako
v případě osobních automobilů, neboť toto není tak emocionálně vypjaté téma. Museli
jsme se ale vypořádat s velkými ekologickými a hospodářskými problémy. Z hlediska
politiky klimatu je důležité, že zátěž je rozložena rovnoměrně na všechny články řetězu a
každý z těchto článků musí přispět. Museli jsme však zajistit, že tento článek neobrousíme
natolik, aby se zlomil. Co tím myslím? Samozřejmě náklady spojené s takovým opatřením
představují pro malé a střední podniky závažný problém. Malé podniky budou velmi
pečlivě zvažovat, zda se vyplatí nahradit staré vozidlo a investovat do nového. Proto jsme
se museli méně soustředit na technické aspekty a více na ekonomické aspekty. Z technického
hlediska jsme mohli dosáhnout mnohem více, ale náklady by určitě přešly na malé a střední
podniky a to by nepřineslo požadované výsledky.

Budeme muset několik let počkat, abychom zjistili, zda je nařízení dobré, neboť dobré
bude jen v případě, že skutečně dosáhneme požadovaných úrovní emisí. Bude-li výsledkem
udělování pokut, pak jsme svého cíle nedosáhli. Musíme velmi pečlivě sledovat, jak se
situace vyvíjí.

Matthias Groote,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, úvodem
bych chtěl vyjádřit vděčnost za to, jakým způsobem jsme byli schopni tak konstruktivně
spolupracovat. Dnes jsme došli k dobrému kompromisu z hlediska životního prostředí i
hospodářství. Přestože jsme podle mého názoru mohli dosáhnout více, pokud jde o limit,
je právní předpis pro lehká užitková vozidla, který dnes schvalujeme, tím nejpřísnějším
na světě. Na to nesmíme zapomínat. Paní Hedegaardová již řekla, že tyto právní předpisy
platné pro konkrétní odvětví, které zavádíme vedle systému obchodování s emisemi, jsou
velmi důležité, protože nám umožňují dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. Budou-li
vozidla spotřebovávat méně paliva, přinese to přidanou hodnotu nejen klimatu, ale i kvalitě
ovzduší. Při limitu 147 gramů, což odpovídá 5,6 litrů nafty, budou vozidla produkovat
méně znečištění. To znamená, že se kvalita ovzduší v našich městech zlepší. Dnes uděláme
velký krok kupředu.
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Moje skupina hlasuje pro tento kompromisní balíček, neboť obsahuje důležitý bod, v němž
se uvádí, že nejpozději v roce 2014 musíme zhodnotit, zda byly splněny nebo překročeny
cíle, které dnes schvalujeme, a zda máme v této oblasti provést nějaké úpravy. To byl pro
naši skupinu hlavní požadavek. O povaze tohoto kompromisu jsem vedl dlouhé diskuse
se svým kolegou, panem Pirillem, a to byl jeden z předpokladů kompromisního balíčku.

Již tu zazněly komentáře k prvnímu čtení. V budoucnosti bychom měli zajistit, že k dohodě
v prvním čtení nebude docházet tak často. V tomto případě je to přijatelné, neboť v diskusích
šlo nakonec jen o pouhé dva gramy. Nemuseli jsme to předkládat ke druhému čtení. Jestliže
však všechno budeme schvalovat v prvním čtení, Parlament se bude sám připravovat o
svá práva.

Chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci, a tou je zkušební cyklus. Bude velmi důležité,
abychom v budoucnu měli standardizovaný zkušební cyklus, který snad jednou vstoupí
v platnost na celém světě a který bude odpovídat skutečnosti. Naše stávající zkušební cykly
jsou nerealistické a v této oblasti máme co napravovat. Probíhají mezinárodní jednání a
já doufám, že skončí úspěchem, protože to bude znamenat, že právní předpis bude odrážet
stávající jízdní cykly. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kdo se zapojili. Dnešní den
je úspěšným dnem pro klimatickou a ekologickou politiku Evropské unie.

Holger Krahmer,    jménem skupiny ALDE. – (DE) Pane předsedající, v diskusi o tom, zda
je či není rozumné dojít k dohodě v prvním čtení, bychom neměli tak důsledně lpět na
svých zásadách, jak doporučovali někteří poslanci. Mělo by to záviset na tématu. Jak
probíhají diskuse? Jak rozporuplné jsou? V případě regulace emisí CO2 u lehkých užitkových
vozidel je jasné, že stanoviska jednotlivých orgánů se příliš neliší. Proto by nemělo cenu
zahajovat druhé čtení, nejde-li o věc, která je předmětem vzrušených diskusí, jinými slovy,
pokud jde o dlouhodobý cíl.

Evropská komise nikdy řádně nevysvětlila, jak může být snížení emisí z dnešních 203 gramů
na 135 gramů do deseti let – to jsou údaje, které právě uvedla paní Hedegaardová –
provedeno ekonomicky schůdným způsobem. Nevyplývá to ani z posouzení dopadu.
Představuje to snížení o 34 % a daleko to překračuje naše další cíle v oblasti klimatu.
Nejdůležitějším úkolem Parlamentu bylo přiblížit tento cíl zpět realitě a zajistit jeho
ekonomickou proveditelnost. To jsme také udělali. Jsem rád, že pan Groote zohlednil můj
argument, neboť průměr vozového parku, 147 gramů, je daleko od toho, co Komise
původně navrhovala, ale je to také zdaleka nejambicióznější cíl, jaký je kde ve světě stanoven.
Neměli bychom se snažit přesvědčit sami sebe, že limit CO2 pro lehká užitková vozidla
spasí světové klima.

Chtěl bych poděkovat všem, včetně zpravodajů, za jejich důkladnou práci. Jsem rád, že
jsme pro tento kompromis získali velkou většinu.

Carl Schlyter,    jménem skupiny Verts/ALE. – (SV) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat
zpravodaji, panu Callananovi, za mimořádnou profesionalitu a inkluzivní vystupování při
vedení jednání.

Nebudu však vyjadřovat své díky za dohodu. My ve skupině Zelených/Evropské svobodné
aliance jsme přesvědčeni, že původní návrh Komise byl dobrý a realistický, ale dohoda,
které bylo dosaženo, je bohužel příliš slabá. Nijak neprospěje konkurenceschopnosti
automobilového průmyslu. Otázkou je, kam budeme v roce 2020 prodávat automobily.
Budeme je prodávat do Asie a tam budou žádat vozidla s mimořádně nízkou energetickou
spotřebou. Chceme-li tedy využít konkurenceschopnosti tohoto odvětví, měli bychom si
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stanovit mnohem vyšší cíle. Dohoda neprospěje ani životnímu prostředí, a to ani v případě,
že každé užitkové vozidlo vypustí o 28 % emisí méně. Cíle snížení emisí o 30 %, který
pravděpodobně dojednáme v Durbanu v Jižní Africe, tak také nedosáhneme. Ani
hospodářství z toho nebude mít žádný prospěch, neboť nikdo neočekává, že cena benzinu
bude v roce 2020 přibližně 13 SEK, tedy 1,30 EUR za litr. Bude samozřejmě mnohem
vyšší. Výpočty, které byly základem původního návrhu Komise, byly tedy mnohem
realističtější, přestože byly údaje téměř příliš vysoké, než aby bylo možno provést efektivní
ekonomické výpočty. Tato dohoda tak bohužel nijak neprospěje konkurenceschopnosti,
hospodářství ani životnímu prostředí.

Naopak jsem přesvědčen, že přirozený technický pokrok půjde ještě dále, než uvádí tato
dohoda. Horizont plánování v tomto odvětví se zhorší, protože spotřebitelé budou v roce
2020 téměř jistě žádat automobily, které nevypouští více než 120 g CO2/km.

Nešťastné je také to, že jsme snížili pokuty pro ty, kdo nesplní cíle. To znamená, že
nesplníme ani cíl v legislativní oblasti, nedojde-li k tomu, v co doufám. Jinými slovy,
dosáhneme toho přirozeným pokrokem. Stejně je to se superkredity: díky nim bláhově
věříme, že emise jsou nižší, než skutečně jsou, počítáme-li každý elektromobil třikrát.
Proto bohužel nemůžeme podpořit tuto dohodu, ale přesto bych chtěl poděkovat všem,
kdo na ní pracovali.

Miroslav Ouzký,    za skupinu ECR. – Pane předsedající, děkuji vám, že část této debaty
moderujete v češtině. Chtěl bych ale hlavně poděkovat zpravodajům a hlavnímu zpravodaji
Martinu Callananovi za odvedenou práci. Tato norma, kterou projednáváme, navazuje na
politiku klimatických změn, tak jak ji známe z Evropského parlamentu, a není zde prostor
s touto politikou a s celou koncepcí příliš polemizovat. Je nutno si uvědomit, že se jedná
většinou o jednostranné kroky Evropského parlamentu, které nemají odpovídající zrcadlení
mimo Evropskou unii ve zbytku světa. Je potřeba zvážit, co je citlivou motivací a co je
nepřiměřenou zátěží pro evropské podniky, a já jsem přesvědčen, že v této zprávě se
podařilo přiblížit se k citlivé motivaci. V tomto případě nesouhlasím výrazně s tím, co řekl
můj předřečník Carl Schlyter. Konkurenceschopnosti Evropy nepomůžeme a nepomáháme
tím, když na nohy evropského průmyslu přivážeme ocelovou kouli. Zatím všechny důkazy
svědčí o tom, že průmyslu v Evropě skutečně ubývá a odstěhovává se za hranice. Kroky v
oblasti lehkých užitkových vozidel jsou daleko komplikovanější ve srovnání s osobními
automobily a více zatěžují malé podnikatele tak, jak zde již bylo zmíněno. Chtěl bych na
závěr ocenit práci skutečně všech zpravodajů a dosažený kompromis považuji za vynikající
práci.

Sabine Wils,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, než
začnu diskutovat o lehkých užitkových vozidlech, chtěla bych vám připomenout, že
evropští výrobci automobilů dosáhli cílů EU pro produkci CO2 již několik let před lhůtou
stanovenou na rok 2015 tím, že zavedli vhodná technická opatření. Nyní je zřejmé, že
výrobci při jednáních o lhůtě a o cílech v oblasti opatření na snížení CO2 pro automobily
značně přeháněli, neboť lhůty a cíle byly následně zmírněny. Výrobci zaujali stejný přístup
při lobbování týkajícím se cílů snížení CO2 u lehkých užitkových vozidel. Ráda bych věděla,
jak většina v tomto Parlamentu může vědomě opakovat tuto chybu a znovu ustoupit
požadavkům automobilového průmyslu.

Jsem přesvědčena, že v tomto období, kdy dochází ke změně klimatu, je důležité chránit
životní prostředí a zabezpečit budoucnost lidského pokolení. Kdyby Parlament alespoň
podpořil návrh Komise, evropský automobilový průmysl by se dostal na špici technického
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vývoje a to by mu umožnilo udržet si konkurenceschopnost. Komise navrhla jako cíl
snížení na 135 gramů CO2 na kilometr. Po přechodném období by výrobci měli tohoto
cíle dosáhnout až do roku 2020. Podle mého názoru by to bylo proveditelné. Místo toho
se pod tlakem ze strany Rady za zavřenými dveřmi dospělo ke kompromisu, podle něhož
nyní musí výrobci automobilů snížit emise CO2 u lehkých užitkových vozidel jen na 197
gramů CO2 na kilometr do roku 2020. Tento chabý kompromis je dárkem automobilovému
průmyslu. Superkredity, zaváděcí období a sdružování emisí ještě více oslabí již nyní nízké
limity. Lobbování výrobců mezi poslanci tohoto Parlamentu a tlak ze strany zemí
vyrábějících automobily, zejména Německa, Francie a Itálie, v Radě vedly k tomuto
ubohému výsledku, v němž je celá řada mezer.

Tato zpráva je nepřijatelná. Je v rozporu s klimatickými cíli EU a zpomalí tempo technických
inovací. Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice bude
hlasovat proti této zprávě.

Paul Nuttall,    jménem skupiny EFD. – Pane předsedající, můj otec je drobný podnikatel.
Vlastní elektrotechnickou společnost a tuto společnost si mohl zřídit jen díky daňovým
úlevám a možnostem, které dostal od konzervativní premiérky a skutečné euroskeptičky
Margaret Thatcherové v osmdesátých letech minulého století.

Stejně jako všichni drobní podnikatelé je zavalen administrativou a předpisy, z nichž
mnohé pochází z tohoto místa, z Evropského parlamentu. Malý podnik mého otce zůstává
malým podnikem. Tento typ podniků je ovšem základem britského hospodářství a jejich
počet kolísá okolo 73 % veškerých podniků ve Spojeném království.

Můj otec má dodávku a stejně jako mnoho drobných podnikatelů bojuje v důsledku recese.
Mám vážné obavy, že tento právní předpis vyřadí takové malé podniky, jako je podnik
mého otce, navždy z podnikání, neboť jsme se dozvěděli, že tento předpis zvýší cenu
dodávek na 5 000 EUR. V době hospodářského soupeření si drobní podnikatelé stěží
mohou dovolit takové náklady.

Kolega ze skupiny socialistů uvedl, že dnes je šťastný den pro politiku EU v oblasti změny
klimatu. Jestliže však tento předpis projde, mohu vám zaručit, že to bude černý den pro
všechny drobné podnikatele na celém kontinentě.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Chris Davies (ALDE).   – Pane předsedající, proč tento vážený muž nechápe, že toto
opatření má zlepšit účinnost paliv u lehkých užitkových vozidel? To znamená snížit cenu
jejich provozu na každé míli v době, kdy jsou ceny paliva rekordně vysoké. To nebrání
podnikání, ale napomáhá mu.

Paul Nuttall (EFD).   – Pane předsedající, na tomto místě se znovu ukazuje naprostá
neznalost toho, co se děje ve skutečném světě. Lidé tam venku bojují o přežití a tento právní
předpis, a to nám bylo jasně řečeno, má zvednout ceny malých dodávek, které používá
mnoho drobných podnikatelů na celém kontinentu. Zvedne je nejméně o 5 000 EUR. To
je naprosto špatně a je to něco, co si v době recese nemůžeme dovolit.

Nick Griffin (NI).   – Pane předsedající, jak tak poslouchám diskuse o způsobech, jak
vyždímat z obyčejných lidí více peněz ve jménu změny klimatu, všiml jsem si dvou věcí.
První je, že již nikdo nehovoří o globálním oteplování. I ti poslanci EP, kteří jsou nejvíce
odtržení od reality, si jasně uvědomují, že odhalení lživých pseudovědeckých výkladů a
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rekordně studené zimy na celé planetě způsobily, že veřejnost je oprávněně skeptická
k zavádějící propagandě o topících se ledních medvědech.

Druhou věcí je vozový park za našimi zády – Porche, Mercedesy, BMW, SUV, přehlídka
benzín hltajícího luxusu lidí, kteří se pohoršují nad mnoha obyčejnými dodávkami a spikli
se, aby pomocí omezovačů rychlosti a pomocí pokut ještě ztížili život pracujícím lidem,
a to všechno v zájmu dogmatu, jehož základem jsou zdiskreditované statistiky
zmanipulované klikou uplacených vědců, financované a medializované superbohatými
zajištěnými zájmy v zeleném průmyslovém komplexu – Al Gore, princ Charles, Shell a
Goldman Sachs. Ti všichni si regulérně nakradou z daní vybraných na podporu větrných
elektráren a obchodování s uhlíkem.

I když oceňuji úsilí některých poslanců EP otupit největší výstřelky této hysterie okolo
CO2, je pravda, že kdokoli, kdo popřeje sluchu této otřepané mystifikaci o člověkem
způsobeném globálním oteplování, se podílí na nejhorším podvodu v dějinách lidstva.
Ano, nejhorším, protože tento podvod neokrádá jen obyčejné lidi a neničí západní průmysl,
ale vede k tomu, že stovky tisíců nejchudších dětí na světě trpí hladomorem, neboť
potravinářské plodiny se nahrazují biopalivy dotovanými z peněz daňových poplatníků.
Ale to zvyšuje zisky společnosti Monsanto a platí se z toho všechny náklady na zájezdy
poslanců EP na palmové plantáže v Malajsii, takže je všechno v pořádku, že?

Ne, není, zvláště proto, že to odvádí pozornost od skutečné krize – ne že uvolňujeme oxid
uhličitý z fosilních paliv, ale že nám pomalu dochází ropa, která je základem síly naší
civilizace. Každý den, který ztratíme hovory o omezování emisí nejdůležitějšího přírodního
hnojiva, je ztraceným dnem v boji o udržení stále více lidí se stále menším božstvím energie.
Kdyby to nebyla taková tragédie, byla by to fraška.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – Pane předsedající, pan Griffin se mýlil, když říkal, že zima
byla na celé planetě studená. Doopravdy tomu tak bylo jen v některých částech severní
Evropy a v některých centrálních oblastech USA. Celkově byl rok 2010 jedním
z nejteplejších roků zaznamenaných v historii. Skutečnost, že nyní je tu chladněji, je také
docela předvídatelná, neboť jestliže je Golfský proud stlačován dolů odtávající vodou
z Arktidy, je to vysvětlitelný jev. Takže ne, rok 2010 byl velmi horký, změna klimatu je
skutečná a opatření, která přijímáme, jsou pro hospodářství prospěšná.

Nick Griffin (NI).   – Pane předsedající, nevím, zda si toho sněmovna povšimla, ale včera
došlo k rekordně silnému sněžení v Koreji za posledních sto let, takže to není jen na několika
málo místech. Právě tak, jako tomu bylo před dvěma lety v Kodani, když se tam konala
konference o změně klimatu, tak v Cancúnu na konferenci o změně klimatu bylo
nejchladněji za posledních několik desetiletí.

Zadruhé, neexistuje žádný důkaz o tom, že odtávající voda z Arktidy by stála v cestě
Golfskému proudu. K žádné změně nedošlo. Zatřetí, vaše argumenty by byly účinnější,
kdyby to počítačové modely změny klimatu předpověděly před několika lety. To se ale
nestalo. Před několika lety nám říkali, že naše děti nebudou vědět, co je to sníh. Jak je vidět,
byl to absolutní nesmysl.

Nakonec, pokud jde o statistiky vykazující trend globálního oteplování, klíčovým faktorem,
kterému zde nikdo nevěnuje pozornost, je, že 65 % meteorologických stanic na světě je
umístěno do deseti metrů od umělého zdroje tepla. Prakticky všechny jsou ve městech.
Zhroucení Sovětského svazu znamenalo, že většina meteorologických stanice v přirozeně

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS8



chladných oblastech byla uzavřena. V důsledku toho jsou statistiky asymetrické a v zásadě
nepravdivé, neboť lidé, podněcovaní OSN, začínají zjišťovat globální oteplování způsobené
člověkem, aby mohli zavést kýžená řešení.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, nejprve bych chtěla
poblahopřát zpravodaji za zajištění této dohody. Jak naše rozpravy jasně ukazují, nebylo
jednoduché této dohody dosáhnout. Myslím si, že s tím, co bylo řečeno, bude každý
souhlasit.

Samozřejmě, změna klimatu existuje, ale užitková vozidla nejsou vozidla, která si lidé
kupují pro čisté potěšení z jízdy nebo proto, že by z nich byli nadšeni. Jsou to vozidla,
která lidé užívají jako pracovní nástroje, což znamená, že cíl 147 gramů CO2 do roku 2020
vytváří správnou rovnováhu. Já bych dokonce dala přednost o něco vyššímu limitu, ale
toto je alespoň návrh, který se mi zdá vyváženější, než ten, který původně předložila
Komise. Návrh Komise by skončil tím, že by výrobcům byly nařízeny technologické cíle
a s nimi spojené náklady na inovace by měly velký finanční dopad na koncové spotřebitele,
které nechceme penalizovat, neboť procházejí mimořádně obtížným obdobím krize.

Vítám nicméně zavedení pobídek pro výrobu vysoce účinných vozidel a pokut pro výrobce
vozidel, kteří nesplní cíle. Toto všechno je proto krokem správným směrem.

Jsem také ráda, že existují sankce. Jsem ráda, že jsme byli schopni najít společnou půdu,
pokud jde o sankce, které jsou stejné jako sankce uplatňované v oblasti osobních
automobilů. Z těchto důvodů budu velmi ráda hlasovat pro tuto zprávu.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, přechod k nízkouhlíkovému
hospodářství a dosažení cílů stanovených v balíčku týkajícím se změny klimatu znamená,
že musíme zavést pravidla regulující emise CO2 v různých odvětvích, včetně
automobilového odvětví.

Velmi mne potěšila jednání, která vedla k dohodě s Radou o omezení emisí na 147g CO2/km
do roku 2020. To je realistická hranice, která zároveň představuje dokonalou rovnováhu
mezi ekologickými, sociálními a průmyslovými předpisy. Doufám, že i já jsem sehrál svou
úlohu jako stínový zpravodaj za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku.

Dosažená dohoda zohledňuje hospodářskou krizi, jíž toto odvětví prochází, a rozumně
počítá s rozdíly mezi odvětvím osobních automobilů a odvětvím lehkých užitkových
vozidel. Stejně, jako jsme to zažili u nařízení týkajícího se osobních automobilů, se
evropskému automobilovému průmyslu podaří vyvinout zelenou, konkurenceschopnou
a ekologicky příznivou technologii pro lehká užitková vozidla. Doufám, že se mu podaří
využít i ekologickou výzvu a do inovací a výzkumu investovat ještě více.

Chris Davies (ALDE).   – Pane předsedající, možná bychom se měli ptát, zda jsme mohli
dosáhnout více, kdyby bylo toto opatření zavedeno na zlepšení účinnosti paliv u užitkových
vozidel, nikoli na snížení emisí CO2. V praxi je to samozřejmě totéž, ale jednou to vypadá
jako náklady pro podnikatele a podruhé jako úspory.

Pan Nuttall říká, že toto opatření zvýší cenu vozidel o 5 000 EUR. Já se domnívám, že to
nezvýší cenu ani o jediné euro. Pohovořme si o tom za tři roky a uvidíme, kdo měl pravdu.
Skutečností je, že ceny ropy jsou nyní na 100 USD za barel. To je víc, než Komise
odhadovala, když prováděla posouzení. Možné úspory pro podnikatele jsou vyšší a já si
přeji, aby to PPE uznala. PPE hovoří za velké podniky, za výrobce, nikoli za všechny
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podnikatele, kteří používají lehká užitková vozidla a kteří potřebují účinnější palivové
technologie, aby snížili náklady.

Výrobci učinili za posledních několik let velký technologický pokrok. Tyto ambice bychom
měli dále podporovat. Doufám, že Komise za několik let provede revizi a zajistí těmto
ambicím šanci na skutečnou realizaci.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Paul Nuttall (EFD).   – Pane předsedající, skutečně si tento vážený muž myslí, že je správné
hlasovat pro právní předpis, který prakticky zvýší ceny vozidel? On ví, že dojde ke zvýšení,
a já taká vím, že se tak stane. Ve skutečnosti dojde k tomu, že malé firmy z Liverpoolu
a z Manchesteru – z jeho vlastního volebního obvodu – budou vyřazeny z podnikání. Myslí
si, že je to spravedlivé? Myslí si, že je to morálně správné? Je připraven stát na této platformě
ve volbách, které se budou konat za tři roky?

Chris Davies (ALDE).   – Pane předsedající, vláda Spojeného království, konkrétně
ministerstvo dopravy, provedla posouzení dopadů tohoto opatření. Shledala, že budou
pravděpodobně pro podnikání dokonce prospěšnější, než Komise odhadovala.

Čisté úspory za provoz vozidla jsou v době, kdy jsou ceny paliva rekordně vysoké, větší
než jakékoli případné zvýšení cen vozidel – čisté úspory pro podnikatele a nižší ceny pro
spotřebitele. To je to, proti čemu tak odhodlaně bojuje Strana za nezávislost Spojeného
království. Chce tak, aby podnikatelé platili více, než musí.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, návrh původně stanovil
dosažení dlouhodobého omezení emisí na 135g CO2/km u lehkých užitkových vozidel
do roku 2020. Podle jednomyslného názoru výrobců však bylo technicky nemožné tuto
hranici dodržet.

Kdyby byla zpráva schválena tak, jak byla navržena, byla by úroveň emisí CO2 snížena na
celosvětové úrovni o 0,00014 %. Ve srovnání s tím by došlo k mimořádně velkému
hospodářskému dopadu – jen v Evropě více než 45 miliard EUR, což by nevyhnutelně
vedlo k průměrnému nárůstu ceny každého vozidla přibližně o 3 800 EUR.

Navzdory těmto problematickým záležitostem bylo dosaženo dohody s Radou v prvním
čtení a hranice emisí, kterou je třeba dosáhnout do roku 2020, je 147g CO2/km za
předpokladu proveditelnosti snížení, kterou musí Komise zhodnotit do ledna 2013. Toto
rozhodnutí je v každém případě čistě politické a nemá naprosto nic společného se
skutečnými podmínkami v průmyslu nebo na trhu nebo se zájmy spotřebitelů.

Budeme hlasovat proti zprávě, neboť se domníváme, že hospodářský dopad je příliš velký
ve srovnání s bezvýznamným omezením emisí CO2 na celosvětové úrovni.

Pilar Ayuso (PPE)   – (ES) Pane předsedající, nejdříve bych chtěla poblahopřát zpravodaji,
panu Callananovi, který odvedl velký kus práce a, což je nejdůležitější, dosáhl optimálních
výsledků. V žádném případě nebylo jednoduché dojít k dohodě v prvním čtení, pokud jde
o tak složité nařízení, jako je toto.

Automobilový průmysl má v Evropské unii obrovský význam. Jde navíc o průmyslové
odvětví, na které se vztahuje cíl Evropské unie v omezování emisí a v technologických
inovacích.
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Tato dohoda je stabilním rámcem, který poskytuje našim výrobcům automobilů právní
jistotu. Jsem přesvědčena, že cíle pro snižování emisí jsou zároveň ambiciózní i realistické.
Výrobci budou muset dosáhnout 147 gramů CO2 na kilometr do roku 2020. Jsem si jista,
že budou úspěšní, a přispějí tak k cíli Evropské unie, jímž je snížení emisí o 20 % do roku
2020.

V tomto nařízení jsou však ještě další zajímavé prvky, jako jsou superkredity a podpora
alternativních paliv. Biopaliva jsou jednoznačně podporována v souladu s cíli EU týkajícími
se obnovitelných paliv do roku 2020. Zdůrazňuji tuto zřejmou skutečnost, neboť pokud
bude Komise nadále váhat s návrhy v oblasti biopaliv, svého cíle pro rok 2020
nedosáhneme.

Své vystoupení bych chtěla zakončit blahopřáním stínové zpravodajce za skupinu Evropské
lidové strany (Křesťanských demokratů), která se právě stala matkou, odvedla velký kus
práce a pomohla k úspěchu této dohody.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Pane předsedající, úvodem bych chtěla poděkovat
zpravodaji, panu Callananovi, stínovým zpravodajům a každému, kdo se zapojil do práce
na této směrnici. Nyní budeme mít konečně regulační nástroj pro emise u lehkých
užitkových vozidel, a to je důležité. Nyní je důležité tuto směrnici co nejdříve zavést.

Zároveň jsme ale nešli tak daleko, jak by mnozí z nás chtěli, a já si myslím, že bychom o
tom měli otevřeně a upřímně hovořit. To, co máme, je rozhodnutí v oblasti ekologické a
průmyslové politiky, které bylo jasně ovlivněno hospodářskou krizí a skutečností, že tolik
evropských vlád, konzervativních, pravicově orientovaných vlád, si jako odpověď na krizi
zvolilo jednoduše škrty a zastavení investic. Výsledkem je vysoká nezaměstnanost a nízká
poptávka, a to se týká jak odvětví osobních automobilů, tak odvětví lehkých užitkových
vozidel. Můžeme tomu samozřejmě říkat realismus, ale ve skutečnosti je to vynucená
adaptace na hospodářskou krizi a politika škrtů.

Komise byla proto dokonce ambicióznější než parlamentní Výbor pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, což je neobvyklé. Mě těší skutečnost, že toto
rozhodnutí přesto zahrnuje revizi cílů v oblasti emisí do roku 2014. Proto doufám, že
dostaneme další příležitost ukázat, že to myslíme vážně, když přijde na to, že by se
konkurenceschopnost a vysoké ambice v politice klimatu dostaly do vzájemného rozporu,
a že místo toho umožníme, aby se tyto dva faktory vzájemně poháněly kupředu.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, paní komisařko, pro konečný
kompromis budu hlasovat neochotně. Jednání byla děsivá a podle mého názoru je toto
hlasování rozhodnutím vnuceným jako výsledek přesilovky v Parlamentu a v Radě.

Hlavním zemím vyrábějícím vozidla, podporovaným většinou poslanců EP, kteří slyší na
argumenty automobilového průmyslu, se podařilo zabránit nám ve stanovení ambiciózního
cíle v omezování emisí. Chtěla bych poukázat na to, že Komise navrhovala cíl 135 gramů
na kilometr do roku 2020. Parlament je tedy méně ambiciózní než Komise, a to je
politováníhodné.

Automobilový průmysl, který bojoval proti tomuto textu – a toho jsme tady byli svědky
již vícekrát -, si zcela zřejmě neuvědomil, že může jedině získat, jestliže se stane
průkopníkem omezování emisí, zejména proto, že studie Evropské federace pro dopravu
a životní prostředí, která byla provedena v listopadu loňského roku, ukázala, že technická
řešení existují. Ve studii se uvádí, že výrobci automobilů v Evropě omezili v roce 2009
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emise CO2 u neužitkových vozidel o 2–10 % a že jeden japonský výrobce dosáhl svého
cíle téměř o šest let dříve.

Budu hlasovat pro tento kompromis, neboť jinak riskujeme, že ve druhém čtení zničíme
to, čeho jsme dosáhli, byť by to byl sebemenší úspěch. Chtěla bych však zdůraznit, že tím,
že hájíme status quo, neprokazujeme výrobcům žádnou laskavost, a že pokud jde o veřejné
orgány, tím, že nepodporují inovace, neplní svou úlohu.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, výsledek, ke kterému
jsme dospěli, je mimořádně ambiciózní. Chtěla bych poznamenat, že emise CO2 z těchto
vozidel jsou v současné době na úrovni zhruba 200 g na čtvereční kilometr. Snížení na
147 g proto snižuje tuto hranici o více než 25 %. Dále bych chtěla zdůraznit, že okrajová
omezení jsou nejnákladnější, takže bychom měli být opatrní.

Domnívám se také, že tuto konkrétní kategorii vozidel nelze srovnávat s osobními
automobily, jak se často v této sněmovně děje. Výrobní cykly jsou mnohem delší a dopad
na emise CO2 v celém odvětví dopravy by byl pouze 1,5 %.

Pokud si nestanovíme svůj hlavní cíl, budeme nakonec penalizovat odvětví, které již utrpělo
více než třicetiprocentní náhlé snížení, a ublížíme především malým a středním podnikům,
u nichž jsme si my všichni v této sněmovně před pouhými dvanácti hodinami potvrdili,
že je chceme podporovat vzhledem k významné společenské a hospodářské roli, kterou
hrají jako jediný skutečný hnací motor zaměstnanosti v Evropě. Proto musíme být velmi
opatrní.

Tleskám práci, která byla vykonána, ale musíme provádět pečlivý dohled.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Pane předsedající, text, který máme před sebou, je
skutečně kompromisem a měli jsme raději být tu a tam ambicióznější, zejména pokud jde
o harmonogram a o výši sankcí.

Na druhé straně je důležité, aby byly pro tuto kategorii vozidel stanoveny normy pro emise.
Zdá se, že je to něco, co stále nějak unikalo ze sítě, když již existuje řada předpisů pro
osobní a nákladní vozidla. Trend se ubírá správným směrem, ale, jak jste sami uváděli,
počet lehkých užitkových vozidel se za poslední roky mimořádně zvýšil a vypadá to, že
v dalších letech se bude tento počet ještě dále růst.

Jako člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch bych se chtěl krátce vrátit k omezení rychlosti.
My jsme ve výboru navrhovali, aby od roku 2018 byla rychlostní hranice stanovena na
120 kilometrů za hodinu, což skutečně není nerozumné. Jak víte, pro nákladní vozidla již
omezení platí, a já se domnívám, že z důvodů ekologických i z důvodů bezpečnosti
silničního provozu by bylo vhodné stanovit jej v právním předpisu. Zdá se mi, že je třeba
to udělat na celoevropské úrovni, neboť nedává smysl ponechávat to na členských státech.

V souvislosti s tím bych vás chtěl, paní komisařko, vyzvat, abyste se nad touto
problematikou znovu zamyslela společně se svým kolegou, panem Kallasem – on je zde
v této sněmovně s námi –, prostudovala ji a předložila návrh. Myslím si, že to bude pozitivní
pro oblasti ve vaší kompetenci – pro životní prostředí a pro bezpečnost silničního provozu.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Pane předsedající, paní Hedegaardová, dámy a pánové, dnes
tu nejsme proto, abychom vedli diskusi o klimatu. Místo toho musíme prostě udělat, co
je možné. Vítám kompromis, kterého bylo dosaženo. Omezením emisí na 147 gramů na
kilometr od roku 2020 stanovíme velmi jasné normy. Podnítí to rozvoj nových technologií
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na zvýšení energetické účinnosti a na boj se změnou klimatu. Uživatelé vozidel budou mít
prospěch z těchto inovací, které jim ušetří palivo, a tím i peníze.

Malé dodávkové vozy používají hlavně obchodníci, malé a střední podniky, zemědělci a
vinaři. Vozidla obvykle jezdí jen na krátké vzdálenosti a často se používají mnoho let,
dokud společnost nepřejde na dalšího majitele. Ceny těchto vozidel proto musí zůstat
dostupné. Vyšší investiční náklady se musí zaplatit energetickou účinností a úsporou
energie. Dlouhodobý cíl do roku 2020 nabízí dostatek času na přechodná období, takže
výzkumné organizace a průmysl mohou vyvinout a vyrobit nové motory. Cíl, který jsme
si stanovili, je realistický, dosažitelný, a přesto účinný. Doufám, že se mu dostane široké
podpory.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Pane předsedající, každý, kdo se podílí na silniční dopravě,
jak výrobci osobních automobilů, tak výrobci lehkých užitkových vozidel, by měl přispět
k omezení celkových emisí CO2. Proto vítám kompromis, k němuž dospěl Evropský
parlament, Rada a Evropská komise a který stanoví limity emisí a sankce za jejich
nedodržování.

Stanovení povinných a ambiciózních limitů, které jsou zároveň realistické, bude výzvou
pro inovativní potenciál evropského automobilového průmyslu. Bude pobídkou pro
urychlení úsilí ve výzkumu a vývoji zaměřeného na nalezení nových designových řešení,
která lze použít při výrobě ekologičtějších vozidel. Musíme mít vlastní zelené technologie,
abychom se mohli vyhnout dovozu vozidel, tak jako to bylo v případě hybridní technologie.
Jsem přesvědčen, že legislativní rozhodnutí, která jsme přijali, budou skutečným impulsem
a zmobilizují evropské výrobce, kteří si uvědomí, že zelené technologie představují
příležitost pro rozvoj.

Dominique Riquet (PPE).   – (FR) Pane předsedající, nejprve bych chtěl poblahopřát
zpravodaji k jeho postoji. Povšiml jsem si, že Parlament byl zatlačen do kouta mezi Komisi,
která je velmi ambiciózní, a Radu, která je jako obvykle opatrná, mezi klimatické skeptiky
a klimatické kritiky a mezi zastánce průmyslového odvětví a mezi environmentalisty. Je
to tedy vyvážený postoj, který je stále ještě ambiciózní, neboť cíl 147 gramů v roce 2020
dá průmyslu dostatek času k technologickému posunu a zároveň i podnět k vyšší účinnosti.
Prodloužení období pro pozměňovací návrhy až do roku 2018 je pozitivní a zatraktivní
výzkum a výrobu neznečišťujících vozidel.

Na závěr bych chtěl uvést dvě poznámky. Pochopitelně vítám skutečnost, že návrh prošel
v prvním čtení, a úplně jsem nepochopil poznámky našeho právě vystoupivšího kolegy,
který hovořil o tom, že dává přednost druhým čtením. Zadruhé, stejně jako pan
El Khadraoui lituji, že nedošlo na omezovače rychlosti, protože to znamená, že na silnicích
nás nadále budou předjíždět jediná vozidla, která stále nedodržují omezení rychlosti, tedy
lehká užitková vozidla.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Pane předsedající, toto nařízení je krokem kupředu
při postupném plnění cílů omezování emisí CO2 u lehkých užitkových vozidel v Evropě.
Těchto cílů bude možno dosáhnout, budou-li vytvořeny pobídkové programy pro
zefektivnění vozidel a budou-li udělovány sankce výrobcům, kteří neplní cíle.

Nemyslím si však, že by tento nový předpis o omezení emisí CO2 měl ohrožovat postavení
výrobců vozidel nebo zákazníků. Nová nařízení musí věnovat pozornost zájmům malých
a středních podniků a výrobců vozidel, kteří požadují postupné zavádění limitů znečištění
od roku 2015, neboť vozidla, která se budou prodávat v roce 2014, jsou již ve stádiu vývoje
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a výroby. Údaj 147 gramů je přijatelným kompromisem ve srovnání s údaji, které byly
zmiňovány. Komise však musí pečlivě sledovat vztahy mezi automobilovým průmyslem
a uživateli a posuzovat dopad opatření na ceny, a tedy i na činnost malých podniků.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Pane předsedající, výroba lehkých
užitkových vozidel a s tím související technologické problémy vyžadují mnohem větší
investice a dlouhodobější strategické plány a výrobní cyklus, než je tomu u osobních
automobilů. Schválení takového dlouhodobého cíle bylo v tomto ohledu zásadní, aby měl
průmysl v oblasti výroby zaručenou určitou jistotu. Na druhé straně bychom neměli
přehlížet cílový limit 147 g, jehož má být dosaženo do roku 2020. Původní krátkodobý
cíl, kdy byl stanoven limit 175 g s výhledem na dosažení cíle 147 g do roku 2020, výrazně
zvýší náklady na výrobu lehkých užitkových vozidel a zvýší jejich cenu pro mnoho malých
podniků, které je užívají jako nástroje pro každodenní práci. Doufám, že výsledkem nebude
výrazný propad prodeje nových vozidel, který by znamenal, že by technologicky starší
vozidla, zodpovědná za mnohem vyšší množství emisí, zůstala na silnicích déle.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové,
kompromis, kterého bylo dosaženo spolu s Radou, se jistě zdá být vyváženější a realističtější
ve srovnání s původním návrhem Komise, který byl tak ambiciózní, že se místy zdál být
utopií, neboť vůbec nebral v úvahu podmínky v průmyslu a dopad na trh. Vždycky existuje
riziko, že příliš ideologický environmentalismus pravděpodobně znemožní dosáhnout
hmatatelných výsledků a napáchá škodu na životním prostředí.

Přestože podle mého názoru není dlouhodobý cíl 147g CO2/km do roku 2020 zdaleka
optimální, může se ukázat, že je rozumnější a realističtější než ten, který byl původně
navrhován.

Vítám i plánované pobídky pro ekoinovace, ale podle mého názoru zde zůstává jedna
kritická záležitost: rozhodnutí o emisích u dokončených vozidel, tedy u těch, která jsou
vyráběna v několika fázích. Doufám, že Komise dodrží svůj závazek předložit k této otázce
do konce tohoto roku konkrétní legislativní návrh.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Pane předsedající, vítám skvělou práci, kterou odvedl zpravodaj
pan Callanan a můj kolega pan Groote při přípravě této zprávy. Toto nařízení přinutí
výrobce automobilů, aby vyvinuli nové zelené technologie, a přestože se může zdát, že je
tím na ně uvaleno další břemeno, může to podpořit konkurenceschopnost automobilového
průmyslu na celosvětovém trhu. Zároveň to napomůže splnění závazků v oblasti omezení
emisí CO2 v souladu se strategií Evropské unie. Kompromisní pozměňovací návrhy, které
byly schváleny, poskytují výrobcům dostatek času, aby se připravili na zavedení nových
technologií, a Komisi dávají čas na to, aby připravila účinné mechanismy na sledování
případného nedodržování předpisů v této oblasti.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, řízení inovací, jinými slovy výzkum
a vývoj nových technologií a výrobních postupů, jejich zavádění ve velkém a volba
správného okamžiku pro jejich zavedení, by mělo mít jako hlavní kritéria především
ochranu veřejného zájmu, zlepšení kvality života veřejnosti a ochranu životního prostředí.
Inovační úsilí a zavádění těchto technologií by se mělo řídit především těmito zásadami,
nikoli úzkými obchodními zájmy průmyslu a podniků.

To platí i pro automobilové emise. Vzhledem k tomu, že odvětví dopravy je zodpovědné
za podstatnou část emisí CO2, musí se odpovídající část snahy o snížení emisí soustředit
do této oblasti. Proto je důležité zaměřit se na zvýšení energetické účinnosti vozidel, na
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snížení spotřeby paliva a obecně na vývoj nízkouhlíkových technologií. To je nyní možné
díky vědeckému a technickému rozvoji, který od samého počátku bere na vědomí postupně
přicházející a nevyhnutelný nedostatek fosilních paliv, tedy něco, čemu je již nyní třeba
věnovat pozornost.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Pane předsedající, paní komisařko, budu stručný. Budu
hlasovat pro tento text, protože jsem přesvědčen, že tento kompromis je krokem správným
směrem. Zároveň ovšem lituji, že znění nezachází tak daleko jako návrh paní Hedegaardové.

Proto bych si nyní přál, abyste nám v těch několika hodinách, které budou po rozpravě
předcházet hlasování, sdělila, co je podstatou postupu, který budete používat následující
dva roky, neboť revize má proběhnout v roce 2013, což nám umožní, jak chtěl zpravodaj
naší skupiny pan Groote, bez prodlení pokračovat v boji za omezení znečišťování těmito
lehkými užitkovými vozidly.

Na to se vás ptám, paní komisařko, a vím, že budete neústupná, takže budeme moci
pokračovat navzdory průmyslovému lobbingu, který já stejně jako řada mých kolegů, kteří
o této věci hovořili, považuji za nemístný.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Pane předsedající, paní Hedegaardová, nemohu zastírat
skutečnost, že jsem jednou z těch, kdo by dnes byli raději přijali cíl 135 gramů. Myslím si
však, že tento kompromis odráží realitu a ukazuje, že jsme připraveni vyvinout skutečné
společné úsilí a limitovat a omezit emise CO2.

Evropské unii se nedávno povedlo snížit celkové emise CO2 o 9 %. Emise v odvětví dopravy
však vzrostly téměř o 30 %. Čistě z tohoto hlediska se domnívám, že to, co dnes děláme,
je další krok správným směrem.

Neměli bychom si však dovolit nechat se odvádět od faktu, že skutečné problémy v odvětví
dopravy vzhledem k celkovému nárůstu o 29 % spočívají v něčem jiném. Jinými slovy,
musíme se intenzivně soustředit na rozvoj veřejné dopravy. Nesmíme zvyšovat zátěž
spočívající na malých a středních podnicích. Musíme naopak zjednodušovat situaci
dojíždějícím pracovníkům a musíme urychlit výstavbu železnic. Mnohem větších úspěchů
dosáhneme tím, že přejdeme od individuální dopravy k veřejné dopravě.

Myslím si, že děláme první krok správným směrem, neboť se koneckonců bavíme o snížení
o 25 %.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Pane předsedající, chci všem poblahopřát, ale ráda bych
viděla ambicióznější výsledek. Mnohem ambicióznější. A proč? Uvedu vám pět důvodů:
více inovací, větší konkurenceschopnost Evropy, životní prostředí, to samozřejmě, protože
to nám mohlo ušetřit suroviny a bylo by to pro spotřebitele i levnější.

V Evropě jsme velmi závislí na dovozu surovin na výrobu energie. Čistějšími technologiemi
bychom mohli ušetřit mnohem víc a také bychom našemu automobilovému průmyslu
dali obrovský podnět k tomu, aby přišel s čistými, inteligentními technologiemi, které by
se daly prodávat kdekoli ve zbytku světa a díky nimž bychom získali před ostatními náskok.

Bylo by to levnější a účinnější, a to právě proto, že jsme tak závislí na dovozech. Znamenalo
by to i úspory pro spotřebitele. Nákupní cena by byla možná vyšší, ale provoz na kilometr
by nakonec vyšel levněji. To by bylo velmi zajímavé hlavně pro malé a střední podniky.
Pro Nizozemce je úsloví „starej se o centy a eura se o sebe postarají sama“ stále velmi
zajímavé!
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Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Pane předsedající, chtěla bych také poděkovat
zpravodajům, zejména našemu stínovému zpravodaji, panu Grootemu, za návrh, který
povzbudí náš průmysl k ekologičtějšímu jednání. Velmi však lituji, že jsme ztratili obrovskou
příležitost zavést omezovače rychlosti, které jsou základními nástroji pomáhajícími zlepšit
kvalitu ovzduší.

Musím poukázat na to, že směrnice je již více než měsíc a půl povinná, jak je vidět
v takových městech, jako je Barcelona, kde socialistická radnice stanovila rychlostní limit
na 80 km za hodinu, a je cítit rozdíl oproti jiným městům, například Madridu nebo Valencii,
která mají konzervativní radnice a v nichž jsou obyvatelé vystaveni vysokému riziku
onemocnění alergiemi a respiračními chorobami.

Omezovače rychlosti by pomohly omezit tyto problémy, zlepšit bezpečnost na silnicích
a snížit počet ztracených životů. Proto je to politováníhodné a my věříme, že v příštích
právních předpisech se nám to podaří.

Connie Hedegaard,    členka Komise.  – Pane předsedající, nejdříve stručná poznámka pro
pana Pargneauxe, který se ptal, jaký je plán na příštích několik let.

Jak jsme se dohodli, Komise musí nejdříve samozřejmě posoudit dosažený pokrok a zjistit,
zda jsou tyto věci schůdné. Na tom jsme se všichni shodli, ale máme samozřejmě důvod
se domnívat, že to schůdné je, neboť naše posouzení dopadu to již prokázalo. Jsme si
vědomi nákladů a důsledků všeho, co děláme, a úrovně, na které se rozhodneme to
prosazovat. Věříme tedy, že to bude schůdné, ale prověříme to.

Chtěla bych jen říci, že opětovné otevření rozpravy o cíli do roku 2020 by mohlo vést
k nejistotě v plánování, takže bychom nyní měli samozřejmě zdůraznit, že byl stanoven
dlouhodobý cíl. Mnoho výrobců to oceňuje, neboť jim to umožňuje tolik potřebné
dlouhodobé plánování a tolik potřebnou předvídatelnost. Nakonec to oceňují. To byla
odpověď i na obavy pana Vlasáka.

Jen krátká poznámka k panu Nuttallovi – nevím, zda je stále přítomen –, nebo spíše k otci
pana Nuttalla, neboť ten se nemusí obávat absolutně ničeho, snad jen toho, že jeho syn
používá údaje ze zdroje, který já neznám. Skutečností je, že náklady na provedení jsou
mnohem nižší, než pan Nuttall tvrdil, a peníze ušetřené na spotřebě paliva jsou větší než
náklady.

Nakonec tedy otec pana Nuttalla nejen ušetří peníze, ale bude mít i čistý zisk. Může také
vysvětlit, že jeho děti a vnoučata budou dýchat čistější vzduch. Zároveň se tady snažíme
podporovat inovace v průmyslovém odvětví, které je pro Evropu velmi důležité. O to se
právě pokoušíme.

Na závěr této rozpravy bych jen chtěla říci, že my máme výhodu velmi rozsáhlých
zkušeností, které jsme získali v oblasti tvorby právních předpisů pro automobily. V každém
případě se ukázalo, že výrobci mohli legislativním požadavkům vyhovět rychleji a s menšími
náklady, než uváděli. Nepřekvapilo by mne, kdyby se totéž stalo i u dodávek.

Nařízení pro automobily je tedy hotové. Nyní jsou na řadě dodávky. Oceňuji velmi širokou
podporu tohoto právního předpisu. Další věcí, kterou musíme v této oblasti prověřit,
budou těžká nákladní vozidla a tam se samozřejmě velmi těším na spolupráci s Evropským
parlamentem.

Martin Callanan,    zpravodaj.  – Pane předsedající, rád bych stručně odpověděl na řadu
vznesených připomínek.
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Pan Schlyter řekl, že si myslí, že je to pro evropský průmysl špatné a že ve výsledku se bude
více lehkých užitkových vozidel montovat v Asii. Musím říci, že této poznámce prostě
nerozumím. Stanovili jsme nejnáročnější cíle na světě, mnohem přísnější, než jsou předpisy
ve Spojených státech, nebo cokoli, co existuje v Číně nebo na Dálném východě.

Paní Wilsová přirovnala toto nařízení k nařízení pro osobní automobily. Podle mého
názoru to není dobré srovnání. Možnosti, jak omezit emise z osobních automobilů, jsou
mnohem větší, například snížením hmotnosti nebo změnou palivové směsi. Na trh
s dodávkami již v mnohem větší míře pronikly dieselové motory. Dodávky jsou svou
podstatou samozřejmě užitkovějšími vozidly a kupuje si je obchodní klientela.

Je mi líto, že pan Nuttall zde nezůstal do konce rozpravy, ale uvedl nesprávné údaje. Pro
mnoho podnikatelů to bude znamenat celkovou úsporu nákladů. Musím říct, že kdyby se
skupina EFD obtěžovala vyslat alespoň jediného zástupce na kteroukoli naši trojstrannou
schůzi nebo na kteroukoli naši stínovou schůzi, aby ukázala, že jedná jménem malých
podnikatelů, což její členové tak rádi zmiňují, měl bych pro jejich poznámky trochu větší
uznání.

(Potlesk.)

Na závěr bych chtěl říci, že se myslím, že je to dobrý výsledek. Přináší především nejlepší
možnou rovnováhu ve prospěch podnikatelů a jejich nákladů, ale i z hlediska zlepšení
životního prostředí. Bez ohledu na to, jaký máte názor na změnu klimatu, musí být účinnost
paliva, tedy efektivnější využívání vzácných zdrojů, dobrou věcí.

Předsedající. -   Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes v poledne (15. února 2011).

Písemná prohlášení (článek 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písemně. – Dohoda, které bylo dosaženo spolu s Radou,
je výsledkem tvrdých jednání tváří v tvář lobbingu ze strany průmyslu. V průběhu celého
procesu jsme odolávali tvrdému tlaku ze strany výrobců, abychom nařízení zmírnili
a zejména abychom snížili ambiciózní dlouhodobé cíle omezení emisí CO2.

Bylo to dilema, protože v zemích řady z nás již automobilový průmysl ve stávajících
hospodářských souvislostech bojuje o přežití. Ze zkušenosti s nařízením pro osobní
automobily jsme ale věděli, že automobilový průmysl učinil velký pokrok, pokud jde o
inovace a o vývoj čistější technologie, neboť právní rámec jej podpořil v cestě správným
směrem. Tento úspěch jsme chtěli zopakovat s právním předpisem pro dodávky, a to nikoli
z ekologických důvodů, ale z důvodu, že větší účinnost paliva nakonec mnoha
podnikatelům sníží náklady.

Máme kompromisní znění, které sice není tak ambiciózní, jak bychom si byli přáli, ale
přesto povede k výraznému snížení emisí CO2 z dodávek a přispěje k ambicím EU v oblasti
omezování emisí do roku 2020 a dá. Chtěla bych poblahopřát zpravodaji a stínovým
zpravodajům za jejich úspěšné jednání s Radou.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Silniční doprava je druhým největším
zdrojem emisí skleníkových plynů v EU a tyto emise stále narůstají. Nařízení, jejichž cílem
je omezení těchto emisí, by se tedy měla vztahovat na všechna vozidla, včetně lehkých
užitkových vozidel. Pokud budou existovat právní předpisy pro celou EU, podaří se cíle
omezení emisí skleníkových plynů dosáhnout lépe než pomocí vnitrostátních právních
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předpisů s rozdílnými cíli. Proto musíme kombinovat ambice s realismem a se zdravým
rozumem. Proto, a vzhledem k tomu, že lehká užitková vozidla nejčastěji používají malé
a střední podniky, které tvoří 99,8 % podniků a 67,4 % pracovních míst v EU, bychom
neměli sledovat cíle, které by je mohly ohrozit. Z tohoto důvodu souhlasím s cílem 147 g
emisí CO2 na kilometr pro nová lehká užitková vozidla v EU, pokud se potvrdí, že toto
řešení je proveditelné. Vítám rovněž skutečnost, že na úrovni EU nebyl pro tento typ vozidel
zaveden jednotný rychlostní limit.

Jim Higgins (PPE),    písemně. – (GA) Vítám toto opatření, neboť je velmi důležité udržet
rovnováhu mezi ochranou životního prostředí a ochranou pracovních míst a
konkurenceschopnosti malých a středních podniků v EU.

4. Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (rozprava)

Předsedající. -   Dalším bodem je zpráva Antonia Canciana jménem parlamentní delegace
do dohodovacího výboru o společném znění nařízení Evropského parlamentu a Rady o
právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004, které schválil dohodovací výbor (00063/2010 – C7-0015/2011 –
2008/0237(COD)) (A7-0020/2011).

Antonio Cancian,    zpravodaj. – (IT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové,
jednání, která jsem já sám vedl během prvního roku a poté po dobu trvání dohodování –
prvního dohodování po Lisabonské smlouvě – pod vedením paní Kratsa-Tsagaropoulou
a s podporou předsedy Výboru pro dopravu a cestovní ruch, pana Simpsona, byla obtížnější
a složitější, než jsem očekával.

Díky tomuto nařízení bude mít 70 milionů evropských cestujících v autobusové a
autokarové dopravě širší škálu práv, která byla až doposud omezena nebo ve srovnání
s jinými druhy dopravy téměř neexistovala.

Během jednání o této důležité problematice se třemi rotujícími předsednictvími byly cíle,
které jsme chtěli splnit, následující:

– nařízení, které by chránilo nediskriminační přístup k autobusové a autokarové dopravě;

– nařízení, které by zohledňovalo zvláštní charakteristické rysy odvětví, do nějž patří malé
a střední podniky, na které nelze klást další přehnaná ekonomická břemena;

– nařízení, které by vyplnilo mezeru v předpisech, kvůli níž se autobusová a autokarová
doprava nachází v nenormálním postavení ve srovnání s jinými dopravními prostředky,
a které by proto všem cestujícím zajistilo minimální záruky;

– nařízení, které by vzhledem k nekompromisnímu postoji v Radě co nejvíce chránilo
práva osob se zdravotním postižením;

– nařízení, které by zohledňovalo potřeby stárnoucí populace, pro kterou bude v příštích
desetiletích veřejná doprava hlavním zdrojem.

Text, o kterém budeme dnes hlasovat, je plodem velmi tvrdě vybojovaného kompromisu,
ale je to text, který se nám líbí vzhledem ke směru, kterým se ubírala rozprava i samotná
jednání.

S hlavními problémy jsme se setkali především při stanovení rozsahu uplatnění. Nařízení
se vlastně týká všech regionálních, vnitrostátních nebo mezinárodních linkových služeb
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na vzdálenost větší než 250 km. Pro každý případ jsme připravili seznam základních práv,
která nelze přehlížet, a to bez ohledu na vzdálenost. Tato práva se soustředí především na
právo na přepravu, na školení, informace a odpovědnost.

Na vzdálenosti nad 250 km nařízení stanoví zejména odškodnění a pomoc v případě
nehod, práva cestujících v případě zrušení cesty nebo zpoždění, práva osob se zdravotním
postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Dále, pokud jde o stížnosti, dopravce musí
vytvořit a aktivovat systém vyřizování stížností týkajících se práv a povinností uvedených
v tomto nařízení. Lhůta na podání konečné odpovědi nemůže být delší než tři měsíce od
přijetí stížnosti.

A nakonec, každý členský stát musí určit nový, nebo lépe již existující orgán zodpovědný
za vymáhání tohoto nařízení. Členské státy se budou moci vyhnout zavedení tohoto
nařízení na dobu čtyř let, kterou je možné jednou prodloužit, pokud Komisi předem oznámí
důvody.

Od členských států se rovněž naléhavě požaduje, aby do budoucna vytvořily systém jediné
jízdenky pro všechny druhy dopravy a jediný vnitrostátní orgán s odpovědností za práva
cestujících ve všech dopravních prostředcích. Konečné znění lze považovat za příjemný
a vyvážený kompromis. Výsledek dohodovacího řízení je třeba považovat za vítězství pro
Parlament.

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  – Pane předsedající, je pro mne potěšením
účastnit se této rozpravy o návrhu nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové
dopravě. Je to velmi důležitý moment, neboť naše diskuse o tomto legislativním aktu spějí
po dvou letech k závěru.

Předem bych jménem Rady chtěla vyjádřit své díky a uznání Evropskému parlamentu za
tuto spolupráci a za kompromisní atmosféru, která nám umožnila dosáhnout
v dohodovacím výboru dohody ve prospěch cestujících v autobusové a autokarové dopravě,
zejména pokud jde o osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí.

Diskuse mezi těmito třemi orgány nebyly jednoduché, ale byly vždy konstruktivní a byly
vedeny duchem kompromisu. Společný text, na němž jsme se na schůzi Dohodovacího
výboru shodli a který snad bude dnes schválen, je kompromisem napříč politickými
skupinami. Proto bych chtěla vyslovit uznání všem, kdo se podíleli na práci na tomto
legislativním návrhu, zejména místopředsedkyni Kratsa-Tsagaropoulou, Brianu Simpsonovi
– předsedovi Výboru pro dopravu a cestovní ruch, panu Cancianovi – zpravodaji, a stínovým
zpravodajům. Společně museli dospět s tímto legislativním procesem k úspěšnému
výsledku.

Mnohokrát děkuji také komisaři Kallasovi a jeho týmu a jejich kolegům ze sekretariátů
v Parlamentu a v Radě. Společně neúnavně pracovali a pomáhali věcem postupovat kupředu.
V neposlední řadě bych chtěla vyslovit uznání skvělé práci belgického předsednictví, které
zajistilo v Radě nezbytnou podporu kompromisu, kterého bylo dosaženo v dohodovacím
výboru.

Jsem přesvědčena, že společné znění, které vzešlo ze schůze dohodovacího výboru,
představuje spravedlivou rovnováhu mezi právy cestujících v autobusové a v autokarové
dopravě a zájmy dopravců, z nichž většina jsou malé a střední podniky.

Podle názoru Rady je hlavním cílem nařízení poskytovat práva cestujícím v linkové dopravě,
kde se plánovaná vzdálenost rovná 250 km nebo je delší. Kromě toho se bez ohledu na
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ujetou vzdálenost bude uplatňovat řada zaručených práv. Cílem nových pravidel je
především pomáhat osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou pohyblivostí.

V diskusích mezi všemi třemi orgány jsme byli schopni nalézt vzájemně přijatelná řešení
řady složitých problémů, zejména oblasti působnosti, práv cestujících v případě zrušení
cesty nebo zpoždění, odškodnění a pomoci v případě nehod, opatření usnadňujících
přechod k novým pravidlům a konečně i práv osob se zdravotním postižením a osob se
sníženou pohyblivostí.

Jak již víte, Rada schválila společné znění na svém zasedání dne 31. ledna 2011. Zítra bude
tedy tento legislativní akt podepsán. Jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
lze očekávat v březnu.

(IT) Pane předsedající, nakonec bych chtěla poblahopřát panu Cancianovi k jeho vynikající
práci.

Blahopřeji vám k dobře vykonané práci

Siim Kallas,    místopředseda Komise.  – Pane předsedající, legislativní návrh týkající se práv
cestujících v autobusové a autokarové dopravě, o němž dnes diskutujeme, je výsledkem
velmi složitého procesu zahrnujícího i dohodování. Dlouhá jednání v dohodovacím výboru
večer 30. listopadu 2010 vedla k průlomu a ke kompromisu po více než dvou letech
jednání.

Rád bych vám vyjádřil upřímné díky za to, že k tomu došlo. Zaprvé místopředsedkyni,
paní Kratsa-Tsagaropoulou za dovedné vedení, panu Brianu Simpsonovi, předsedovi
Výboru pro dopravu a cestovní ruch, panu Cancianovi, zpravodaji, a nesmíme samozřejmě
zapomenout ani na belgické předsednictví.

Parlamentu jsem vděčný, že vždy prosazoval vysokou úroveň ochrany cestujících. Poté,
co bylo nařízení schváleno Radou dne 31. ledna, vás vyzývám, abyste je také schválili a
formálně tento proces uzavřeli.

Návrh práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě nyní doplňuje opatření na
ochranu cestujících a zajistí, aby se cestujícím dostalo stejného standardu kvality služeb,
kdykoli cestují na území Unie.

Kompromisní text obsahuje důležité úspěchy: přináší soubor základních práv pro všechny
cestující v autobusové a autokarové dopravě. Jak již uvedl pan Cancian, až do posledních
okamžiků jednání zůstávaly některé složité problémy nevyřešené. Někdo by mohl říci, že
oblast působnosti nařízení o autobusových a autokarových službách na vzdálenost 250
a více kilometrů je příliš omezená, a mohl by požadovat i ochranu cestujících v místní
dopravě. Jiní by mohli namítat, že text obsahuje ustanovení, jejichž uplatňování by bylo
nákladné, zejména pro malé dopravce. Já jsem toho názoru, že text představuje velmi dobře
vyvážený kompromis.

Neměli bychom zapomínat, že řada základních práv se týká služeb všeho druhu a poskytuje
zvláštní ochranu nejzranitelnějším cestujícím. Případné dopady na náklady v tomto odvětví
byly naopak udrženy na minimální úrovni. Kompromisní text je celkově skutečným krokem
vpřed pro cestující i pro obraz tohoto odvětví.

Mathieu Grosch,    jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedající, paní Győriová, pane
Kallasi, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat zejména panu Cancainovi za důkladnou
práci, neboť to nebyla přímočará problematika, ale dospěli jsme k dobrému výsledku.
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Kompromisy mají samozřejmě vždy své výhody a nevýhody. Někdo si bude myslet, že
jsme zašli příliš daleko, a jiní si budou myslet, že jsme nezašli dostatečně daleko. Proces
v Radě nebyl jednoduchý, a proto bych rád vyjádřil své upřímné poděkování Radě, že nám
umožnila dospět v poslední chvíli ke kompromisu. Myslím si, že rozsah zprávy je správný.
Řekli jsme, že třech zemí se to přímo netýká. Jelikož je ale Lucembursko zahrnuto do
přeshraničního kontextu, existují vlastně jen dvě země, kterých se nařízení přímo netýká.
V případě místní veřejné dopravy bude snadné začlenit do specifikace požadavků na
výběrová řízení ustanovení, v nichž se uvádí, že práva cestujících musí být dodržována a
posilována. Proto není realistické kritizovat nás za vyloučení místní dopravy. To lze řešit
na regionální úrovni.

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) tento kompromis celkově
podpoří. Na práva cestujících pohlížíme jako na úplný balíček a doufáme, že v blízké
budoucnosti bude možné vypracovat konsolidovanou verzi vztahující se na celou oblast,
takže budeme brzy moci zavést práva, která budou výhodná pro občany, nikoli pro
právníky. Podle mého názoru stále existuje řada problémů, zejména pokud jde o provádění,
kde předpisy nejsou pro občany výhodné a nejsou dostatečně jasné, aby zakládaly práva
cestujících. Z tohoto hlediska bych chtěl poděkovat všem, kdo se do této nesnadné práce
zapojili. Doufám, že v plénu dosáhneme velké většiny na podporu tohoto zdravého
kompromisu.

Brian Simpson,    jménem skupiny S&D. – Pane předsedající, úvodem bych chtěl vyjádřit
své poděkování a poděkování skupiny S&D pani Cancianovi za jeho obtížnou práci na tak
nesnadném a složitém tématu.

Podíváte-li se na tuto konkrétní dohodu, vytanou vám na mysli dvě otázky. „Je ideální?“ a
„Posune nás to kupředu?“ Z hlediska Parlamentu musíme na první otázku odpovědět, že
není ideální. Jednoduše proto, že jde o kompromis, jsou v něm věci, kterých se Parlament
musel vzdát, a to zejména, pokud jde o oblast působnosti, kde bychom byli rádi viděli
kratší vzdálenost, než nařízení začne platit.

Ale posune nás to kupředu? Ano, to jistě, neboť nyní budeme mít podobný soubor práv
pro autobusy a autokary, jako máme v současné době pro jiné druhy dopravy. Posunuje
nás to kupředu, i pokud jde o závazek, že v celé Evropské unii zlepšíme přístup k cestování
autobusy a autokary pro osoby se sníženou pohyblivostí, a dále navíc pro osoby se
zdravotním postižením.

Zdůraznil bych jen jednu věc, která se týká požadavku, aby byla obsluha autobusů a
autokarů vyškolena pro pomoc lidem se sníženou pohyblivostí a se zdravotním postižením
tak, aby tito lidé mohli mít stejný přístup k veřejné dopravě, jako lidé tělesně schopní. Vím,
že pro členské státy existuje v této oblasti výjimka, tedy odklad o pět let, ale já doufám, že
ji nevyužijí.

A konečně se domnívám, že je důležité, abychom podpořili tuto konečnou dohodu proto,
aby existovala práva pro všechny druhy dopravy. Vím, že v budoucnosti půjdeme dále,
znovu je prověříme a zrevidujeme, ale myslím si, že jsme v této oblasti učinili krok kupředu
a že by Parlament měl podpořit dohodu, které v dohodovacím řízení dosáhl pan Cancian
s Radou.

Gesine Meissner,    za skupinu ALDE. – (DE) Pane předsedající, dlouhý proces je u konce,
což je dobrá zpráva. Na tom všem je několik pozitivních aspektů. Jedním z nich je to, že
základní práva osob se zdravotním postižením zahrnují právo na informace a právo na

21Rozpravy v Evropském parlamentuCS15-02-2011



přístup. Dalším pozitivním rysem je, že škody, které budou vyplácet malé a střední podniky,
byly udrženy v rozumných mezích. Původně tomu tak nebylo. Je také dobré, že jsme
dospěli k dohodě, protože jinak bychom byli ustrnuli v dohodovacím řízení a nevznikla
by žádná nařízení týkající se konkrétní oblasti dopravy.

Chtěla bych však upozornit také na některé negativní body, neboť jsme nebyli schopni
vytvořit skutečně evropské řešení. Přestože říkáme, že evropskou zásadou je volný pohyb
lidí, zboží a služeb, nedosáhli jsme v této oblasti evropského řešení, jestliže tři země nejsou
zahrnuty a další země nemají tak dlouhé autobusové trasy. Právo osob se zdravotním
postižením na doprovod, což je něco, co často potřebují, aby mohly cestovat, je zaručeno
jen na velké vzdálenosti. Navíc na autobusy a autokary bylo použito ustanovení o rozsáhlých
přírodních pohromách, které se nevztahuje na leteckou dopravu, protože v případě mraku
sopečného popele by musela být vyplacena náhrada. To znamená, že zvláště méně majetní
cestující, kteří cestují na krátkou vzdálenost, nedostanou náhradu a nemají žádná práva.
To samozřejmě není dobré.

Vzhledem k této směsici pozitivních a negativních rysů jsme se na půlnočním zasedání
v dohodovacím řízení zdrželi hlasování a totéž uděláme i dnes.

Eva Lichtenberger,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, navzdory tomu,
že EU je signatářem příslušné úmluvy, nejsou v tomto dokumentu brána v úvahu práva
osob se sníženou pohyblivostí.

Zmiňuji se o tom v úvodu svých připomínek k této zprávě, neboť si myslím, že jejím
nejzávažnějším nedostatkem je skutečnost, že jsme všude vložili omezení „v případě, že
je to možné“. Já bohužel dostatečně dobře znám tyto situace, abych mohla říci, že toto „v
případě, že je to možné“ obvykle skončí tak, že není možné nalézt účinné řešení pro osoby
se sníženou pohyblivostí.

Zvláště zklamaná jsem byla, když byl omezen způsob poskytování informací o cestování
autobusem a autokarem. I to bylo omezeno tak, že osoby se sníženou pohyblivostí
nemohou ani zjistit, kde mohou získat pomoc atd.

Existují ještě další problémy vyplývající z posledního kola jednání, do něhož pan Cancian
skutečně vložil své srdce, a já bych mu za to chtěla poděkovat. Vynaložil veškeré úsilí, aby
předložil dobrý výsledek, ale toto úsilí bylo zablokováno necitlivým přístupem Rady.
Dalším aspektem je již zmíněná vzdálenost 250 kilometrů. Obávám se, že delší trasy budou
rozdělovány a že trasy o délce 500 kilometrů budou děleny na dvě části, takže nebude
hrozit, že by bylo třeba cestujícím zaručit jejich práva. To je třeba během provádění uvážit.

Dobrou věcí bylo zavedení arbitrážního orgánu, který bude nápomocný spotřebitelům.
Mezi další pozitivní aspekty patří uplatnění zásady neustálého zlepšování a to, že obsluha
autobusů a autokarů bude školena. V ostatních ohledech to však, dámy a pánové, není
žádné mistrovské dílo evropské legislativy.

Roberts Zīle,    jménem skupiny ECR. – (LV) Pane předsedající, i já bych rád poděkoval všem,
kdo byli zapojeni do hledání tohoto kompromisu, ale chtěl bych poděkovat zejména panu
Cancianovi, který, jak jsem přesvědčen, nalezl za Parlament ty nejlepší možnosti
kompromisu. Začleněním práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě jsme nyní
v zásadě zavedli práva cestujících ve všech druzích dopravy. Lze samozřejmě říci, že pokud
jde o výši odškodnění v závislosti na délce zpoždění nebo o zrušení trasy obsluhované
daným druhem dopravy, jsou mezi jednotlivými druhy dopravy velké rozdíly. I když
v prvních letech mohou být naši cestující v Evropské unii zmateni, stále je to krok kupředu
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v zajišťování práv cestujících, a skutečnost, že tato práva cestujících v autobusové a
autokarové přepravě jsou zaváděna jako poslední, svědčí o tom, že se jednalo
o pravděpodobně nejobtížnější krok ze všech.

Těší mne zejména základní práva osob se zdravotním postižením a osob se zvláštními
potřebami a také to, že tato práva jim náleží i při cestě autobusem kratší než 250 km,
s jedinou výjimkou, o níž hovořil pan Simpson, tedy že dopravci poskytující tyto služby
mohou odložit školení obsluhy autobusů a autokarů. Skutečně doufám, že to nebudou
dělat ve zlém úmyslu, stejně tak, jako snad členské státy neoddálí provedení této směrnice
dvakrát o čtyři roky až do posledního možného termínu. Děkuji.

Jaromír Kohlíček,    jménem skupiny GUE/NGL. – (CS) Pane předsedající, práva cestujících
ve všech druzích dopravy jsou v posledních letech stále důležitějším bodem jednání
Evropského parlamentu. Musím přiznat, že v řadě případů vidím problémy, které s
uplatněním práv cestujících mohou nastat a jejichž pokrytí pojištěním bude jistě velmi
zajímavým segmentem pro řadu finančních institucí.

Na druhé straně logicky na základě těchto nových nákladů vzroste i cena přepravy. To, že
v případě práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě Rada zásadním způsobem
zkusila změnit základní prvky návrhu nařízení, není nic nového. Známe tento postoj Rady
i z minulých dohodovacích řízení. V této souvislosti bych chtěl poděkovat za dobře
odvedenou práci místopředsedkyni delegace Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, předsedovi
Výboru pro dopravu a cestovní ruch Brianovi Simpsonovi i panu zpravodaji Antoniu
Cancianovi. Dosáhli skutečně velmi rozumného kompromisu.

Za pozitivní prvky považuji zejména tyto:

1. vymezení dálkové přepravy jako přepravy nad 250 km délky celé linky s tím, že nařízení
se bude vztahovat i na osoby, které dálkovým spojem cestují pouze část cesty;

2. zlepšení pozice – i když není ideální – osob s postižením a se sníženou pohyblivostí u
tohoto typu přepravy;

3. odškodnění a pomoc v případě nehody. Zde bych rád poznamenal, že u poškození
pomocného vybavení, jako jsou invalidní vozíky, se předpokládá náhrada škody v plné
výši, což s sebou přináší určitou nejistotu a bude jistě třeba tuto formulaci pro účely pojištění
upřesnit, např. horním limitem;

4. práva cestujících v případě zrušení spoje či jeho zpoždění jsou poměrně jasně stanovena.
Za pozitivní považuji také zlepšení informovanosti cestujících;

5. podobně jako u většiny mých kolegů vítám, že přechodné období k provádění tohoto
nařízení bylo zkrácena na maximálně 4 roky. Naopak nemám vůbec radost z možnosti
prodloužení tohoto období o další 4 roky.

Věřím, že nenastane zásadní problém ani se stanovením uplatnění práv cestujících na
linkách souběžných s částí dálkové přepravy v blízké budoucnosti. Otázkou u stanovených
finančních limitů samozřejmě zůstává chybějící inflační doložka, která by finanční limity
upravovala ve shodě s vývojem kurzu eura tak, aby stanové limity zůstaly reálně ve stejné
výši.

Domnívám se, že dohoda je dobrým kompromisem. Konečným cílem je další rozšíření
práv cestujících ve všech druzích dopravy a tento další krok v autobusové a autokarové
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dopravě je rozhodně zdařilým výsledkem dohodovacího řízení. Skupina GUE/NGL tento
výsledek podporuje.

Juozas Imbrasas,    jménem skupiny EFD. – (LT) Pane předsedající, je dobře, že po rozpravě
a na základě koordinace stanovisek lze konečné znění považovat za velmi uspokojivý a
dobře vyvážený kompromis. Daří se mu zajišťovat práva cestujících, aniž by zároveň
uvaloval těžké břímě na dopravce, z nichž většina jsou malé a střední podniky. Zejména
výsledek dohodovacího řízení lze považovat za úspěch Evropského parlamentu a já mu
k tomu blahopřeji.

Tento návrh bere v úvahu stálý nárůst odvětví dopravy a jeho cílem je stanovit pro celou
EU práva na ochranu cestujících srovnatelná s právy v jiných druzích dopravy a zajistit
stejné podmínky u dopravců z různých členských států a v různých druzích dopravy.

Nařízení posiluje nárok cestujících na odškodnění v případě smrti, včetně vyplacení
přiměřených nákladů na pohřeb, nebo v případě zranění i ztráty nebo poškození zavazadla
v důsledku nehody. Kromě toho mají cestující v případě nehody nárok na pomoc s ohledem
na jejich okamžité praktické potřeby, která zahrnuje, je-li to nezbytné, zajištění stravy
a oblečení, dopravy, poskytnutí první pomoci a ubytování. Je-li cesta zrušena nebo zpožděna
více než 120 minut, cestující mají kromě navrácení ceny jízdenky nárok na náhradu ve
výši 50 % jízdného.

Nařízení posiluje i poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám se
sníženou pohyblivostí, což je velmi důležité. Cestující musí dostat aktualizované informace
v reálném čase elektronickou formou.

Je to dobré rozhodnutí, blahopřeji!

PŘEDSEDAJÍCÍ: DIANA WALLIS
místopředsedkyně

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Paní předsedající, zlepšení práv cestujících v linkové
autobusové a autokarové dopravě je žádoucí. Některé body návrhu však zacházejí příliš
daleko. Cestující mají například nárok až na dvě noci v hotelu, je-li zpoždění linkového
autobusového spoje při odjezdu delší než 90 minut. Silniční doprava je však často ovlivněna
faktory, které jednotliví autobusoví dopravci nemohou ovlivnit, jako jsou dopravní zácpy
způsobené nehodami, špatné počasí a nedostatečné odstraňování sněhu. Důsledkem těchto
faktorů budou nákladné spory o odpovědnost, v nichž nebude možné uplatnit zásadu, že
za škodu odpovídá odpovědná strana.

Podobná situace platí pro nedávno schválené nařízení EU o cestujících v železniční dopravě.
Společnosti musí nyní platit za zpoždění, která nezpůsobily. Například rakouská spolková
železniční společnost je odpovědná za spoustu hodin zpoždění vlaků, za minulý rok celkem
za 2 800 hodin, kdy vlaky přijely pozdě z Německa. Do budoucna musíme vyloučit taková
nepřiměřená opatření.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Paní předsedající, pane Kallasi, dámy a pánové,
velmi vítám výsledek dohodovacího řízení. Až bude nařízení provedeno, budou se cestující
v autobusové a autokarové dopravě, včetně cestujících se sníženou pohyblivostí, těšit stejné
úrovni ochrany jako v jiných druzích dopravy. Nařízení navíc zaručuje celkovou vysokou
úroveň ochrany spotřebitelů a zohledňuje skutečnost, že v tomto odvětví dopravy působí
zejména malé a střední podniky. Extrémní požadavky, které by téměř znemožnily
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autobusovou dopravu, byly odstraněny a s nimi i ty, které by z oblasti působnosti vyloučily
většinu členských států.

Autobusová a autokarová doprava, kterou využívá většina občanů, musí poskytovat také
kvalitní služby osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou pohyblivostí. Ty
by měly mít nárok na poskytnutí pomoci a ta musí být zajišťována bezplatně v zájmu
sociální integrace.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, i já bych chtěla
poděkovat panu Cancianovi za jeho úsilí o dosažení nelehkého kompromisu. Díky tomuto
nařízení se mohou cestující v autobusové a v autokarové dopravě těšit podobným právům
jako cestující v jiných druzích dopravy, například v železniční a lodní dopravě.

Nařízení, které platí pro všechny vnitrostátní i mezinárodní spoje o vzdálenosti 250 km
a více, chrání také cestující, kteří cestují na pravidelných linkách na kratší vzdálenosti. Mám
na mysli především osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí,
kterým je zaručen nediskriminační přístup k dopravě, právo na náhradu v případě ztráty
či poškození invalidního vozíku a školení zaměstnanců autobusových a autokarových
dopravců týkající se zdravotního poškození.

Jsem také ráda, že bylo dosaženo dohody o odškodnění v případě smrti, včetně vyplacení
přiměřených nákladů na pohřeb, nebo v případě zranění i ztráty nebo poškození zavazadla
v důsledku nehody. Za pozitivní krok také považuji, že si cestující mohou vybrat mezi
pokračováním v cestě bez jakýchkoli dalších nákladů a navrácením ceny jízdenky v případě
zrušení spojení, zpoždění o více než dvě hodiny nebo nadměrného příjmu rezervací.

Pokud jde o informovanost cestujících, myslím si, že by bylo užitečné poskytovat jim
informace o spojení jinými dopravními prostředky, a zajistit tak komunikaci mezi
dopravními službami v autobusové a železniční dopravě. Závěrem jsem velmi potěšena,
že jsme byli schopni v průběhu jednání vyzkoumat a zaručit pomoc osobám se zdravotním
postižením a osobám se sníženou pohyblivostí na maximální úrovni tím, že jsme jim dali
možnost doprovodu bez dalších nákladů.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Paní předsedající, chtěla bych poděkovat panu
Cancianovi, který na dosažení této dohody odvedl velký kus práce, a po složitých jednáních
jsme se na tomto dokumentu shodli.

Bylo dosaženo pokroku v oblasti práv cestujících, pokud jde o odškodnění a pomoc
v případě nehody, zrušení nebo zpoždění, a pokud jde o uznání základních práv cestujících
bez ohledu na vzdálenost. Dohoda obsahuje i práva osob se zdravotním postižením a osob
se sníženou pohyblivostí.

Definice oblasti působnosti, což jsou spoje o vzdálenosti 250 km a více, ovšem znamená,
že tři země zůstávají mimo působnost evropského právního předpisu. Podle našeho názoru
to není dostatečné, přestože uznáváme dosažený pokrok ve srovnání s původním stavem.
Proto se naše skupina zdrží hlasování.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Paní předsedající, Evropský parlament dnes vysílá
velmi pozitivní zprávu cestujícím, daňovým poplatníkům a evropským voličům, kteří
používají autobusy a autokary, a to včetně osob se zdravotním postižením. Lidé, kteří nás
volí a platí naše mzdy, od nás očekávají konkrétní rozhodnutí přesně tohoto druhu. V této
sněmovně padly samozřejmě i poznámky v tom smyslu, že to není to nejdůležitější ze
širokého spektra záležitostí, a není pochyby o tom, že to skutečně není to nejdůležitější.
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Jsem však přesvědčen, že je to velmi významný krok kupředu, který dodá Evropě a Evropské
unii lidštější tvář a otevřenosti potřebám nikoli politiků, ale spotřebitelů neboli jinými
slovy těch, kteří používají různé dopravní prostředky. Chtěl bych srdečně poděkovat svému
kolegovi, panu Cancianovi, za jeho pilnou práci ve funkci zpravodaje.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Paní předsedající, cestující v autobusové dopravě na
dlouhých vzdálenostech mají víceméně stejná práva jako cestující v letecké, železniční a
lodní dopravě, pokud jde o zpoždění, zrušení, ztrátu zavazadel a v řadě dalších oblastí. To
je v zásadě pěkné. Chtěla bych nicméně učinit několik kritických poznámek. Osoby se
sníženou pohyblivostí mají v tomto ohledu zaručeno více práv. Ne všechny autobusy však
mohou zároveň přijímat jak cestující se zdravotním postižením, tak cestující tělesně zdatné,
a ne všechny autobusy mohou být upraveny tak, aby mohly převážet osoby se zdravotním
postižením. Chceme-li tedy dosáhnout nejvyššího stupně rovnosti, máme v této oblasti
ještě mnoho co řešit. Ceny jízdenek na dlouhé vzdálenosti jsou často tak nízké, jak jen to
je možné, aby mohly konkurovat letecké dopravě. Proto jsem přesvědčena, že pro malé
společnosti provozující autobusovou dopravu je nemožné platit všechny žádosti o náhrady
a práva, po nichž se zde volá. Jejich konkurenceschopnost bude velmi omezena a brzy
budou ohroženy zastavením činnosti. To však sotva může být zájmem Unie, neboť EU
chce rozhodně podporovat malé a střední podniky.

Georges Bach (PPE).   – (DE) Paní předsedající, chtěl bych poblahopřát všem, kdo se
zapojili, ale zejména panu Cancianovi, za veškeré úsilí během nesnadného a zdlouhavého
jednání o dosažení kompromisu v této složité problematice.

Některé z úspěchů již byly zmíněny, ale přišla také zklamání, zejména pokud jde o oblast
působnosti a o další drobné záležitosti, o nichž byla řeč. Tím, že jsme dospěli k tomuto
kompromisu týkajícímu se autobusové a autokarové dopravy, jsme zavedli práva cestujících
ve všech druzích dopravy. Dalším krokem, který musíme udělat, je vytvoření společného,
soudržného a efektivního rámcového programu zahrnujícího všechna práva cestujících.

Pro důvěryhodnost EU mezi evropskými občany je zvláště důležité, abychom zavedli
spravedlivá a jasně definovaná práva. Abychom byli důvěryhodní, musíme zajistit, že práva
týkající se všech dopravních prostředků jsou soudržná. Kritéria, která platí pro práva
cestujících v letecké dopravě, nesmí být zásadně odlišná od kritérií pro cestující například
v železniční dopravě.

Proto je mimořádně důležité, aby základem našeho rámcového programu nebyly ty nejnižší
a nejslabší normy. Musíme si naopak jménem evropských občanů stanovit ambiciózní
cíle.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Paní předsedající, na začátku bych chtěl samozřejmě
poděkovat zpravodaji za jeho úsilí i stínovým zpravodajům, panu Simpsonovi a všem,
kdo přispěli k výsledku. Stranou by nemělo zůstat ani belgické předsednictví.

Začnu však kritikou, zejména na adresu Rady. Lituji, že oblast působnosti se vztahuje
pouze na cesty na vzdálenosti 250 km a více. Z evropského hlediska by dávalo smysl,
kdyby do působnosti ustanovení této směrnice spadala všechna příhraniční spojení.
Dokonce i když jsme se omezili na tyto 250 km dlouhé cesty, směrnice stěží měla
dostatečnou podporu ze strany členských států, aby prošla.

Soudě nejen z tohoto dokumentu, ale z mnoha jiných dokumentů, zdá se, že je stále těžší
získat většinu členských států pro to, aby jednaly v zájmu spotřebitele nebo z evropského
hlediska, a to je podle mne velmi znepokojující.
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Na základě toho toto nařízení doplňuje seznam. Nyní máme evropské předpisy o právech
cestujících pro všechny druhy dopravy. Dalším krokem – a pan komisař oznámil, že v tom
směru něco podnikne – musí být poučení se ze zkušeností získaných v různých odvětvích
a dosažení integrovanějšího přístupu k právům cestujících. To by mělo být prosazováno
zejména na příslušných místech.

Toto nařízení bude znamenat krok kupředu zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Již jim nebude odmítán přístup a v případě potřeby budou moci počítat s pomocí. To je
podle mého názoru důležité. Stejně jako u jiných druhů dopravy se v řadě případů poskytuje
odškodnění a existují i ujednání o ubytování pro cestující, kteří někde uvízli v případě
dlouhých zpoždění.

Z těchto důvodů chceme podpořit tento kompromis. Neděláme to s velkým nadšením,
neboť nařízení vstoupí v platnost až za dva roky. Je to však krok správným směrem a
představuje kompromis mezi extrémním stanoviskem Rady na jedné straně a našimi
ambicióznějšími cíli na straně druhé.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE).   – (ET) Paní předsedající, Estonci mají přísloví: „Cvičení
dělá mistra“. To bohužel nelze říci o směrnici o právech cestujících v autokarové dopravě,
která se po dlouhém dohodovacím procesu nakonec odchýlila od zásad, které požadoval
Evropský parlament. Je skutečně dobré, že nyní máme minimální práva, ale je nepřijatelné,
že dojednaná vzdálenost 250 km upírá tato práva ve třech zemích. Ve třech nebo čtyřech
dalších státech jsou navíc tato práva minimální, neboť tam existuje jen jedna nebo dvě tak
dlouhé autokarové trasy.

Dále je nepřijatelné, že byly vyloučeny přeshraniční autokarové služby bez ohledu na
vzdálenost, a nemůžeme podpořit ani osmileté období, jež mohou členské státy využít
a po které provedení směrnice není povinné. Estonská vláda bohužel podpořila právě tyto
podmínky a požadovala dále i delší vzdálenost. Nyní se musíme ptát sami sebe, zda skutečně
podporujeme práva cestujících, nebo práva autokarových společností a jejich zisky.
Podporuji občany Evropské unie a v žádném případě nerozumím tomu, proč je část Evropy
z této směrnice vyloučena. Proto jsem přesvědčena, že nemohu hlasovat pro tuto směrnici
nebo pro tuto zprávu.

Philip Bradbourn (ECR).   – Paní předsedající, rozhodně podporuji zásadu práv cestujících
a je pravda, že zákazníci by měli očekávat služby na vysoké úrovni.

Musíme však mít smysl pro proporcionalitu a zabývat se tím, jaký dopad to bude skutečně
mít. Musíme srovnávat skutečný prospěch pro uživatele a skutečné náklady pro podnikatele
v tomto odvětví.

Tato sněmovna a Komise zaujímají často přístup „jedna věc se hodí na všechno“, ale musíme
akceptovat, že práva cestujících se v různých druzích dopravy liší. Letecká doprava není
totéž jako autobusová doprava. Nejdůležitější rozdíl zde spočívá v počtu malých a středních
podniků v tomto odvětví. Myslím, že každý v této sněmovně zná význam spolehlivé a
rentabilní autokarové dopravy pro naše místní hospodářství, a proto rozhodně podporuji
zavedení pravidla 250 km. Není prostě správné, aby malé společnosti provozující skutečně
místní nebo regionální služby měly nad sebou toto břemeno.

Vzhledem k zavedení této ochrany a k hodnotě základní zásady tohoto právního předpisu
kompromis rozhodně podporuji.
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Jim Higgins (PPE).   – Paní předsedající, tato iniciativa čekala téměř tři roky a pro jednou
se cítím spíše na straně Rady než Parlamentu.

Samozřejmě musíme chránit práva cestujících, zejména těch se zdravotním postižením,
ale pokud by byl přijat původní návrh – jak řekl Philip Bradbourn, mělo by to vážné důsledky
pro malé provozovatele dopravních služeb. Řadu z nich by to skutečně vyřadilo z podnikání.
Z tohoto důvodu byl dohodovací proces velmi důležitý a dosažený kompromis zajišťuje
spravedlivou rovnováhu mezi právy cestujících na jedné straně a právy poskytovatelů
služeb na straně druhé. Plně souhlasím s panem Bradbournem, že není možné položit
rovnítko mezi práva cestujících v lodní dopravě, letecké dopravě, železniční dopravě
a autobusové dopravě a dát je do jednoho balíku. Z toho důvodu je prostě neproveditelné
a nerealizovatelné hovořit o konsolidovaném balíku.

Chtěl bych pochválit Briana Simpsona, předsedu Výboru pro dopravu a cestovní ruch,
který odvedl skvělou práci, zpravodaje pana Canciana a našeho vlastního koordinátora
Mathieua Grosche. Nakonec máme spravedlivý a vyvážený balík ke vzájemnému prospěchu
všech zúčastněných.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Paní předsedající, v minulých letech Evropský parlament
společně s Radou přijal právní předpisy týkající se práv cestujících v letecké a železniční
dopravě. Je proto logické, že nyní přijímáme analogickou normu i pro autobusovou
dopravu, a to přesto, že cestující v Evropě dávají stále více přednost individuální dopravě
a že se úroveň autobusové a autokarové dopravy sama rapidně zlepšuje.

Naše snaha a nadšení pro regulaci by však měly mít své jasné hranice. Logické je definovat
v Evropské unii základní standardy cestování přes hranice, ochránit zranitelné skupiny
cestujících a zajistit jejich práva. Naopak nevhodným zasahování do vnitřního trhu je
snaha rozšiřovat práva i na místní spoje, pokusy o co nejvyšší náhrady a regulace všeho
do posledního detailu. Je totiž jasné, že veškeré nadbytečné povinnosti znamenají pro
dopravce další náklady, které se nakonec promítnou do ceny jízdenek.

Jako bývalý starosta jsem proto například s obavami sledoval návrh zahrnout do působnosti
směrnice také městskou a příměstskou dopravu. Jsem rád, že v tomto případě zvítězil
zdravý rozum a městská a příměstská doprava byla nadměrné regulace uchráněna.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Paní předsedající, chtěl bych poděkovat všem, kdo byli zapojeni
do přípravy kompromisu, zejména zpravodaji a panu Simpsonovi, předsedovi výboru.
Přestože jde o kompromis, je to z hlediska veřejnosti zároveň důležitý krok kupředu.
Vezmeme-li v úvahu otázku zpoždění a ztráty zavazadel, je pro veřejnost mimořádně
významné vědět, že jsme zavedli právní předpis, který chrání její práva.

Omezená vzdálenost 250 kilometrů není nejlepším možným řešením a ani neuspěla tak,
jak zde mnozí uváděli, že uspěla. Myslím si, že je to asi nejslabší bod dokumentu a my se
k němu budeme muset v budoucnu jistě vrátit, ale na druhou stranu je to velký krok
k výraznému zlepšení práv osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí.
Z hlediska veřejnosti to je právě ten typ právního předpisu, jaké bychom měli zavádět.

Seán Kelly (PPE).   – Paní předsedající, tento předpis je něco spíše špatného, o čem ze
zdvořilosti tvrdíme, že je to dobré. Dobré jsou jen jeho části. Já osobně vítám ustanovení
pro osoby se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí, ale mám stejné obavy,
o nichž zde již hovořili jiní řečníci, pokud jde o hranici 250 kilometrů. Jedna věc se nehodí
na všechno. V Evropské unii, skládající se z 27 států různé velikosti, by měly země mít
určitou flexibilitu, aby se ustanovení mohla vztahovat na všechny.
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Já osobně žiji 300 kilometrů od našeho hlavního města. Mezi venkovskými oblastmi mého
volebního obvodu a hlavním městem Dublinem tu kvete autobusová doprava provozovaná
malými podniky. Ty budou nyní pod velkým tlakem kvůli ustanovením tohoto návrhu
a také, a to především, kvůli vyšším nákladům na pojištění, což je může vyřadit z trhu.
Pokud budou vyřazeni z trhu, znamená to ztrátu pracovních míst a ztrátu služeb pro
cestující. To musíme s postupem času sledovat.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Paní předsedající, vítám zprávu o právech cestujících
v autobusové a autokarové dopravě. Pro občany EU, včetně osob se zdravotním postižením,
bude jednodušší využívat tuto formu služby. Kompromisu předcházely dlouhé konzultace.
Během nich stál Evropský parlament a pan Cancian za lidmi se zdravotním postižením až
do úplného konce. Ukázalo se bohužel, že Evropská rada je v této věci krátkozraká
a nepružná. Hluboce lituji, že Evropská rada není schopna uznat, že žijeme v rychle
stárnoucí společnosti. Počet osob se zdravotním postižením přes noc raketově vzroste.
Měli bychom si uvědomit, že všichni občané EU budou dříve nebo později tímto problémem
trpět, každý bude vyžadovat pomoc. Nakonec bych chtěl zdůraznit, že naše práce ještě
není hotova. Kompromisu již bylo dosaženo u čtyř druhů dopravy a nyní nastal čas vytvořit
jednotnou listinu práv cestujících, která může později usnadnit prosazování práv cestujících.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Paní předsedající, Evropský parlament přistupuje k
hlasování o důležitém kompromisu, který výrazně posílí práva cestujících v autobusové
a autokarové dopravě. Za významné považuji, že kromě odškodnění pasažérů při ztrátě
nebo poškození zavazadla či náhrad za zpoždění autobusů a dalších opatření se do tohoto
kompromisu dostala také posílená práva cestujících se zdravotním postižením a osob se
sníženou pohyblivostí. Zejména podporuji nárok zdravotně postižených na informace a
asistenční služby alespoň tak, jak byly nakonec dojednány v dohodovacím řízení. Veřejná
doprava je pro osoby se sníženou pohyblivostí zásadní a důležitou součástí jejich
každodenního života. Dosažení kompromisu nebylo jednoduché, proto bych se i já chtěla
připojit k blahopřání zpravodaji a všem členům vyjednávacího týmu za odvedenou práci.
Schválením tohoto nařízení bude existovat na evropské úrovni společný rámec ochrany
pro všechny druhy dopravy, a to je v oblasti práv pro cestující jistěže ne ideální, ale přesto
velmi významný posun kupředu.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Paní předsedající, spolu s liberály se zdržím dnešního
hlasování o nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Je to poslední
článek řetězu v balíku na ochranu cestujících po letecké, železniční a lodní dopravě, ale
jak již bylo řečeno, bohužel je mnohem méně ambiciózní. Hovořili o tom mimo jiné pan
Simpson a pan El Khadraoui za skupinu socialistů. Přesně tak to řekli. Výsledkem je, že
aby byli lidé chráněni tímto nařízením, musí cestovat na větší vzdálenost než 250 km.
Cestujete-li z Bruselu do Amsterodamu letecky, vztahuje se na vás ochrana. Cestujete-li
autokarem, chráněni nejste. A dodala bych, že je to tím spíše nespravedlivé, že ti, kdo
užívají tento druh dopravy, jsou obvykle ti nejméně dobře situovaní.

Ani vstup v platnost nedává žádný smysl, neboť různé odchylky by jej mohly posunout
až na rok 2011. V tu dobu již budou nová práva a odškodnění v případě nehody, zpoždění
nebo zrušení. Pro osoby se zdravotním postižením je nejdůležitější pomoc, ale ta nebude
ve skutečnosti zavedena rovnou, a navíc ne každý na ni bude mít nárok.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Paní předsedající, je skvělé, že nyní máme práva
cestujících ve všech dopravních prostředcích, ale tato práva nemohou zakrýt skutečnost,
že železniční doprava, která je ohleduplná k životnímu prostředí, byla zase jednou vážně
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znevýhodněna. Železniční společnosti platí poplatky za přístup na infrastrukturu za každý
ujetý kilometr, ale nic takového se neuplatňuje u autobusů a autokarů, což tyto společnosti
zvýhodňuje. Železnice jsou zařazeny do systému pro obchodování s emisemi, ale autobusy
nikoli, což opět zvýhodňuje autobusy a znevýhodňuje vlaky. Pokud má vlak zpoždění
delší než jedna hodina, platí se jako odškodnění 25 % jízdného. V případě autobusů je
tomu tak při dvouhodinovém zpoždění.

Všechny tyto výhody jsou nepřijatelné. Proto potřebujeme integrovaný přístup. Musíme
mít práva cestujících pro všechny dopravní prostředky, ale musíme mít i spravedlivé
základní podmínky. Nesmí tomu být tak, že cestující dostane odškodnění až po třech nebo
pěti hodinách, ale na jiného cestujícího se vztahuje lhůta jedna hodina. Tady je třeba udělat
ještě hodně práce a v tomto smyslu to není dobrý kompromis. Nechápu, proč je ekologicky
šetrná železniční doprava neustále znevýhodňována.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Po komplikovaných jednáních v dohodovacím řízení se
podařilo dosáhnout složité dohody o znění nařízení o právech cestujících autobusové a
autokarové dopravě. I když se připravené nařízení vztahuje jen na pravidelnou dopravu
na linkách delších než 250 km, přináší nová pravidla lepší ochranu cestujících i
v autobusové dopravě.

Nejvýznamnějším přínosem pro cestující asi bude vymezení jejich práv v případech zrušení
nebo zpoždění spoje, neboť předpis sankcionuje přepravce za selhání v organizaci přepravy
až do povinnosti náhrady celého jízdného a náhrady další škody až do výšky 50 % ceny
jízdného. Jediný problém, který by, myslím, mohl být řešen lépe, jsou odchylky týkající se
časového plánu, které umožňují členským státům odložit uplatňování této směrnice o 4
roky s následným prodloužením této lhůty o další 4 roky. Celková lhůta 8 let na provedení
této směrnice se mi zdá příliš dlouhá.

Siim Kallas,    člen Komise.  – Paní předsedající, chtěl bych poděkovat váženým poslancům
za jejich většinou pozitivní komentáře.

Nyní stojíme před problémem uplatňování. Před tímto problémem stojíme se všemi
právními předpisy týkajícími se práv cestujících. Doladění právních předpisů pro nás bude
samozřejmě dlouhým procesem, ale i tak si myslím, že kompromis, jehož jsme dosáhli,
bude pravděpodobně v budoucím dokumentu schválen a je dobrým začátkem. Zásadní
je i to, že jsme zavedli některé zásady práv cestujících do autobusové a autokarové dopravy,
což je velmi široká oblast. Budou patrně zapotřebí menší kompromisy. Všechno musí být
doladěno a uskutečněno v praxi, ale toto je velmi důležitý začátek a já doufám, že budete
hlasovat pro toto nařízení.

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  –  (HU) Paní předsedající, pane komisaři, pane
Canciane, dámy a pánové, chtěla bych dodat jen dvě poznámky k velmi hodnotné rozpravě,
která zde proběhla. Tato rozprava velmi dobře ilustrovala obtíže, které musel pan Cancian,
ale i my v Radě, komisař a odborníci překonat. Nemyslím si, že je to nejlepší ze všech
možných řešení pro cestující v autobusové a autokarové dopravě, ale jsem přesvědčena,
že snad nejdůležitější otázkou, kterou si musíme položit, je, zda se situace zlepší, jakmile
nový právní předpis vstoupí v platnost. Věřím, že na tuto otázku můžeme odpovědět
rozhodným ano, tedy že cestující v autobusové a autokarové dopravě budou mít v budoucnu
skutečně více práv, přestože to není dokonalý kompromis.

Kompromis znamená dojít ve složitých věcech k vzájemnému porozumění. To bylo znát
téměř ve všech vystoupeních, tedy otázka, kde je hranice, za níž bychom zaručili práva
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v takovém rozsahu, že bychom ochromili důležité hospodářské subjekty a malé a střední
podniky, na jejichž situaci se snažíme dohlížet. Zároveň jsme ovšem měli pevně v úmyslu
poskytnout cestujícím další práva. Velmi dobře chápu ty, kdo na celou věc pohlíží z pozice
osob se zdravotním postižením. Věřím, že jsme i v tomto ohledu učinili významný krok
kupředu. Jsem přesvědčena, že je to dobře propracovaná část návrhu a věřím, že právní
předpis přinese těmto lidem pokrok, právě těmto lidem.

Chtěla bych jen připomenout váženým poslancům, že maďarské předsednictví přemýšlí
v zájmu silné Evropské unie, Evropské unie, která svým občanům poskytuje další práva a
pro niž jsou její občané ústředním bodem těchto silných politik. Navíc jsem přesvědčena,
že stávající rozprava o tomto legislativním návrhu poslouží k tomu, aby se občanům
Evropské unie dostalo dalších práv. Ještě jednou bych vám všem chtěla poděkovat za
odvedenou práci a věřím, že dnes projdeme hlasováním bez jakýchkoli problémů.

Antonio Cancian,    zpravodaj. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, děkuji všem
kolegům, kteří vystoupili, a i já bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že toto nařízení není
nejlepší, ale je jediné, k jakému jsme mohli kvůli postoji Rady dospět.

Je to skutečně důležitá věc, neboť si myslím, že jak pro odvětví dopravy, tak pro cestovní
ruch – tedy dvě oblasti, za něž zodpovídá Výbor pro dopravu a cestovní ruch – je důležité
nalézt rovnováhu i pro tento druh dopravy.

Tento dokument vyjadřuje rovnováhu mezi potřebou chránit na jedné straně malé a střední
podniky působící v odvětví autobusové a autokarové dopravy, což je téma, o němž jsme
v několika uplynulých hodinách dlouze diskutovali, a potřebou chránit na druhé straně
práva osob se sníženou pohyblivostí, zdravotním postižením, starších důchodců, osob
s dočasně sníženou pohyblivostí a vůbec zranitelných uživatelů, a to i v zájmu toho, aby
ubylo sporů. To je rovnováha, kterou jsme hledali, a doufám, že se nám to s pomocí všech
podařilo.

Věřím, že přepracování, o němž hovořil pan Kallas, se zakládá na myšlence vytvořit jediné
nařízení pro všechny dopravní prostředky. Vytvoření jednotného trhu v oblasti dopravy
skutečně není ještě doprovázeno odpovídajícími opatřeními určenými na ochranu práv
cestujících. Pane komisaři, skutečně doufám, že kromě jednotného nařízení můžeme
vytvořit jednotný referenční orgán, jednotný prodej jízdenek a jednotnou jízdenku na
různé druhy dopravy.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem poslancům, kteří vystoupili, všem, kdo se podíleli
na tomto dokumentu – zejména stínovým zpravodajům a těm, kdo se s nadšením účastnili
konečných jednání. Mé díky patří Výboru pro dopravu a cestovní ruch a zaměstnancům
sekretariátu, Rady a zejména zaměstnancům belgického předsednictví a v neposlední řadě
paní Győriové, která je zde s námi.

Pokud mohu, chtěl bych nakonec poděkovat Evropské komisi, panu Kallasovi a jeho
asistentům za konstruktivní přínos, který vždycky poskytovali, zaměstnancům sekretariátu
dohodovacího výboru Evropského parlamentu, kteří projevili velkou pohotovost a
profesionalitu, tedy vlastnosti nezbytné při přijímání důležitých rozhodnutí ve prospěch
našich občanů.

Celkově to byl dobrý test, který přinesl Parlamentu vynikající výsledky.

Předsedající. -   Rozprava je skončena.

Hlasování se bude konat v poledne.
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PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK
předseda

Písemná prohlášení (článek 149)

Robert Dušek (S&D),    písemně. – (CS) Zpráva o právech cestujících v autobusové a
autokarové dopravě má za cíl stanovit práva na ochranu cestujících platná po celé Unii,
pro všechny dopravce a pro různé druhy dopravy. Rada nesouhlasila s pozměňovacími
návrhy EP, proto bylo nezbytné zahájit tzv. dohodovací řízení. Hlavní body dosažené
dohody jsou většinou shodné s původními návrhy Parlamentu. Podstatné je zejména, že
se nařízení bude vztahovat na veškerou linkovou, vnitrostátní a přeshraniční dopravu,
přičemž členské státy budou moci uplatnit vyjmutí pro linkové spoje a některé konkrétní
služby max. po dobu 8 let. Cestující budou mít nárok na odškodnění v případě nehody až
do výše 220 tisíc EUR na osobu a 1 200 EUR na zavazadlo. Dopravce musí navíc v případě
nehody zajistit základní pomoc (stravu, oblečení, lékařskou pomoc) a ubytování až na dvě
noci. V případě zpoždění o více než 120 minut či zrušení spoje musí dopravce cestujícím
nabídnout možnost volby mezi pokračováním v cestě, přesměrování cesty bez dalších
nákladů pro cestujícího nebo vrácením ceny jízdného. Pokud toto není v jeho silách, musí
vrátit cenu jízdného a uhradit navíc 50 % z ceny daného jízdného. Dohoda rovněž ochraňuje
práva osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Z uvedených
důvodů přijetí zprávy plně podporuji.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně. – Podporuji tento kompromis o právech cestujících
v autobusové dopravě, který zaručuje právo na dopravu, právo na dostupné informace o
cestě, povinnost autobusových dopravců zajistit povinné školení řidičů týkající se
zdravotních postižení, právo na odškodnění za zničené invalidní vozíky, mechanismus
vyřizování stížností pro všechny cestující a nezávislé vnitrostátní orgány vymáhající nařízení
a udělující sankce.

Pro každou cestu autobusem nebo autokarem na vzdálenost 250 km a více bude pro osoby
se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí existovat zvláštní bezplatná
pomoc na terminálech i na palubě a v případě potřeby bude pro doprovázející osoby
doprava zdarma.

Zejména nevidomým a částečně zrakově postiženým velmi pomůže poskytování
dostupných dopravních informací a školení řidičů o zdravotních postiženích.

Rovný přístup k dopravě je zásadní z důvodu nezávislost. Bez rovného přístupu k dopravě
nemohou lidé se zdravotním postižením jet do práce, na nákupy nebo se účastnit kulturních
a jiných volnočasových aktivit.

Přestože ve znění nařízení není vše, co bych chtěl, věřím, že díky posílení práv všech
cestujících se zdravotním postižením bude učiněn i významný krok umožňující majitelům
vodicích psů v Evropě pohybovat se po Evropské unii stejně jako jiní občané.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    písemně. – (PL) Podporuji legislativní usnesení o
společném znění nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících
v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004, které schválil
dohodovací výbor. Vzhledem k neustálému nárůstu tohoto odvětví dopravy jsem
přesvědčen, že je důležité stanovit práva na ochranu cestujících platná po celé EU a podobná
právům, jimž se těší cestující v jiných druzích dopravy, a zajistit stejné podmínky pro
dopravce bez ohledu na to, z kterého členského státu pochází nebo jaký dopravní prostředek
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provozují. Vzhledem ke skutečnosti, že tato práva se soustředí zejména na potřeby osob
se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí, zaslouží si tato iniciativa naši
podporu. Velmi důležité je to, že usnesení zavádí právo na odškodnění pro cestující, kteří
byli zraněni při autokarových nehodách. V ustanoveních se uvádí, že cestující mají nárok
na odškodnění v případě smrti nebo zranění a ztráty nebo poškození zavazadla.

Artur Zasada (PPE),    písemně. – (PL) Chtěl bych poblahopřát panu Cancianovi k jeho
práci. Jsem rád, že jsme nakonec byli schopni dosáhnout v dohodovacím výboru shody.
Naším hlavním úspěchem je samozřejmě otázka práv cestujících na odškodnění a pomoc
v případě nehod, záruk pro cestující v případě zrušení nebo zpoždění a záruka práv pro
osoby se zdravotním postižením a pro cestující se sníženou pohyblivostí. Velmi mne
potěšila zejména skutečnost, že do dokumentu byli zahrnuti i cestující se sníženou
pohyblivostí, jak jsem již uvedl, ale v tomto směru mám zároveň oprávněné obavy.
V případě cestujících leteckou dopravou neví přesně ani letecké společnosti, ani letiště,
kteří cestující mají být považováni za cestující se sníženou pohyblivostí. V důsledku této
neznalosti na straně dopravců a letišť je obvyklé, že je odmítnuta pomoc matkám a otcům,
kteří cestují sami s malými dětmi. Proto bych rád vyslovil následující výzvu: naše práce
nebude hotova ani poté, co dokument projde hlasováním na plenárním zasedání. Máme
také povinnost sledovat, zda se nařízení řádně uplatňuje.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    písemně. – (PL) Chtěl bych vyjádřit své upřímné
díky zpravodaji za jeho obtížnou práci, která byla mimořádně efektivní. Až doposud
neexistovala žádná záruka odpovídající ochrany cestujících v autobusové a autokarové
dopravě, neboť to byl jediný způsob dopravy, který v tomto ohledu nepodléhal žádnému
předpisu EU. Jedním z důsledků provedených změn bude to, že cestující budou moci
požadovat odškodnění v případě nehody. Skutečnost, že pomoc pro osoby se zdravotním
postižením bude zajišťovat dopravce a že doprovázející osoba může v rámci této záruky
cestovat na náklady dopravce, je dalším mimořádně významným bodem.

Nebudu zakrývat, že pro mne osobně bylo mimořádnou výzvou, že mohu hrát aktivní
úlohu v dohodovacím řízení, které poprvé v historii probíhalo podle Lisabonské smlouvy.
V průběhu jednání, která trvala dlouho do noci, se nám společně s panem Cancianem
podařilo odhlasovat kompromis, podle něhož jsou ustanovení povinná pro vzdálenosti
250 km a více. Je třeba poznamenat, a je to velmi důležité, že v nařízení je zaručeno dvanáct
základních práv, a to zejména pro osoby se zdravotním postižením. Nyní bychom měli
důrazně prosadit vhodnou informační kampaň, abychom zajistili, že občané Evropské
unie budou informováni o právech, na něž mají od nynějška nárok.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    písemně. – (FI) Právní předpis o právech cestujících
v autobusové a autokarové dopravě, o němž budeme dnes hlasovat, lze považovat za málo
ambiciózní. Kompromis, jehož bylo dosaženo po dlouhých tahanicích, je však lepší než
nic. Je politováníhodné, že návrh nařízení se týká jen vnitrostátních a přeshraničních
autobusových tras se vzdáleností 250 km a více. Proto se předpis nebude vůbec týkat
například Lucemburska, Malty a Kypru. Nešťastné je také to, že právní předpis nabude
platnosti až za mnoho let. Je to příliš dlouho čekat na autobusových zastávkách na nový
předpis čtyři roky, nebo možná také osm let.

Na dosaženém kompromisu lze nalézt samozřejmě i něco dobrého. Podle původního
postoje Rady měli cestující jen tři práva bez ohledu na vzdálenost. Jsem ráda, že v konečném
kompromisu je jich dvanáct a že se zvláštní pozornost věnuje potřebám osob se zdravotním
postižením a osobám se sníženou pohyblivostí. Vstup nařízení v platnost usnadní osobám
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se zdravotním postižením cestování autobusy a autokary. Zároveň tak budou postaveni
na roveň s ostatními cestujícími.

Až vstoupí nový právní předpis v platnost, musí členské státy zajistit, že nařízení bude
prováděno účinně a řádně. Není to jen v zájmu osob se zdravotním postižením a osob se
sníženou pohyblivostí, ale i v zájmu našich občanů, kteří cestují autobusem nebo autokarem.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    písemně. – (RO) Nařízení, o němž dnes hlasujeme,
představuje velmi významný úspěch, neboť je to poprvé, co budou práva cestujících
v autobusové a autokarové dopravě chráněna zákonem. Po dvou letech obtížných jednání
se Evropský parlament a členské státy dohodly na klíčových bodech, které upevní práva
cestujících používajících tyto dopravní prostředky. Patří mezi ně odškodnění v případě
zpoždění nebo zrušení, odškodnění za ztrátu nebo poškození zavazadel a převzetí
odpovědnosti společnostmi a poskytnutí pomoci v případě nehody. Nediskriminace osob
se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí a poskytování pomoci těmto osobám,
stejně jako nárok cestujících na informace před cestou a po cestě byly do tohoto nařízení
začleněny jako základní práva, která se budou uplatňovat bez ohledu na délku cesty.
Nařízení nestanoví žádné nové technické požadavky, ale od dopravců vyžaduje převzetí
odpovědnosti za cestující.

Zohlednili jsme i stávající hospodářskou situaci a její dopad na společnosti, na něž se
vztahuje toto nařízení, a nabídli jsme možnost odsunutí na dobu čtyř let s jedním možným
prodloužením.

Jsem přesvědčen, že jakmile toto nařízení vstoupí v roce 2013 v platnost, pomůže
dosáhnout cíle harmonizace a konsolidace práv cestujících na úrovni EU bez ohledu na
to, který dopravní prostředek si zvolí.

5. Právní stát v Rusku (rozprava)

Předseda.   – Dalším bodem je prohlášení místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky
Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k právnímu státu v Rusku.

Chtěl bych požádat paní Győriovou, aby vystoupila jménem místopředsedkyně Komise
a vysoké představitelky.

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  – Pane předsedo, na žádost baronky Ashtonové
zastupuje maďarské předsednictví Rady v této rozpravě vysokou představitelku a
místopředsedkyni Komise. Baronka Ashtonová je tento týden, jak možná víte, na cestě
po severní Africe a Středním východě.

Děkuji vám, že se zabýváte situací v oblasti lidských práv a právního státu v Rusku.
Navzdory některým velmi pozitivním loňským signálům prezidenta Medveděva je
momentální situace v oblasti lidských práv v Rusku, zejména v oblasti severního Kavkazu,
nadále hluboce znepokojivá. Násilí, obtěžování a zastrašování aktivistů, právníků a
nezávislých novinářů nás velmi znepokojuje.

Počet případů ilustrujících toto prohlášení je nepřijatelně vysoký. Brutální útoky na ruské
novináře Olega Kašina a Anatolije Adamčuka a na ekologického aktivistu Konstantina
Fetisova jsou jen nejnovějšími připomínkami ovzduší nejistoty a zastrašování, které
novináři, aktivisté a ochránci lidských práv v Rusku zažívají ve své každodenní práci.
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Navzdory ujišťování z nejvyšších míst jsou pachatelé jen vzácně postaveni před soud a
odsouzeni. Zodpovědnost za násilí a zastrašování ochránců lidských práv – uveďme
z mnoha příkladů případy Estěmirová, Politkovská, Barburová a Markelov – je nadále
důležitým testem nezávislosti a účinnosti ruského soudnictví. Dokud nebudou zločiny
vyřešeny, nadále bude vládnout ovzduší beztrestnosti.

Vývoj je však i pozitivní. Chtěla bych se zde zmínit o rozhodnutí moskevské městské rady
povolit běžné mírové demonstrace, které byly až do minulého roku zakázány, například
demonstrace na podporu článku 31 nebo den tiskových shromáždění. Toto rozhodnutí
vítáme. Zároveň nadále dostáváme zprávy o svévolném zatýkání mírumilovných
demonstrantů, včetně vůdců opozice, právě na těchto povolených demonstracích a o
dalším zatýkání po celé zemi. To nás velmi znepokojuje.

Svoboda slova a svoboda shromažďování a sdružování jsou podmínkou rozvoje moderních
společností. Všechny tyto svobody jsou zakotveny v ústavě Ruské federace. Jsou i součástí
závazků, do nichž Rusko vstoupilo jako člen OSN, OBSE a Rady Evropy. EU naléhavě žádá
Rusko, aby dodržovalo své závazky a zaručovalo svým občanům tato práva.

Prezident Medveděv požádal svou prezidentskou radu pro lidská práva, aby prověřila
případy Chodorkovskij, Lebeděv a Magnitskij. Toto rozhodnutí vítáme. EU se netají svými
vážnými obavami o to, jak byly tyto případy vedeny.

Prezident Medveděv často vystupoval proti tomu, co nazývá právním nihilismem
převažujícím v Rusku. EU je připravena podpořit Rusko v úsilí o jeho překonání počínaje
reformou jeho soudního systému. S přesvědčením, že skutečná modernizace vyžaduje
zavedené dodržování právního státu a jeho rovné a spravedlivé uplatňování, jsme učinili
právní stát ústředním bodem našeho partnerství zaměřeného na modernizaci.

V této souvislosti již byly v úzké spolupráci s prezidentovým úřadem a s Radou Evropy
připraveny konkrétní kroky, například zavedení odvolacího systému u občanskoprávních
a trestněprávních případů v Rusku. Jsme připraveni spolupracovat s Ruskem na tom i na
nových projektech týkajících se korupce a haagských úmluv.

Situace v oblasti severního Kavkazu je zvláště znepokojivá a naléhavě vyžaduje zásah.
Vítáme novou strategii zaměřenou na hospodářský a společenský rozvoj a úsilí náměstka
premiéra Chlopotina, ale jako stálou reakci na barbarské akty terorismu proti civilnímu
obyvatelstvu je třeba udělat mnohem více. Nadále trvající imunita a beztrestnost
bezpečnostních sil působících v Čečensku jen podporuje rozhořčení a teror v oblasti a je
pro nás zdrojem hlubokého znepokojení.

Vzdáváme hold všem těm, kdo ztratili své životy, a těm, kdo se stali obětí agrese kvůli
svému povolání nebo přesvědčení, i těm odvážným, kteří se nenechali odradit od své
občanské činnosti v tak nejistém prostředí.

Aktuální zpráva není celkově příliš pozitivní. V situaci v oblasti lidských práv v Rusku se
však objevují pozitivní znamení. Často jsou vyvážena krokem zpět a celkově nejsou
dostatečná k dosažení skutečného zlepšení, ale nesmíme propadat beznaději.

Judikatura významného orgánu Evropského soudu pro lidská práva je důležitou pobídkou
pro rozvoj ruského práva, pokud jde o dodržování lidských práv. Jsme zapojeni do
důležitého dialogu s Ruskem o lidských právech. Rusko to akceptuje a samozřejmě to
využívá i ke kritice nedostatků, které vidí v EU. V tomto dialogu budeme pokračovat. Není
jiná možnost.
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György Schöpflin,    jménem skupiny PPE. – Pane předsedo, ti, kdo znají Rusko, budou
vědět, že to, co platí pro tamní právní systém, nelze poměřovat s běžnými kritérii právního
státu.

To ovlivňuje vztahy Ruska s ostatním světem i s jeho vlastními občany. Z toho vyplývá,
že když Evropská unie jedná s Ruskem, musí brát ohled na řadu mimoprávních faktorů,
zejména na politické zasahování, korupci a příležitostné násilí.

Vztahy mezi Ruskem a Západem jsou pak nejisté, a to nehovořím o naprosté absenci
transparentnosti a odpovědnosti. Pokud jde o občany Ruska, vedou život ovlivňovaný
zvůlí a násilím do větší míry, než na jakou může přistoupit Evropská unie se svým závazkem
v oblasti všeobecných lidských práv.

Pokusy o transformaci Ruska zkrachovaly, takže Evropská unie nemá jinou možnost než
žít na trapném rozhraní mezi svou vlastní zákonností a nezákonností vládnoucí v Rusku.

Adrian Severin,    jménem skupiny S&D. – Pane předsedo, model sdílení moci mezi státem
a příslušníky společnosti určuje obsah politických rozhodnutí, přičemž předvídatelnost
rozhodovacího procesu a řádné vymáhání rozhodnutí jsou zaručeny poctivostí,
profesionalitou a nezávislostí soudnictví.

Evropská unie a Rusko mohou spolupracovat jedině v případě, že jejich modely sdílení
moci, jejich rozhodovací mechanismy a jejich soudní systémy budou slučitelné. Dosažení
takové slučitelnosti je dobrým cvičením z partnerství a spolupráce, z konsensu, důvěry a
budování interoperability, nikoli z obhajování, poučování a ukazování prstem.

Rusko je plnoprávným členem Rady Evropy a signatářem Evropské úmluvy o lidských
právech. A právě Rada Evropy má oprávnění dohlížet na fungování demokracie a právního
státu v Rusku. Evropská unie proto musí spoléhat na Radu Evropy, aby společně s Ruskem
vybudovala prostor svobody, demokratické bezpečnosti a spravedlnosti.

Navíc vzhledem k tomu, že Evropská unie je sama na cestě k přistoupení k Evropské úmluvě
o lidských právech, měla by využít svého budoucího postavení účastníka této úmluvy a
urychlit sbližování a interoperabilitu s Ruskem v oblasti demokracie a právního státu.

Před lety, kdy měl Evropský parlament jen o málo větší pravomoc než militantní nevládní
organizace, byla jeho jediným nástrojem rétorika s cílem jmenovat viníky a zostudit je.
Dnes, po Lisabonu, jsme silným politickým orgánem. To nás předurčuje k větší
odpovědnosti, pragmatismu a sebekázni. Neměli bychom se nechávat vést emocemi. Naše
hodnoty by neměly být jen povrchní. Nemůžeme být zároveň žalobcem i soudcem. Neměli
bychom jednat na základě pouhých tvrzení, dohadů nebo zájmových lobbistických skupin.
Naše důvěryhodnost, vybudovaná na základě upřímnosti a vyzrálosti našeho přístupu,
naše spolehlivost a otevřenost jsou nejlepší zbraní, kterou máme ve svém dialogu s Ruskem
v době, kdy nám naši občané dali pokyn k rozvoji strategického partnerství s Ruskem,
nikoli ke znovuzahájení studené války.

Kristiina Ojuland,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, Rusko považujeme za
důležitého partnera Evropské unie. Proto očekáváme, že Rusko bude plnit své mezinárodní
závazky a bude dodržovat ústavní práva svých vlastních občanů.

Skutečností je, že porušování lidských práv, občanských svobod a právního státu se v Rusku
stalo samozřejmostí. Nezákonnost a široce rozšířená korupce vedly jen za minulý rok
k emigraci 300 000 občanů z Ruska. V takovém ovzduší je těžké plánovat zahraniční
i domácí obchodní investice.
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Ruské orgány uplatňují zjevně neústavní právo a pořádek. Situace na severním Kavkaze
je jedním z nejhroznějších příkladů toho všeho. Ruská ústava poskytuje základnu pro
systém více politických stran, ale de facto zde vznikl systém jedné strany s parlamentem
vytlačeným na okraj.

Chtěla bych se zeptat představitelky Rady, jaké kárné kroky a sankce budou uplatněny
proti ruským veřejným činitelům, kteří jsou přímo zodpovědní za porušování lidských
práv a překrucování zásad právního státu.

Evropská unie musí být ve své politice vůči třetím zemím konzistentní. Kdybychom
ignorovali některé vážné prohřešky v jedněch zemích a na jiné země bychom za stejné
prohřešky uvalovali sankce, Evropskou unii by to diskreditovalo. Nedojde-li v Rusku ke
konkrétním zlepšením, nemůžeme dále pokračovat v normálních vztazích. Musíme se
podívat pravdě do očí.

Werner Schulz,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové,
navzdory své skvělé ústavě Ruská federace stále není státem, kde by platily zásady právního
státu, neboť existuje obrovský rozdíl mezi mezi ústavním právem a ústavní realitou.
Základní požadavky státu fungujícího jako právní stát, tedy nezávislé soudnictví a svobodný
tisk, zde bohužel chybí. Jak řekl jeden sarkastický komentátor: „Nejlepší ruský soud je ve
Štrasburku“. Pravdou je, že přibližně jedna třetina případů předkládaných Evropskému
soudu pro lidská práva pochází z Ruska. Ruští občané nemají důvěru ve své vlastní soudy,
které jen zřídka konají spravedlnost. To je zřejmé i ze snižujícího se počtu odvolání.

V čele země stojí dva právníci, prezident Medveděv a premiér Putin, kteří opakovaně
vyjádřili svůj úmysl bojovat proti právnímu nihilismu. Ukázalo se však, že jejich slova, po
nichž obvykle následují zcela opačné činy, jsou čistým právním cynismem. Žádný soud
v Rusku se neodváží vydat rozsudek bez konzultace s vyššími místy. Tento systém
telefonního soudnictví vytvořil soudce, kteří již nejsou nezávislí a více je zajímá vlastní
bezpečnost a prospěch než spravedlnost. Případ Chodorkovskij to jasně ukazuje.
Zaměstnanec v oblasti soudnictví nedávno uvedl, že rozsudek soudce Danilkina mu byl
nadiktován shora. Opětovné odsouzení Chodorkovského a Lebeděva je znamením, že
právní stát v Rusku ještě dlí v éře gulagů. Stejně jako v sovětských dobách byl rozsudek
připraven politickým vedením dopředu.

Řízená demokracie jde ruku v ruce s řízenou spravedlností. I když je ruský systém soudnictví
ztělesněním represivního státu, naprosto selhává, když přijde na řešení, stíhání a vydání
rozsudku u politicky motivovaných trestných činů. Útoky na novináře a jejich vraždy
vytvořily ovzduší strachu a úzkosti.

Podmínky v ruských věznicích jsou rovněž děsivé. Jedním z příkladů je případ Sergeje
Magnitského, právníka, který odkryl případ korupce, a výsledkem bylo jeho svévolné
uvěznění bez obvinění. Ve vězení zemřel strašnou smrtí v důsledku neposkytnutí lékařské
péče.

Dohoda o modernizaci mezi EU a Ruskem bude úspěšná jen v případě, že jejím základem
bude dohoda o modernizaci mezi ruským vedením a jeho vlastním obyvatelstvem. Do ní
patří zajištění, aby práva občanů, která jsou zaručena ústavou, byla konečně dodržována
a aby byly plněny závazky, do nichž Rusko vstoupilo v rámci Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě (OBSE) a Rady Evropy.

Rusko musí přejít od řízené demokracie k rozvíjející se demokracii. Základními předpoklady
k tomu jsou mimo jiné svobodné a spravedlivé volby do Dumy a volby prezidenta, snadnější
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postup při registraci politických stran, který bude splňovat evropské normy, a řádná volební
kampaň, která dá všem kandidátům stejné možnosti a přístup k veřejným sdělovacím
prostředkům.

Charles Tannock,    jménem skupiny ECR. – Pane předsedo, Rusko je významným partnerem
EU v mnoha oblastech, ale nemůžeme předstírat, že Rusko je skutečná demokracie
s právním státem. Nevyřešené vraždy novinářů a ochránců lidských práv a politicky
motivovaná ukázková soudní přelíčení s povolnými soudci hovoří podle mého názoru za
vše. Proč je potom Rusko tolerováno jako člen Rady Evropy? To je velmi dobrá otázka.

Kreml si jistě cení této mezinárodní legitimizace vlády popisované v diplomatické poště
USA, která nedávno unikla na WikiLeaks, jako skutečný mafiánský stát.

Radu Evropy naopak diskredituje její neustálý tichý souhlas s ruskou autoritářskou vládou.
Evropský soud pro lidská práva má v zásobě 27 000 nedořešených případů jen z Ruska,
a přesto je ruský soudce u soudu schopen nařídit britské vládě, aby dala britským vězňům
volební právo. To ukazuje nejen absurditu ruského členství v Radě Evropy, ale vyjadřuje
to i to, proč je Radě Evropy podle mého názoru věnována na mezinárodním poli stále
menší pozornost. Výsledkem toho je, že si nyní bohužel mnoho Britů včetně politiků myslí,
že nadešel čas, aby Spojené království prověřilo své členství v této organizaci a jejím velmi
neodbytném soudu.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Pane předsedo, tato sněmovna si myslí, že může poučovat
Rusko o lidských právech. Udělala by lépe, kdyby si zametla před vlastním prahem, před
prahem Evropské unie. Pan Tannock zmínil například Juliana Assange, disidentského
publicistu a zakladatele internetové stránky WikiLeaks, jejíž činnost přesto nepodporuji.
Po několik týdnů byl zadržován ve Spojeném království kvůli ostudné a směšné žádosti
Švédska o vydání a je jasné, že by to mohl být krok k jeho předání do USA.

Pan Assange byl totiž obviněn ze znásilnění dvěma mladými ženami, z nichž jedna jej
obviňuje, že během pohlavního styku, s nímž souhlasila, došlo k poškození prezervativu.
Druhá jej obvinila z toho, že ji překvapil ve spánku po předchozím dobrovolném pohlavním
styku. S kým se pokoušejí žertovat? Je zřejmé, že pokud tyto dvě mladé ženy nechtěly být
panem Assangem „znásilněny“, neměly mu vlézt do postele nahé! Nebyly pobouřeny, byly
poctěny. Tento příklad ilustruje, do jaké míry přílišná svoboda …

(Předseda přerušil řečníka, ale řečník pokračoval mimo mikrofon.)

Předseda. -   Vážený pane kolego, toto je diskuse o Rusku. Na pořadu jednání je situace
v Rusku. Je mi líto, ale uprostřed diskuse nemůžeme měnit téma.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Pane předsedající, dnes vedeme rozpravu kvůli tomu,
že vedoucí představitelé Ruska, zejména prezident Medveděv, sami velmi často zdůrazňují
význam právního státu pro modernizaci Ruska.

Zároveň však nacházíme mnoho konkrétních příkladů věcí, které brzdí skutečnou
modernizaci. Podívám-li se například na korupci, která je údajně stále na vzestupu navzdory
dobrému novému protikorupčnímu zákonu, nebo podívám-li se na případ Jukos. Nebo
opakované zadržování příslušníků opozice a aktivistů za lidská práva, kterým byla udělena
Sacharovova cena.

Modernizace, o níž se v Rusku hovoří, se ještě neuskutečnila. Vzhledem k tomu, že se
předpokládá, že budeme spolupracovat s Ruskem v rámci partnerství pro modernizaci, a
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předpokládá se jednání o dohodě mezi EU a Ruskem, připadá mi neuvěřitelné, že ve zprávě
o pokroku o partnerství pro modernizaci bylo věnováno modernizaci právního státu jen
pět vět. Myslím si rovněž, že musíme i doma více rozvíjet svou odbornost.

Chtěla bych vyzvat k podpoře právního státu, což uděláme i společně ve zprávě o Rusku,
kterou má Parlament připravit.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, lituji, že tato rozprava
byla přidána na pořad jednání tak narychlo, že zde nemůže být vysoká představitelka pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku. V posledních měsících pracovala baronka
Ashtonová s Radou na zlepšení vnitřní koordinace EU v oblasti spolupráce s našimi
strategickými partnery, včetně Ruska. S ohledem na její snahu dospět ke koordinovanému
postoji si myslím, že by bylo rozumné zapojit ji do této rozpravy.

Žádný z dalších strategických partnerů EU nám není tak blízko jako Rusko, a to ze
zeměpisného hlediska i z hlediska historické zkušenosti. Proto nás tolik zajímá vnitřní
politický vývoj v Rusku. K tomu bych se chtěl konkrétně zmínit o pracovním programu
připraveném společně koordinátory partnerství pro modernizaci v Rusku i v EU. Tento
společný pracovní program pro modernizaci obsahuje důležitá opatření, která aktivně
podpoří rozvoj právního státu v Rusku. To je správný způsob, jak zajistit, aby naše
partnerství přineslo skutečný prospěch zejména občanům. Iniciativa na modernizaci Ruska
zahájená ruským prezidentem dává zahraničním partnerům Ruska možnost zahájit
s Ruskem plodnou spolupráci. Tuto příležitost musíme využít.

Jak již moji kolegové uvedli, má-li být proces modernizace udržitelný, nesmí být založen
pouze na technologickém rozvoji. Moderní ruské hospodářství se musí opírat o spolehlivé
zásady právního státu. Pouze pokud se občané a podnikatelé budou moci spolehnout na
právní stát, budou mít odvahu zavádět inovace a investovat. Uchopme ruku, kterou nám
Rusko podává, a pomožme této zemi se modernizovat.

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (PL) Pane předsedo, stejně jako řada mých kolegů, kteří již
hovořili, souhlasím s pochopitelným stanoviskem, že Rusko je strategickým partnerem
pro Evropskou unii v oblasti geopolitiky a mezinárodní bezpečnosti a v hospodářských
záležitostech. Není také nic divného, že se tak zajímáme o situaci u nejdůležitějšího z našich
sousedů. Nyní se ukazuje, že v této zemi se objevují některé velmi znepokojivé trendy.
Chtěl bych citovat z nedávno provedeného sociálního výzkumu, podle něhož jen 3 % Rusů
věří, že má vliv na politický život ve své zemi, 61 % je přesvědčeno, že nemůže účinně
chránit svá práva, a 82 % je přesvědčeno, že státní představitelé nedodržují zákony, které
byly v Rusku přijaty a jsou platné. To je nešťastný stav v zemi, jejíž rozvoj je pro nás tak
důležitý, ale vztahy mezi Evropou a Ruskem by se za žádných okolností neměly zastavit
u čistě hospodářského rozvoje a u hospodářské modernizace. Dalšími aspekty, které jsou
také důležité a měli bychom se na ně soustředit, jsou lidská práva a právní stát, jako to
děláme v případě našich dalších sousedů, například Běloruska.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že je důležité,
abychom vedle široké spolupráce v oblasti obchodu a tváří v tvář globálním problémům,
jak již bylo řečeno, měli neustále na pořadu jednání ve všech svých jednáních s Ruskem
právní stát.

V posledních týdnech jsme při mnoha příležitostech diskutovali o stabilitě Středozemí a
definovali jsme to, co pojem stability neznamená, tedy zejména autoritářské struktury.
Pro Rusko to zároveň znamená, že stabilita se nemůže opírat o politický vliv na soudy
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nebo o perzekuci novinářů a lidí, kteří se postavili na obranu lidských práv. Z mého hlediska
je tedy vždy správná chvíle k diskusi o této záležitosti.

Doufám, že Rusku můžeme dát v rámci praktických vztahů, do nichž v blízké budoucnosti
vstoupíme, jasně najevo, že když nenastolí právní stát, ohrožuje svou vlastní budoucnost.

PŘEDSEDAJÍCÍ: DIANA WALLIS
místopředsedkyně

Tunne Kelam (PPE).   – Paní předsedající, v Rusku jsme zažili sérii desítek vražd nezávislých
novinářů a občanských aktivistů, například případy Politkovská, Estěmirová a Magnitskij,
ale ani jeden případ nebyl objasněn a ani jedna vražda nebyla řešena před soudem. Režim
v Kremlu může být považován za spolupachatele těchto zločinů, neboť nechce uplatňovat
spravedlnost a transparentnost.

Mladá soudní asistentka Natalia Vasiljevová rozbila síť podvodů kolem případu
Chodorkovskij a prohlásila, že k rozsudku nedospěli soudci, ale byl jin nadiktován shora.

Zákaz udělování víz oficiálním činitelům zodpovědným za případ Magnitskij a za další
případy je konkrétním opatřením, které svědčí o tom, že EU má vážný zájem zlepšit právní
stát a transparentnost v Rusku. Skutečnost, že ruské orgány tak znervózněly při samotné
myšlence na zákaz vydávání víz, svědčí o tom, jak velký pozitivní potenciál EU ve
skutečnosti má pro změnu situace.

Graham Watson (ALDE).   – Paní předsedající, mnozí z nás zde ve sněmovně vnímají
Rusko jako součást rodiny evropských národů a doufali, že po pádu berlínské zdi uvidí,
jak se Rusko přibližuje Evropské unii. To se bohužel nestalo. Nynější ruské vedení si vybralo
vlastní cestu a je to cesta, která je pro nás, kdo bychom si přáli pro ruský lid svobodu,
demokracii a právní stát, velmi zarmucující.

Dnes přítomný komisař má s jednáními s Ruskem více zkušeností než většina z nás a
bezpochyby bude mít svou vlastní zkušenost, ale já doufám, že Komise vyvine tlak na
vysokou představitelku, aby přijala za svou novou politiku vůči všem zemím, jejichž
vedoucí představitelé neustále opovrhují hodnotami, jež jsou nám drahé. Hovořme s nimi
a obchodujme s nimi, neboť to potřebujeme. Snažme se diskutovat s nimi o lidských
právech, protože to bychom měli dělat, ale nedovolme jejich vedoucím představitelům,
aby prostřednictvím evropských bankovních systémů prali peníze, dávali své děti do našich
škol a univerzit nebo trávili dovolenou v našich rekreačních střediscích. Pokud bychom
to uplatňovali stejně na všechny autoritářské vůdce na celém světě, začali bychom se blížit
k tomu, co bychom mohli nazývat etickou zahraniční politikou.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Paní předsedající, připojuji se ke kolegům, kteří říkají, že
k jednání s autoritářskými režimy porušujícími lidská práva potřebujeme přísná opatření.

Chtěla bych se zde zeptat představitelů Rady a Komise, zda jsou připraveni uplatňovat
opatření proti těm, kdo porušují lidská práva, a to způsobem uvedeným v usnesení
Parlamentu ze dne 16. prosince 2010, které obsahuje výzvu ke zmrazení majetku a k zákazu
vydávání víz 60 oficiálním představitelům zapleteným do případu Magnitskij, který bohužel
zemřel v ruském vězení.

Pokud by se našel jeden nebo dva odvážní ministři zahraničí, nebo zástupci paní Ashtonové,
kteří by se chopili této iniciativy, a kdyby se ukázalo, že je pravda, že soudce Viktor Danilkin
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vypracoval rozhodnutí ve věci Chodorkovského a Lebeděva na základě přímých příkazů
z městského soudu v Moskvě, byl by takový soudce na jejich seznamu?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Rusko je jedním z nejvýznamnějších a nejbližších partnerů
Evropské unie. Je to země, kde demokracie nemá příliš dlouhou tradici, a lze říci, že Rusko
si na demokratickou správu teprve zvyká. Musíme si také uvědomit, že je to země, která
stále bojuje s přetrvávajícím islámským terorismem, a proto je postavení silových
bezpečnostních složek ve společnosti významnější než u nás. Z tohoto pohledu je třeba
posuzovat i občasné odchylky od našich běžných standardů demokratického fungování
státu principiálně a citlivě. S ruskými přáteli je třeba korektně hovořit o všem, co nás na
správě země ruskými úřady trápí. Tento dialog však musí být věcný, partnerský, motivovaný
úsilím o zlepšení fungování demokratického systému v Rusku, nikoli poučováním jakéhosi
samozvaného dozorce nad demokracií ve světě. Hovořme s Ruskem jako s přítelem,
korektně, otevřeně a slušně. Měli bychom mít totiž společný zájem na klidu, míru
a prosperitě Evropy.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – Paní předsedající, pan Werner Schulz navrhl podle mého
názoru usnesení, které je dobře odůvodněno argumenty, a jeho výsledkem jsou správné
závěry. Nejsem si však jist, že chápu poznámku pana Fleckensteina. I když mi jednací řád
již nedovoluje položit mu otázku, přesto bych mu ji rád položil. Navrhoval, abychom
nepodpořili toto usnesení, nebo vyjadřoval opačný názor, tedy upřímně míněnou podporu
socialistů okamžitému přijetí?

Knut Fleckenstein (S&D).   – Paní předsedající, je mi líto, ale neposlouchal jsem.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – Paní předsedající, nebyl jsem si jist, zda pan Fleckenstein
navrhoval, abychom podpořili toto usnesení vypracované Wernerem Schulzem a dalšími,
nebo vyzýval, abychom je na tomto částečném zasedání nepřijímali?

Knut Fleckenstein (S&D).   – Paní předsedající, budu hlasovat pro usnesení.

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady. – Paní předsedající, především bych chtěla
poděkovat všem poslancům za příhodné otázky, které v průběhu rozpravy položili.

Rozhodně sdílím obavy, které zde mnozí z vás vyjádřili. Jsem přesvědčena, že Evropská
unie jako celek musí nadále vyjadřovat tyto obavy u ruských partnerů na všech úrovních.
Neměli bychom se stydět hovořit přímo, máme-li se zmínit o skutečných a konkrétních
záležitostech. Máme-li jednat jako strategičtí partneři, a já věřím, že pro Rusko jsme
strategickými partnery, musíme být také připraveni zabývat se nepříjemnými záležitostmi.

V této diskusi mne potěšily zejména dvě věci. Tou první je, že nikdo nezpochybňoval
skutečnost, že Rusko je pro Evropskou unii důležitým strategickým partnerem. Tou druhou
je, že zde panovala obecná shoda na tom, že modernizace a nastolení plnohodnotné
demokracie a právního státu nebylo v Rusku ještě dokončeno a že s fungováním demokracie
je v Rusku mnoho problémů.

Na všechny zmíněné body samozřejmě upozorním vysokou představitelku, abychom
mohli projít všechny prostředky, které máme k dispozici. Jsem si jista, že nadcházející
návštěva ruské vlády v Bruselu dne 24. února nám poskytne skvělou příležitost, abychom
se znovu zabývali svými obavami.
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Rusko je stálým tématem na pořadu jednání Rady pro zahraniční věci. Asi víte, že od
minulého roku je pravidelná schůze Evropské rady věnována projednávání různých věcí
s našimi strategickými partnery. Tak tomu bylo poprvé nedávno v září 2010 a myslím si,
že pan Van Rompuy v tom bude v průběhu letošního roku pokračovat.

Nyní odpovím na některé konkrétní otázky, které mi poslanci položili. Nejdříve k otázce
paní Hautalaové o lidských právech. Chtěla bych zdůraznit, že vysoká představitelka bere
usnesení Parlamentu z prosince 2010 velmi vážně. Okolnosti, které zahalují smrt Sergeje
Magnitského a Věry Trifonové ve vazbě, musí být řádně vyšetřeny a Rada pro zahraniční
věci tomu bude samozřejmě věnovat zvláštní pozornost. Tyto i jiné naše obavy dále
připomínáme na všech úrovních, a to nejen na dvouletých konzultacích k lidským právům,
ale všude, až na úroveň summitu, a naléháme na Rusko, aby dodržovalo mezinárodní
závazky. Jakékoli rozhodnutí o restriktivních opatřeních by měla přijmout Rada. S takovými
nástroji by se mělo zacházet prozíravě na základě jasných důkazů. Především stále naléháme
na Rusko, aby zajistilo řádné vyšetřování.

Paní Oomen-Ruijtenové bych řekla, že lidská práva jsou ústředním bodem jednání o nové
dohodě a budeme o nich hovořit na mnoha frontách. Můžeme vás ujistit, že závazky EU
a Ruska dodržovat lidská práva, včetně práv osob náležejících k menšinám, budou v této
dohodě figurovat na předním místě a budou skutečně základním prvkem budoucí dohody.

Závěrem krátce shrnu některé své předchozí body. Právní stát a nezávislost soudnictví
musí být nadále nedílnou součástí snahy o modernizaci, která v Ruské federaci právě
probíhá. Evropská unie musí být připravena Rusko v těchto snahách podpořit. Svoboda
slova, shromažďování a sdružování jsou stavebními kameny, na nichž spočívají západní
demokracie. Rusko by mělo dodržovat právní závazky, k nimž se připojilo jako člen Rady
Evropy, OSN a OBSE.

Oblast severního Kavkazu je pro nás nadále zdrojem hlubokého znepokojení. Musíme
podněcovat Rusko, aby hledalo udržitelné řešení tohoto místního problému. Důležité je,
abychom měli na mysli, že navzdory mnoha našim obavám a mnoha problémům, kterým
Rusko v současné době čelí, zde také v mnoha ohledech dochází k pozitivnímu vývoji.
Musíme vzít za slovo prezidenta Medveděva a nadále se zapojovat do vážného dialogu o
lidských právech s Ruskem. Existují-li nějaké případy, musíme být varováni a velmi pečlivě
musíme sledovat, co se v Rusku děje.

Děkuji vám za hodnotné komentáře. Vysoká představitelka bude o vašem názoru řádně
informována.

Předsedající. -   Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v poledne ve čtvrtek 17. února 2011.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:45 a pokračovalo ve 12:00)

Písemná prohlášení (článek 149)

Cristian Dan Preda (PPE),    písemně. – (RO) Mezinárodní tisk obšírně diskutoval o případu
Michaila Chodorkovského a zdá se, že skutečně existují náznaky, že tento případ byl zneužit
k politickým účelům. Nedávné prohlášení tiskového tajemníka soudce Danilkina jasně
ukazuje, že ruskému soudnímu systému chybí nezávislost. Na druhou stranu je důležité
zdůraznit, že to není ojedinělý případ. Naopak, nevládní organizace působící v Rusku
pravidelně informují o tom, že normy pro spravedlivý soudní proces nejsou v této zemi
plněny. V září 2010 navíc požádalo parlamentní shromáždění Rady Evropy úřady v Moskvě,
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aby přijaly reformy zaručující nezávislost soudního systému a ukončily obtěžování
právníků. V neposlední řadě je důležité, abychom zdůraznili kritickou situaci v oblasti
severního Kavkazu, tedy oblasti, v níž vládne ovzduší beztrestnosti a v níž, což je ještě
horší, se oběti obávají bránit se, aby se nevystavily ještě většímu nebezpečí. Chtějí-li ruské
orgány ukázat svou důvěryhodnost tím, že vyhlašují svůj úmysl respektovat právní stát,
musí nepochybně vyvinout větší úsilí než doposud.

Traian Ungureanu (PPE),    písemně. – Vláda prezidenta Medveděva a premiéra Putina je
neslučitelná s právním státem. Po více než deset let Putin a Medveděv tolerovali strašlivý
soupis nešvarů a zločinů včetně inscenovaných procesů, kontroly tisku a politických vražd
a možná nad ním i drželi ochrannou ruku.

Příšerný stav bezpráví v Rusku není otázkou soukromé kriminality. Skutečným problémem
je státem sponzorované bezpráví. Ruský soudní systém i ruský stát se nikdy nezabývaly
zločiny proti novinářům, aktivistům za lidská práva a informátorům o nešvarech v armádě
nebo u soudů. Bezpráví v Rusku bylo po příliš dlouhou dobu považováno za nehodu nebo
za problém vymykající se státní kontrole.

Politika EU by měla činit ruské orgány zodpovědnými za jejich tajnou úmluvu se
zločineckými živly. Nedávný vývoj naznačuje, že druhý proces s Chodorkovským byl
veden na příkaz vyšších politických míst. Mimosoudní skutky ruského státu jsou již tradicí.
Politika EU by měla tuto politováníhodnou praxi zohlednit.

Obvyklá mírná rétorika EU není na místě. Měla by být nahrazena rozhodnou politikou,
včetně důvěryhodných varování, že budoucí spolupráce s Ruskem vyžaduje okamžité
zlepšení ve vymáhání práva v Rusku.

Krzysztof Lisek (PPE),    písemně. – (PL) Při nástupu do funkce slíbil pan Medveděv Rusům
„diktaturu práva“ a plnou demokracii. Myslím si, že ruský prezident si je vědom skutečnosti,
že jeho země bojuje za vybudování demokratického státu na základě zásad právního státu
a za vytvoření moderního hospodářství, které může reagovat na celosvětové problémy.
Nedávné události v Rusku, zejména četné útoky proti novinářům a zástupcům nezávislých
nevládních organizací, a rozsudek vynesený v případu Chodorkovskij, znamenají, že lze
pochybovat o tom, zda se za vznešenými požadavky vůbec skrývá skutečné pochopení
lidských práv a základních svobod. Dodržování mezinárodních závazků ze strany Ruska
lze také v mnoha ohledech považovat za sporné. Nevyřešené konflikty v oblastech, jako
je Náhorní Karabach, Podněstří, Abcházie a Jižní Osetie, by měly být podle mezinárodního
práva a závazků, které na sebe Rusko vzalo, co nejdříve ukončeny. Rusko by mělo
bezpodmínečně plnit všechny podmínky dohody uzavřené v roce 2008mezi Ruskem,
Evropskou unií a Gruzií. Zejména by měl být zástupcům Pozorovatelské mise Evropské
unie v Gruzii (EUMM Gruzie) zaručen neomezený přístup do gruzínských oblastí Abcházie
a Jižní Osetie s cílem zabezpečit v těchto oblastech mír a stabilitu.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    písemně. – Zdá se, že široká veřejnost chápe problém
nezávislých soudů a předstírání demokracie, svobody slova právního státu. EU by ostatně
měla vědět, jak tento problém rozeznat. Zdá se být ovšem zvláštní, že některé členské státy
chtějí zároveň přehlížet obecná ujednání, a dokonce i dohody, jako je společný postoj EU
2008/944/SZBP. Ceterum censeo – Francie se rozhodla prodat Rusku válečnou loď Mistral.
Doufáme, že bude tohoto činu upřímně litovat.
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PŘEDSEDAJÍCÍ: ROBERTA ANGELILLI
místopředsedkyně

6. Oprava k přijatému textu: viz zápis

***

Philip Bradbourn (ECR).   – Paní předsedající, doufám, že budu i přes ten hluk slyšet.
Nevím, zda mi můžete říci, kdy bude v této sněmovně něco podniknuto, aby poslanci
nemuseli neustále zažívat útrpnou cestu mezi výtahy ze svých kanceláří a touto sněmovnou
a nebyli neustále obtěžováni lidmi – lobbisty, asistenty nebo někým jiným, kteří se jim při
cestě na hlasování do této sněmovny snaží strčit do ruky haldy papírů. Paní předsedající,
toto místo vypadá stále více jako spolek univerzitních studentů, ne jako Parlament, a já
doufám, že něco podniknete, aby to přestalo.

Předsedající.   – Děkuji vám za návrh, pane Bradbourne. Váš postřeh předáme kvestorům
a ti mohou přijmout nezbytná opatření.

7. Výklad jednacího řádu: viz zápis

8. Hlasování

Předsedající.   – Dalším bodem je hlasování.

(Výsledky a další podrobnosti hlasování: viz zápis)

8.1. Dohoda mezi ES a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci
(A7-0018/2011, Eva Joly) (hlasování)

8.2. Dohody mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (finanční mechanismy
na období 2009–2014 a dovoz některých ryb a produktů rybolovu do EU na období
2009–2014) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (hlasování)

8.3. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Brazílií o některých aspektech
leteckých služeb (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (hlasování)

8.4. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským
královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových
pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013
(A7-0007/2011, Wim van de Camp) (hlasování)

8.5. Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi EU, ES a Švýcarskou
konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji
schengenského acquis (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (hlasování)

8.6. Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi ES a Švýcarskou
konfederací o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v
některém z členských států nebo ve Švýcarsku (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier)
(hlasování)
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8.7. Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
pro držitele běžných cestovních pasů (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei)
(hlasování)

8.8. Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů (A7-0010/2011,
Ioan Enciu) (hlasování)

8.9. Provádění směrnice o službách (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (hlasování)

8.10. Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (A7-0020/2011, Antonio
Cancian) (hlasování)

8.11. Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla (A7-0287/2010,
Martin Callanan) (hlasování)

8.12. Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany
(A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)

8.13. Radioaktivní kontaminace potravin a krmiv (A7-0001/2011, Ivo Belet)
(hlasování)

- Po hlasování o zprávě Klause-Heinera Lehneho (A7-0021/2011) a před hlasováním o zprávě
Ivo Beleta (A7-0001/2011):

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Paní předsedající, chtěl bych do zápisu
prohlásit, že hlasování proběhlo bezprostředně po předchozím hlasování, a já bych proto
chtěl do zápisu prohlásit, že hlasuji proti. Přestože jsem nemohl hlasovat, dávám hlas proti.

Navíc jsem chtěl upozornit Parlament, že tento návrh rozhodnutí o evropském patentu
ještě čeká na rozhodnutí Soudního dvora, které se očekává 8. března. Proto jsem chtěl
navrhnout, aby Parlament odložil hlasování o evropském patentu do té doby, než Soudní
dvůr rozhodne ve věci soudní příslušnosti, pokud jde o jazyková pravidla.

Byl bych rád, kdyby to bylo uvedeno v zápisu.

- Před hlasováním o pozměňovacím návrhu 33:

Ivo Belet (PPE).   – Paní předsedající, toto je ústní pozměňovací návrh týkající se
odškodnění pro zemědělce. Děkuji paní Rivasiové za iniciativu. Zní takto: „Do března
2012 Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o vhodnosti mechanismu
na odškodnění zemědělců, jejichž potraviny byly kontaminovány v míře, která překračuje
stanovené nejvyšší přípustné úrovně a nemohou být uvedeny na trh. Tento mechanismus
by měl vycházet ze zásady „znečišťovatel platí“. Je-li to vhodné, bude ke zprávě připojen
legislativní návrh na zřízení takového mechanismu“. Je to společný návrh pěti politických
skupin.

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

Předsedající.   – Tímto je hlasování ukončeno.
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9. Vysvětlení hlasování

Ústní vysvětlení hlasování

Zpráva: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Paní předsedající, cílem směrnice o službách, jež vstoupila
v platnost v prosinci 2006, je otevřít v Evropské unii trh pro poskytovatele služeb a odstranit
veškerá protekcionistická omezení, svévolné překážky a všechny diskriminační předpisy.

Evropský parlament rozhodně vždy trval na tom, že tato směrnice se nesmí stát záminkou
pro riskantní deregulaci a liberalizaci tohoto odvětví, a tím poškodit práva pracujících.
Zásada země původu, která byla kritizována za šíření sociálního dumpingu, byla zrušena
a nahrazena zásadou země poskytování služeb.

Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože se zaměřuje zvláště na neopodstatněné prodlevy
a nedostatky při provádění této směrnice ve vnitrostátním právu a na řadu otázek spjatých
s jejím výkladem a uplatňováním. Zde skončím, paní předsedající, protože hovořit za
těchto okolností je dosti náročné.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Paní předsedající, při oživení hospodářského růstu v Evropské
unii hraje naprosto nezastupitelnou úlohu rozvoj evropského trhu se službami. Proto je
velmi dobře, že Evropský parlament důkladně zkoumá, jakým způsobem je směrnice o
službách prováděna. Nezbytná jsou rovněž další opatření na podporu rozvoje evropského
trhu se službami. Naším hlavním cílem bylo v celé Evropě usnadnit poskytování služeb.
Proto jsme znepokojeni zjištěním, že u některých členských států je patrná snaha
uzákoňovat a uplatňovat právní předpisy, které nemají žádnou oporu v ustanoveních
směrnice. Činnostem poskytovatelů služeb se tím kladou umělé překážky.

V současné době až 90 % nových pracovních míst vzniká v odvětví služeb. Proto se
domnívám, že účinné uplatňování směrnice je nutným předpokladem pro rozvoj
jednotného trhu a rozhodujícím úkolem pro evropské hospodářství. Mám proto radost,
že začínají být vidět jednotlivé měřitelné výsledky této směrnice, například velké množství
oznámení o změnách právních předpisů, které dostáváme z členských států.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Paní předsedající, na základě pevného přesvědčení jsem
hlasoval proti přijetí a uplatňování směrnice o službách, známé též jako Bolkensteinova
směrnice. Cílem této směrnice mělo být vytvořit v Evropě větší konkurenci a pomoci
rozvoji malých a středních podniků.

Naneštěstí se však zdá, že skutečným cílem bylo zaútočit na malé a střední podniky a srazit
je na kolena. V Itálii máme odvětví, která jsou naší skutečnou chloubou, jako například
koncese pro pláže, do nichž jejich majitelé investovali veškerý majetek a přinesli obrovské
oběti. Teď však kvůli této směrnici o všechno přišli.

Není možné zavádět systém, jímž byrokratická Evropa a hlavní korporace a nadnárodní
firmy chtějí proniknout do Itálie a vyřídit naše podniky. To nemůžeme připustit. Budu stát
v jedné řadě s těmito podniky a bránit je, a tak pečovat o naše tradice a silné stránky Itálie.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Paní předsedající, platná směrnice o službách požaduje
ode všech zemí EU, aby odstranily byrokratické překážky a usnadnily život podnikatelům.
Provádění této směrnice však vázne. Hlavními problematickými oblastmi jsou nedodržování
oblasti působnosti směrnice, zpoždění při zřizování jednotných kontaktních míst,
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nedostatky v administrativní spolupráci a rozdíly ve vzájemném hodnocení. Zpráva, kterou
jsem podpořil, považuje za velmi důležité rychle zavést jednotná kontaktní místa. Na nich
bude možné vyřizovat všechny nezbytnosti pro poskytování přeshraničních služeb včetně
možnosti srozumitelného poučení o formalitách a administrativních postupech dané
země. Služby představují až 40 % hrubého domácího produktu Unie. Odstranění
zbytečných překážek a zpoždění by mohlo významně pomoci při zvýšení
konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Paní předsedající, domnívám se, že hodnocení směrnice
o službách je vhodnou příležitostí k tomu, abychom prověřili, zda tato směrnice opravdu
napomáhá lepšímu rozvoji odvětví služeb a zda ustanovení této směrnice jsou ve
vnitrostátním právu správně prováděna. Je nezbytné, aby ve všech fázích provádění
směrnice panovala shoda na tom, že se tato směrnice nevztahuje na veřejné služby, nýbrž
že by měla zajistit sociální práva a soulad s pracovním právem.

Je jasné, že Komise a členské státy musí vyvinout větší úsilí, aby byla v členských státech
zřízena kvalitní jednotná kontaktní místa. Je zapotřebí vyhradit odpovídající finanční
prostředky s cílem zajistit, aby tato místa poskytovala kvalitní informace, jež budou
zájemcům přístupná.

Daniel Hannan (ECR).   – Paní předsedající, od nejranějších dob Evropské unie docházelo
k nedorozuměním ohledně toho, co myslíme volným trhem zboží a služeb.

Když moji voliči v roce 1975 hlasovali pro členství v EHS, domnívali se, že společný trh
znamená vzájemné uznávání výrobků. Můžete-li určitou minerální vodu prodávat ve
Spojeném království, měli byste mít možnost prodávat stejnou vodu ve Francii, Německu
nebo Itálii a naopak. Zjistili, že ve skutečnosti to znamená normalizaci – že „minerální
voda musí obsahovat tyto a tyto minerální látky, ale nesmí obsahovat tamty látky“, že
„obsah nesmí přesahovat hodnotu x a nesmí být nižší než y“ atd. Pak se vám může stát, že
výrobek, jenž nikdy nebyl určen na vývoz, se může ve vlastní zemi dostat do rozporu se
zákonem.

S tímto jsme se opakovaně setkávali u zboží i služeb. Místo rozšiřování nabídky pro
spotřebitele dochází k jejímu zužování, často na jednoho konkrétního výrobce odkudsi
z Evropské unie, jemuž se nějak podařilo splnit dlouhou řadu podmínek a jenž spatřuje
v právních předpisech EU způsob, jak přenést své náklady na konkurenci. Proto náš podíl
na světovém HDP nadále klesá a má země se takto připoutala k úzkoprsému a omezenému
seskupení.

Syed Kamall (ECR).   – Paní předsedající, směrnice o službách tímto parlamentem poprvé
prošla v minulém funkčním období, a to i přes problematičnost mnoha jejích bodů. Jakožto
zpravodaj zprávy o obchodu a službách si také osobně vzpomínám na to, jak velkou
polemiku jsem vyvolal, když jsem hovořil o nutnosti liberalizovat mnohé služby – finanční
služby, zdravotnické služby, služby v oblasti vzdělávání, vodohospodářské služby –, aby
měli spotřebitelé k dispozici spíše větší výběr kvalitnějších služeb, místo aby byli odkázáni
na nepružné státní monopoly, které daňovými poplatníky často nebyly dostatečně
financovány.

Zde narážíme na definici služeb obecného hospodářského zájmu, jako by se pravidla, díky
kterým máme v supermarketech a dalších druzích služeb opravdu z čeho vybírat,
nevztahovala na vodohospodářství, vzdělávání a zdravotnictví. Je na čase, abychom přestali
dělat politiku z doby před třiceti lety, kdy určité služby mohl zajišťovat pouze stát.
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Důsledkem toho bylo, že tyto služby byly nedostatečně financovány a nebyly kvalitní.
Vydejme se v celé EU a v celém světě směrem k větší liberalizaci služeb.

Zpráva: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Paní předsedající, chtěla bych vysvětlit, proč se většina
poslanců skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu zdržela hlasování o této
směrnici. Je dobře, že jsme učinili rozhodnutí a že jsou chráněna práva osob se zdravotním
postižením. To se však týká pouze dlouhých vzdáleností. Mnohé další body nejsou hodny
evropské směrnice. Jelikož se například směrnice vztahuje jen na cesty, které jsou delší než
250 kilometrů, v mnoha zemích neplatí. Na Kypru, Maltě a Lucembursku neexistují
příslušná práva, stejně jako v některých dalších členských státech, v nichž autobusové
spoje nejezdí vzdálenosti přes 250 kilometrů. Volný pohyb osob, zboží a služeb je jednou
z hlavních evropských zásad. Nyní však chudší cestující nejsou chráněni, protože
v některých členských státech neexistuje soustava práv cestujících. Proto jsme se zdrželi
hlasování. Směrnice má určité pozitivní stránky, ale také mnoho negativ, a to je důvodem,
proč jsme se zdrželi hlasování.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Paní předsedající, cílem návrhu nařízení předloženého
Komisí v roce 2008 bylo zavést nová práva na ochranu cestujících v autobusové a
autokarové dopravě, jež budou platná v celé Evropě a budou podobná jako práva, která
platí pro jiné druhy dopravy, a tak zajistit rovnocenné podmínky pro dopravce z různých
členských států a pro různé druhy dopravy. Bylo zapotřebí absolvovat dlouhá a náročná
jednání s Radou a dokonce využít dohodovací postup, než bylo dosaženo znění návrhu,
o němž dnes hlasujeme.

Konečné znění návrhu lze považovat za velmi uspokojivý a vyvážený kompromis, neboť
zajišťuje práva cestujících, aniž by přitom představoval příliš velkou zátěž pro dopravce,
z nichž většinu tvoří – na to nezapomínejme – malé a střední podniky.

Výsledek dohodovacího postupu lze docela oprávněně považovat za úspěch Evropského
parlamentu, neboť do něj byly začleněny některé z našich hlavních požadavků, zejména
co se týče oblasti působnosti nařízení, platnosti základních práv cestujících bez ohledu na
vzdálenost, odchylek a konečně nároku cestujících na přiměřenou formu proplacení ceny
jízdenky, pomoci a odškodnění v případě nehody, zrušení cesty nebo zpoždění.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Paní předsedající, v oblasti práv jsme dospěli do nové etapy,
ale tato práva mohla být vymezena šíře. Musíme si uvědomit, že u vzdáleností kratších než
250 kilometrů toto nařízení nijak nechrání práva nejzranitelnějších skupin, osob se
zdravotním postižením, starobních důchodců a osob se sníženou pohyblivostí.

Je-li pravdou, že nařízení zavádí jednotné normy kvality, je také pravdou, že vyloučením
místní dopravy se podstatně omezí počet cestujících, na které se vztahuje. Čtyři roky na
jeho provádění umožní příslušnému odvětví se co nejlépe připravit, ale budeme muset
rovněž sledovat ustanovování subjektů příslušných pro prosazování práva.

Výsledek tohoto procesu je pro Parlament vítězstvím a je jasným znamením toho, že
věnujeme pozornost potřebám občanů. Nicméně kompromis je vždy věcí dohody, a
v tomto případě ústupků ze strany této sněmovny. V zásadě jsme dokázali, že jsme dobrými
tlumočníky potřeb na rozdíl od Rady, která předvedla, že pouze zastupuje zájmy.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Paní předsedající, rád bych blahopřál panu poslanci
Cancianovi k jeho vynikající práci, která přispěla k dokončení tohoto opatření.
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Dovolím si nesouhlasit s panem poslancem Mastellou v tom, že toto opatření znamená
pro naše občany velké vítězství. Nelze si nevšimnout, že občané jsou chráněni pouze tehdy,
cestují-li autobusem nebo autokarem do vzdálenosti větší než 250 kilometrů. Co je to však
za ochranu práv evropských občanů, nevztahuje-li se tato ochrana, jak již upozornila paní
poslankyně Meissnerová, na celé státy jako například Kypr, Lucembursko a Maltu?

Z těchto důvodů se naše skupina zdržela hlasování. Proti této zprávě jsme nehlasovali
kvůli tomu, že zajišťuje ochranu některých práv, například osob se zdravotním postižením
a osob se sníženou pohyblivostí. Proto jsme se zdrželi hlasování. Co se týče ostatních práv,
žádáme, abychom se k této záležitosti co nejdříve vrátili, aby byli naši občané skutečně
chráněni.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Paní předsedající, v první řadě bych chtěl říci, že je výborné
a důležité, že se zajímáme o práva našich občanů. Vždy, když hovoříme o právech, nesmíme
zapomínat na to, že jsou s nimi spojeny povinnosti, a že tedy není práv bez povinností.

Zpráva o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě obsahuje mnoho dobrých
a pozitivních prvků. Nesmíme také zapomínat na to, že autobusové a autokarové
společnosti s působností po celé Evropě se velmi liší. Ve Finsku například existuje mnoho
malých rodinných firem a asi bychom si měli položit otázku, zda bychom měli zatěžovat
tyto malé společnosti stále novými výdaji a povinnostmi, když svádějí boj o to, aby jim
jejich podnikání přinášelo zisk.

Mohu konstatovat, že jsme v této otázce projevili nemalou pružnost a že práva jednotlivých
skupin cestujících byla zohledněna. Uznání potřeb osob se zdravotním postižením přináší
jasnou přidanou hodnotu. Je velice důležité zajistit, aby osoby se zdravotním postižením
a osoby se sníženou pohyblivostí mohly lépe cestovat a obecně se pohybovat a aby se bral
větší ohled na jejich potřeby. To je dobré, ale jak jsem prve řekl, je tu určitý problém, protože
hovoříme-li o právech a povinnostech, je také důležité zajistit, aby se příliš nezvýšily
náklady malých společností v odvětví autobusové a autokarové dopravy.

Marian Harkin (ALDE).   – Paní předsedající, hlasovala jsem pro toto nařízení i přesto,
že jsem toho názoru, že rozhodně nezachází dostatečně daleko. Je to nicméně jen začátek
a zde v Parlamentu a v EU občas činíme jen dětské krůčky. K tomu došlo i dnes.

Je politováníhodné, že na některé členské státy se toto nařízení nevztahuje, a samozřejmě
také to, že platí jen pro cesty na delší vzdálenosti než 250 kilometrů. Samozřejmě bych
upřednostnila návrh ALDE, aby se práva cestujících vztahovala na mnohem kratší cesty.
Jsem však ráda, že některá základní práva v tomto nařízení platí pro cestující, kteří cestují
na kratší vzdálenost. Tato práva se vztahují zejména na osoby se zdravotním postižením
nebo samozřejmě na osoby se sníženou pohyblivostí. K těmto právům patří nediskriminační
přístup k dopravě a školení obsluhy autobusů a autokarů v oblasti dopravy osob se
zdravotním postižením.

Členské státy bohužel mají až desetileté období odchylky, a i když malé podniky potřebují
přiměřenou dobu na to, aby se přizpůsobily jeho požadavkům, chtěla bych požádat a
vybídnout členské státy, aby se snažily zajistit, že toto nařízení bude co nejrychleji
dodržováno.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Paní předsedající, velmi podporuji práva cestujících
a zvláště větší práva osob se zdravotním postižením.
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Dosaženým kompromisem nejsem nijak zvlášť nadšen. Na rozdíl od kolegy bych býval
upřednostňoval hranici 200 kilometrů, protože ta by Irsku umožňovala vyjmout z platnosti
tohoto nařízení venkovské oblasti s mými voliči. Mám na mysli části severního a jižního
Donegalu, hrabství Mayo a samozřejmě hrabství Galway. Požadovaná úroveň práv na
odškodnění je nepřiměřená pro linkovou dopravu obsluhující venkovské oblasti.

Chci se také vyjádřit k nákladům, a to k nákladům na pojištění, které by mohly způsobit
odchod některých provozovatelů z trhu. V mnoha případech není k dispozici náhrada
v podobě linky veřejné dopravy.

Rozhodnutí, které dnes bylo učiněno, samozřejmě musíme přijmout a doufejme, že období
odchylky by mohlo těm, kteří nesplňují hranici 250 kilometrů, umožnit přizpůsobit se
tomuto nařízení.

Takže, ač v zásadě souhlasím, musím se z uvedených důvodů zdržet hlasování.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Paní předsedající, v Evropě každým rokem cestuje
autobusem nebo autokarem více než 70 milionů cestujících. Je nejvyšší čas, aby začalo
platit nařízení, které bude podobně jako v letecké, lodní a vlakové dopravě chránit práva
cestujících. Cestující budou mít 12 základních práv platících pro cesty jakékoliv délky.
Kromě toho při cestách delších než 250 kilometrů budou mít nárok na náhradu za
zpoždění, na pomoc v případě nehody nebo úmrtí, na odškodnění v případě ztráty nebo
poškození zavazadla a na lepší informace. Zejména pro malé země je však hranice 250
kilometrů dosti vysoká. Oceňuji, že cestující se sníženou pohyblivostí budou mít nárok
na zvláštní asistenci, jako je tomu již v letecké dopravě. V budoucnosti určitě podpořím
zavedení společného nařízení, jež sjednotí již existující nařízení o právech cestujících
v jednotlivých dopravních systémech, čímž se výrazně zpřehlední systém práv cestujících.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Paní předsedající, práva cestujících v autobusové a
autokarové dopravě, jež je v Evropské unii hojně využívána, vyžadují jasnou právní úpravu
podobně jako u letecké, vlakové a lodní dopravy. Konečné znění předkládaného nařízení
považuji za uspokojivý kompromis. Zvláště mám radost z přijetí 12 základních práv
cestujících, která náleží všem cestujícím v tomto druhu dopravy bez ohledu na vzdálenost.
Vítám zvláště uznání a zohlednění zvláštních potřeb osob se zdravotním postižením a
osob se sníženou pohyblivostí. Zaručení nároku na odškodnění v případě ztráty nebo
poškození invalidního vozíku nebo jiného zařízení zajišťujícího pohyblivost a školení
obsluhy autobusů a autokarů v oblasti dopravy osob se zdravotním postižením se stávají
významnými nástroji v boji proti diskriminaci a sociálnímu vyloučení těchto osob.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Paní předsedající, hlasoval jsem pro zprávu, protože představuje
podstatné zlepšení současné situace. Podařilo se nám dosáhnout vyváženého řešení, které
chrání práva cestujících v autobusech a zaručuje další existenci malých a středních dopravců.
Nařízení se vztahuje na cesty přesahující vzdálenost 250 kilometrů a osobám cestujícím
autobusy a autokary dává právo požadovat odškodnění, pokud je spojení zrušeno, došlo-li
k nadměrnému přijetí rezervací nebo jestliže je zpožděno o více než dvě hodiny. Autobusoví
dopravci jsou často malé a středně velké společnosti, které by příliš velké nároky na
odškodnění přivedly na pokraj krachu. V tom spočívá jeden z vydařených rysů tohoto
nařízení, že finanční odškodnění nemohou přesáhnout jisté meze. Pokud jde o vzdálenost
250 kilometrů, nevidím žádný důvod, proč bychom tento nový předpis neměli nechat
vstoupit v platnost a pak se zabývat tím, jak by jej bylo možné zdokonalit.
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Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Paní předsedající, nejprve bych chtěl poblahopřát
zpravodaji, panu poslanci Cancianovi, neboť dokument, jejž jsme dnes přijali, je skutečně
velice uspokojivým a vyváženým kompromisem. Zajišťuje práva cestujících, aniž by přitom
představoval příliš velkou zátěž pro dopravce, z nichž většinu tvoří malé a střední podniky.
Občané Evropské unie se budou moci cítit lépe chráněni. Tato dohoda také zlepšuje
podmínky pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí. Stanovuje
také jasná pravidla pro náhrady škod a poskytování pomoci.

Jsem přesvědčen, že podstatně přispěje ke zlepšení podmínek pro naše cestující občany a
poskytne jim větší právní jasnost v případě nehody nebo dalších nepředvídaných událostí.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Paní předsedající, chtěl bych poblahopřát panu poslanci
Cancianovi k jeho vynikající práci a zejména k dobrému výsledku, jehož bylo dosaženo
v dohodovacím postupu s Radou. Dosažený kompromis představuje důležitý krok v oblasti
ochrany cestujících, a to jak z hlediska oblasti působnosti směrnice, tak proto, že do návrhu
bylo začleněno zhruba 12 základních práv.

Návrh náležitě zohledňuje práva a potřeby osob se zdravotním postižením a osob se
sníženou pohyblivostí, jako jsou zejména nediskriminační přístup k dopravě, právo na
náhradu v případě ztráty nebo poškození zařízení pro usnadnění pohybu, předkládání a
vyřizování stížností, školení obsluhy autobusů a autokarů v oblasti dopravy osob
s postižením a poskytování informací v průběhu cesty.

Výsledný návrh zajišťuje práva cestujících, aniž by přitom příliš zatěžoval dopravce, z nichž
většinu tvoří malé a střední podniky a nemohly by nést velkou zátěž.

Diane Dodds (NI).   – Paní předsedající, i když uznávám, že tato zpráva obsahuje mnoho
kladných prvků – velmi podporuji právo osob se zdravotním postižením na přístup
k dopravě a na náhradu –, jsem přesvědčena, že tyto systémy by měly zavádět vnitrostátní
vlády.

Domnívám se rovněž, že finanční zátěž spjatá s tímto návrhem by mnoha dopravcům
zabránila vykonávat činnost. Tento Parlament nesmí zapomínat, že mnohé autokarové
společnosti jsou v soukromém vlastnictví, jsou poměrně malé a v důsledku obrovského
nárůstu cen paliva, k němuž došlo za posledních 12 až 18 měsíců, čelí sílícímu finančnímu
tlaku. Dodatečné náklady u mnohých soukromých společností a samozřejmě také u systémů
veřejné dopravy povedou jen ke dvěma věcem: ke zvýšení cen jízdného pro zákazníky a
k omezení linek. A ovšem mnoha organizacím věnujícím se dobrovolnické práci – které
realizují mnoho projektů pro osoby se zdravotním postižením – tím bude úplně
znemožněna činnost.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Paní předsedající, k dnešnímu hlasování o zprávě vedla dlouhá
cesta, proto bych se chtěl přidat k blahopřáním kolegů poslanců na adresu pana poslance
Canciana, jenž tak houževnatě bojoval za to, abychom se dostali až do tohoto bodu.
Všechny druhy dopravy konečně mají vlastní nařízení o právech cestujících. Myslím si, že
dále by mělo následovat předložení příslušného jednotícího aktu, jenž sloučí všechna tato
jednotlivá nařízení.

Oblast působnosti je přiměřená, i když jsme při jejím vyjednávání vycházeli z jiných
předpokladů. Nicméně skutečnost, že jsme do ní dokázali zahrnout všechny členské státy
kromě dvou, je nepochybně pozitivní stejně jako fakt, že mnohá ustanovení se stala
závaznými také u vzdáleností nižších než 250 kilometrů, a to i přesto, že jsme se vzdali
některých dalších forem odškodnění.
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Během dnešní ranní rozpravy někteří poslanci tvrdili, že nařízení neobsahuje žádné
ustanovení přiměřeně chránící cestující se sníženou pohyblivostí, ale poslední projevy
prokázaly, že to není pravda. Naopak, tato ochrana znamená velký posun, jímž se tento
kompromis stává ohleduplným, a na to bychom měli být hrdí.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Paní předsedající, hlasuji proti tomuto návrhu, protože tento
akt cestujícím nezaručuje rovné zacházení. Neobstojí při srovnání s jinými druhy dopravy
ani při srovnání podmínek pro cestující v jednotlivých státech. V důsledku toho několik
malých států Evropské unie vypadlo z oblasti působnosti tohoto nařízení. Tento akt je jen
částečně uplatnitelný v několika dalších členských státech.

Problém v souvislosti s přeshraniční autokarovou dopravou zůstal také nevyřešen. Autokary
využívají lidé s nízkými příjmy a mladí lidé včetně studentů a školáků. Není proto přijatelné,
aby provádění nařízení bylo odloženo na pozdější dobu.

Zpráva: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Paní předsedající, byl nalezen kompromis mezi návrhem
Komise a návrhy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin o užitkových vozidlech a emisních normách, přičemž
tyto normy budou u užitkových vozidel sníženy do deseti let z 203 g na 147 g na kilometr.
Nová emisní norma, která byla zavedena, je přijatelná pro výrobce i uživatele a důležité je
také hledisko výdajů, které vzniknou uživatelům v důsledku vyšších cen těchto vozidel.
Tuto skupinu uživatelů tvoří hlavně malé a střední podniky, obchodníci a rodinné firmy
a na tomto dílčím zasedání jsme právě diskutovali o nástrojích EU na poskytování finanční
pomoci malým a středním podnikům. Jedním z cílů v této oblasti je zmírnit překážky
bránící růstu malých a středních podniků. Doufáme, že vyšší náklady na lehká užitková
vozidla, které vzniknou v důsledku emisních limitů a vyšších výrobních nákladů, se
nestanou závažnou překážkou. V roce 2014 budeme moci přezkoumat, zda se zásady, na
kterých stojí toto nařízení, prakticky osvědčily.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Paní předsedající, Evropskému parlamentu se podařilo navzdory
opozici ze strany Rady a Komise prosadit ambiciózní dlouhodobý cíl, jenž do roku 2020
omezí emise CO2 malých užitkových vozidel na maximálně 147 gramů na kilometr. Této
ambiciózní, avšak realistické mezní hodnoty je možno dosáhnout prostřednictvím
inovativní environmentální technologie. Provoz vozidel bude podstatně čistší, ale přesto
zůstanou cenově dostupná pro malé a střední podniky. Toto hledisko pro nás bylo zvláště
důležité, protože změně klimatu nijak nepomůže, pokud cena nových vozidel bude natolik
nedosažitelná, že na silnicích budou dále jezdit stará vozidla a především bude dále
zatěžováno životní prostředí. Mám radost z toho, že jsme dnes hlasovali o tomto návrhu
a že byl přijat obrovskou většinou hlasů.

Vicky Ford (ECR).   – Paní předsedající, právě jsme hlasovali o zprávě nazvané
„výkonnostní emisní normy pro lehká užitková vozidla“. Jako u většiny právních předpisů
EU se jedná o rozvláčný název skutečného problému. Dovolte mi jej přeložit: lehká užitková
vozidla jsou pochopitelně dodávky a výkonnostní normy znamenají palivové emise
spálených pohonných hmot.

Všichni zaznamenáváme růst cen pohonných hmot na čerpacích stanicích, ale pro
živnostníky, jako jsou například zedníci, instalatéři a tesaři, je provoz vozidla citlivou
nákladovou položkou. Chtějí mít palivově účinná vozidla a účinnost paliva tvořila vždy
důležitou součást jejich nákupního rozhodování.
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Na výrobní lince v továrně General Motors v Lutonu, ve svém volebním obvodu, jsem také
viděla, že inovace potřebné pro zlepšení výkonu vznikají na půdě továrny.

Najdou se poslanci, kteří si myslí, že v této sněmovně na kontinentě stačí stanovit cíle, aby
jich bylo dosaženo. Ale pravdou je, že dosažení těchto cílů vyžaduje změnu, ať již na
dodávkách nebo jinde, a ta vzejde z poptávky spotřebitelů a inovací výrobců, nikoliv ze
samotných evropských právních předpisů.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Paní předsedající, bylo mi líto, že jsem se nemohl zúčastnit této
rozpravy, ale měl jsem v té době jiné schůzky. Děkuji vám tedy za to, že mi dáváte možnost
říci pár slov nyní.

Ve strategii Evropa 2020 jsme položili velký důraz na energie z obnovitelných zdrojů, a
to je jen správně. Jenže stejně důležitou pro splnění našich cílů bude energetická účinnost,
zejména u motorových vozidel – soukromých i užitkových.

Užitková vozidla jezdí po silnicích každý den a najezdí obrovské vzdálenosti.
Prostřednictvím směrnic, jako je tato, můžeme pomoci splnit strategii Evropa 2020 v oblasti
účinnosti paliva, protože tím přinutíme konstruktéry, aby navrhovali palivově účinnější
motory. Přestože se tato investice z krátkodobého hlediska může zdát vysoká, pokud jde
o dlouhodobou úsporu v litrech na počet ujetých kilometrů a také o šetrnost k životnímu
prostředí, bude její přínos obrovský.

Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Paní předsedající, Rada nám poslala návrh rozhodnutí,
kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.
Důvodem tohoto kroku bylo, že některé členské státy – včetně Itálie a Španělska –
mnohokrát protestovaly proti přijetí plánovaného systému překladu do tří jazyků, jenž
by se stal skutečně diskriminačním, protože nehorázně porušuje zásadu rovného postavení
všech úředních jazyků Unie.

I přes četná jednání, která dosud proběhla, a přes dnešní ranní hlasování se zdá, že
jednomyslné přijetí tohoto nařízení nebude možné. Nicméně právní a institucionální
důvody by hovořily pro to, nebo zdá se, že hovoří pro to, abychom počkali na posudek
Soudního dvora, který se má objevit v příštích dnech, jenž by vyjasnil mnohé technické
aspekty jednotného patentového systému, ale také by upozornil na kompetenční důsledky,
které z toho plynou. Nezvolili jsme tuto cestu, a proto jsem hlasoval proti.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Paní předsedající, poslouchám-li zde ve sněmovně rozpravu
o posílené evropské spolupráci v oblasti jednotného evropského patentu, stojí mne mnoho
úsilí, aby se mi na tváři neobjevil shovívavý úsměv. Politikové z jistých zemí, kteří se
domnívají, že jejich jazyk je nejdůležitější na světě, tvrdili, že pokud zavedeme posílenou
spolupráci, zničíme tím vnitřní trh v této oblasti. Vzhledem k tomu, že v oblasti jednotného
patentu nemáme vnitřní trh, jde samozřejmě o absurdní tvrzení. Získat patent stojí v EU
desetkrát více než ve Spojených státech, což se pro naše podniky rovná ročnímu obratu
250 milionů EUR. Je proto dobře, že jsme dnes konečně hlasovali pro posílenou spolupráci,
aby určité země nemohly dále dělat obstrukce. Už toho bylo dost! Ještě nejsme u cíle, ale
dnes jsme za jediný den dosáhli většího pokroku než za uplynulých deset let.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Paní předsedající, o vytvoření systému jednotné patentové
ochrany na evropské úrovni vedeme diskuse již více než dvacet let. Současný velmi složitý
systém registrace patentů, jenž je ve srovnání s americkým systém časově náročný a
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nákladný, evropským podnikatelům vůbec v ničem nepomáhá. Role patentů je důležitá
pro rozvoj a růst moderního hospodářství a pro podporu vědeckého výzkumu. Vzhledem
k tomu, že na globálních trzích je stále větší konkurence, nemůžeme si dovolit dále odkládat
rozhodnutí v této věci. Proto musíme urychlit práci na vytvoření jednotného patentového
trhu. Ačkoliv bychom tento záměr měli podporovat, nesmíme přehlížet, že mnohé otázky
jsou sporné, například otázka jazyka. Naším cílem by proto samozřejmě mělo být bojovat
proti diskriminaci malých členských států s menším počtem obyvatel, které často bývají
chudší.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Paní předsedající, žijeme na trhu, na němž se fungování
našich podniků řídí globální konkurencí. Základním záměrem změny jazykového režimu
u patentů, jak oznámila Komise, je snížit náklady spojené s překladem s cílem dosáhnout
konkurenceschopnosti na trzích, na nichž si konkurujeme se Spojenými státy, především
na asijském trhu.

Proto se ptám, zda by nebylo efektivnější vydávat patenty pouze v jednom jazyce? Tím
bychom skutečně pomohli našim podnikům ke konkurenceschopnosti na světovém trhu.
Navíc všichni dobře víme, že v současné době v Evropě existují dva právní systémy
s odlišnými vlastnostmi a předpisy. Myslím, že by bylo lepší je začít harmonizovat.

Poslední bod, zahájení posílené spolupráce jde nejen proti duchu Evropské unie, ale také
poškozuje vnitřní trh, který je tím vystavován vnitřnímu štěpení a narušování hospodářské
soutěže mezi členskými státy, což znamená, že některé členské státy budou mít nepochybně
horší podmínky než jiné.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Paní předsedající, ačkoliv na jednu stranu souhlasím s tím,
aby Evropa dosáhla cíle vybavit se – po mnoha letech – tak důležitým nástrojem jako
patent, jenž konečně umožní Evropské unii soutěžit s ostatními územními celky za rovných
podmínek, musím na druhou stranu vyjádřit hlubokou lítost nad tím, že tohoto výsledku
bylo dosaženo na úkor jiných oblastí, například Itálie, která vždy hájila posilování role
Unie.

Rozhodnutí vydávat patent pouze v jednom ze tří pracovních jazyků patentového úřadu
ve skutečnosti vytvoří nerovné podmínky mezi italskými podniky a zeměmi, které jsou
součástí navrhovaného jazykového režimu. Připomněl bych, že před několika měsíci jsem
Komisi položil otázku s cílem hájit používání italštiny. Mezitím 25 ze 27 zemí souhlasilo,
což bylo důvodem, abych se zdržel hlasování.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Paní předsedající, s nynějšími řešeními problému patentové
ochrany v EU a členských státech není nikdo spokojen. Zavést systém jednotné patentové
ochrany je proto nezbytné jak pro hospodářství našich členských států, tak pro hospodářství
EU jako celku. Nový systém by měl zvláště pomoci podnítit vědecký výzkum a inovace.
Důležitý krok představuje zavedení poměrně jednoduchého systému založeného na
standardizovaném formuláři – ačkoliv o to se vede spor – provedeném ve třech jazycích,
byť se hovořilo o používání jednoho jazyka nebo mnoha jazyků, s překladem do mateřského
jazyka žadatele.

Toto řešení bude důležité především pro malé a střední podniky, z nichž mnohé nemají
dostatečné finanční zdroje na to, aby žádaly o udělení patentu. Doufám, že se ukáže, že
toto bude významný krok, jenž rozhýbe skupinu malých a středních podniků, o kterých
se často hovoří jako o „spících inovátorech“. Často diskutujeme o tom, zvláště na Výboru
pro průmysl, výzkum a energetiku, jak podnítit právě tuto skupinu podniků k tomu, aby
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zaváděly inovace a patentovaly své vlastní vynálezy. Chceme, aby toto nové nařízení
stimulovalo činnost těchto malých a středních podniků a aby také v Evropské unii poskytlo
lepší ochranu patentovaným vynálezům.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Paní předsedající, hlasovala jsem pro zprávu poslance
Lehneho, jež uděluje souhlas Evropského parlamentu posílené spolupraci mající za cíl
vytvořit v Evropské unii jednotný patent. Již je také na čase! Po dvacetiletém úsilí o dosažení
výsledku, o postoupení do bodu, v němž začneme činit konkrétní kroky pro evropské
podniky, a to jak malé a střední podniky, tak velké společnosti, které tak dlouho čekají na
tento důležitý nástroj své konkurenceschopnosti a růstu.

Souhlasem s posílenou spoluprací Evropský parlament dává najevo, jak velký zájem má
na tomto postupu posílené spolupráce – chtěla bych podotknout, že se jedná o druhý
případ jeho uplatnění –, ale vysílá také velmi jasný a konkrétní signál mající podpořit
inovace a konkurenceschopnost našich podniků. Jak zde již zaznělo, 25 ze 27 členských
států se rozhodlo jít touto cestou postupu posílené spolupráce, aby byl vytvořen jednotný
patent Evropské unie. Nepodceňuji problémy, se kterými se některé z členských států
mohou dosud potýkat, ale postupme vpřed a jděme příkladem. Toto od nás podniky
očekávají.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Paní předsedající, zdržela jsem se hlasování,
protože si myslím, že rozhodnutí vytvořit jednotný patent prostřednictvím posílené
spolupráce je dalším selháním Rady. Dohodu uzavřelo pouze devět členských států a
dokument samotný připouští, že cíle nejsou dosažitelné v přiměřené lhůtě.
Konkurenceschopnost? Efektivita?

Navíc se připravuje rozsudek Soudního dvora o příslušnosti ve věci jazykových předpisů.
Rada se měla snažit dosáhnout společného postoje a s přihlédnutím k počtu registrací a
k tomu, jaký jazyk je v nich užit, možná měla více usilovat o to, aby se používal jediný
jazyk, abychom se stali v celosvětovém kontextu konkurenceschopnějšími.

Opakuji, že vnitrostátní hledisko členských států vedlo k nekoncepčnímu rozhodnutí
postrádajícímu jasná kritéria pro užití tří jazyků. Budeme-li provádět podobná opatření,
nikdy nedosáhneme pokroku v posilování evropského projektu.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Paní předsedající, má-li Evropská unie posílit svoji
konkurenceschopnost a získat světové prvenství v oblasti inovací, musí být její tvůrčí
potenciál přiměřeně zabezpečený.

Patentový systém EU však má mnoho nedostatků, jež brání vytvoření jednotné patentové
ochrany, ale také rozvoji vnitřního trhu, čímž se snižuje právní jistota vynálezců a
inovativních firem. Poskytování jednotné ochrany vynálezům ve všech členských státech
prostřednictvím jednotného evropského postupu pro udělování patentů na základě
jednotného systému patentového práva by jednoznačně zpřehlednilo komplikovaný
systém a zároveň by přineslo snížení nákladů pro malé a střední podniky, jež musí platit
až třikrát vyšší náklady než například ve Spojených státech. Poněvadž snahy vytvořit
jednotnou patentovou ochranu v celé EU nesplnily očekávání a vzhledem k tomu, že
všechny právní podmínky stanovené pro posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné
patentové ochrany jsou splněny, souhlasím s tím, aby Evropský parlament udělil svůj
souhlas.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Paní předsedající, když před stoletím americký telefonní
průmysl neuznal patent Antonia Meucciho, nebylo to dáno absencí angličtiny nebo užitím
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italštiny, nýbrž tím, že nesplnil podmínku: neměl peníze na to, aby mohl registrovat svůj
patent na další rok.

Dnes se nacházíme v podobně paradoxní situaci a bez ohledu na to, jak jsem hlasoval, si
myslím, že to, že má být přijat patentový systém, jenž vylučuje italštinu, je v zásadě
známkou slabosti naší vlády, její neschopnosti dát váhu svému hlasu v evropské politice,
a slabosti našeho politického systému, která se nepříznivě odráží především na výzkumu
a inovacích.

V tomto bodě si stačí vzpomenout na studii o konkurenceschopnosti zveřejněnou loni
v prosinci, která ukazuje, že v posledních letech Itálie ochotně přenechala 4 miliardy EUR
jiným zemím, které přijaly naše vědce. Tito vědci již samozřejmě nepotřebují italštinu,
protože se naučili anglicky, francouzsky a německy a mají nezbytné nástroje pro podání
těchto patentů, ovšem ke škodě italských výrobků.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Paní předsedající, vzal jsem si slovo, abych vysvětlil,
proč jsem dnes hlasoval proti této zprávě. Vytvoření patentu určitě přinese patentovému
systému v Evropě výhody, ale výsledek by byl daleko lepší, kdybychom bývali zvolili jiný
postup. Použití posílené spolupráce je podle mého názoru naprosto slepou uličkou.

Současný postup je samozřejmě pouze poslední fází v dlouhé historii přijímání patentu
v Evropské unii, která sahá až do roku 1990 a požaduje jej pouze 12 členských států.

Hlasoval jsem proti usnesení, protože je v rozporu s požadavkem posledního prostředku
podle čl. 20 odst. 2 Smlouvy. Návrh Komise nezavádí jednotný patent na celém území
Unie, jak požaduje článek 118, a posílená spolupráce má negativní dopad na zřizování
podniků a volný pohyb kapitálu.

Kromě toho z politického hlediska by bylo mnohem elegantnější a právě tak výhodné
počkat na rozhodnutí Soudního dvora, jež je naplánováno na 8. března. S ohledem na
toto rozhodnutí budeme pravděpodobně muset změnit svůj postoj.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Paní předsedající, ještě jednou opakuji, že jsme byli
svědky toho, že italská vláda není schopna ochránit proevropskou pověst Itálie a zájmy
svých podniků v tak zásadní věci, jakou je přijetí evropského patentu. 25 zemí ze 27 a
naprostá většina Parlamentu podporuje návrh, který upravuje oblast patentů a bude
skutečně užitečný jak pro podniky, které nejvíce inovují, tak pro ty, které se nejvíce zaměřují
na mezinárodní trhy.

Tím, že se nepřidáme k tomuto rozhodnutí, vystavíme naše italské podniky nebezpečí, že
nebudou v Evropě a v celém světě dostatečně chráněny. Je naprosto neuvěřitelné, že vláda,
která nedělá nic pro to, aby ve světě šířila italskou kulturu, která bere finanční prostředky
kulturním institucím a neváží si jazyka země, na jejímž území se nachází nejvíce míst
světového kulturního dědictví, může k otázce jazyka přistupovat šovinisticky, zatímco
naše podniky vždy vlastně požadovaly, aby se patenty vystavovaly jen v angličtině, která
je v současné době lingua franca globálního hospodářství. Dosáhli jsme nicméně výsledku,
jenž každému, kdo podává žádost o patent, umožňuje učinit tuto žádost ve svém vlastním
jazyce.

Paní předsedající, neexistoval žádný důvod, jenž by pana komisaře Barniera nutil prosazovat
tuto věc spěšným hlasováním ještě předtím, než Soudní dvůr vyjádří své stanovisko, což
se stane, jak všichni víme, v prvním březnovém týdnu. Bude se v něm zabývat zejména
dvěma klíčovými body: užitím vnitrostátního jazyka při obhajobě před patentovým soudem

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS56



Evropské unie a samotnou legitimností vytvoření patentového soudu. Jak dobře víme, to
jsou důležité otázky, které je zapotřebí vyřešit předtím, než přijmeme jakékoliv rozhodnutí.
Proto se italští zástupci Demokratické strany (PD) rozhodli zdržet hlasování.

Seán Kelly (PPE).   – Paní předsedající, tento návrh určitě není ideální a dokonce možná
bude muset být následkem rozsudku Soudního dvora za několik týdnů revidován. Myslím
si nicméně, že se jedná o krok správným směrem, a proto jsem ho podpořil.

Zúčastnil jsem se zde v Evropském parlamentu řady seminářů o inovacích. Společnost
General Electric provedla v celé Evropské unii několik průzkumů, které ukazují, že většina
lidí se domnívá, že dostat se z hospodářského poklesu lze jen prostřednictvím inovací.
Inovace zahrnují výzkum vývoj a nové produkty. Nové produkty je nutné patentovat, a
čím je to snazší, tím lépe. Musíme se snažit směřovat k celoevropskému systému, jenž
bude stejně jednoduchý a nákladově efektivní jako v USA.

K tomu máme ještě daleko, ale alespoň se snažíme jít tímto směrem. Proto jsem podpořil
dnešní návrhy.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Paní předsedající, zdržel jsem se hlasování o zprávě poslance
Lehneho, a to ne kvůli tomu, že bych měl výhrady vůči vytvoření systému jednotné
patentové ochrany. Naopak. Vlámské podniky volají po takovém systému již dlouhou
dobu. Samotný záměr lze jen přivítat, zvláště s přihlédnutím k tomu, jak nákladný a
těžkopádný je současný postup, kdy se může žádat o samostatný patent v každém členském
státu.

Zdržel jsem se hlasování kvůli tomu, že jazyková ujednání dosud nejsou zcela jasná. Ještě
je třeba zjistit, do jaké míry návrh nařízení Komise umožní používat jiné úřední jazyky
než angličtinu, francouzštinu a němčinu. V každém případě jsem a nadále zůstanu toho
názoru, že by mělo být možné předkládat dokumenty také v nizozemštině.

Zpráva: Ivo Belet (A7-001/2011)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Paní předsedající, kodifikace uvedených ustanovení
platných textů společně s uvedenými změnami nepochybně přinese potřebné zpřehlednění
právní úpravy o radioaktivitě v potravinách.

Domnívám se však, že v kontextu přijetí Lisabonské smlouvy by bylo žádoucí přehodnotit
právní základ návrhu nařízení, jenž musí zohlednit nové pravomoci Evropského parlamentu
v oblasti ochrany veřejného zdraví. A zde souhlasím s názorem, že čl. 168 odst. 4 písm.
b) Smlouvy o fungování Evropské unie poskytuje tento právní základ návrhu, neboť přímým
cílem opatření přijatých na tomto základě je chránit veřejné zdraví, což platí v případě
(cituji) „stanovení nejvyšší přípustné úrovně kontaminace potravin a krmiv“.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Paní předsedající, ve většině případů podporuji
pozměňovací návrhy předložené v tomto textu, kterými jsou v zásadě jen kodifikovány
předchozí právní předpisy o nejvyšší přípustné úrovni radioaktivní kontaminace potravin
a krmiv pro zvířata.

Na co však zapomínáme a co poněkud uniklo naší pozornosti, je, že hovoříme o odpadu
po jaderných haváriích. Znamená to, že musíme nadále věnovat velkou pozornost hrozbám
ze strany jaderných elektráren a skutečnosti, že se jedná o rizika, jež jsou důsledkem
zkažených a jedovatých plodů oblasti, na jejímž rozvoji v některých státech trváme. Jedná
se tudíž o opatření, které nás všechny musí vést k maximální obezřetnosti.
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Co se týče samotného návrhu, domnívám se nicméně, že bychom mohli udělat více pro
zavedení povinného včasného oznamování, což by umožnilo společně se vypořádat se
všemi rizikovými faktory. Kromě toho by vůbec nemělo být možné obejít oznamovací
povinnost vůči vládním orgánům v případě havárie.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Paní předsedající, nařízení mající chránit potraviny před
kontaminací radioaktivními látkami vznikla po havárii černobylské jaderné elektrárny.
Především z hlediska veřejného zdraví se jedná o velmi důležitou otázku, ale zároveň také
o složité téma. Provádění Lisabonské smlouvy vyžaduje, aby některá nařízení, a to včetně
těchto, byla aktualizována, i když Evropská komise a návrhy Parlamentu se neshodují,
pokud jde o právní základ. Parlament se odvolává na čl. 168 odst. 4 Lisabonské smlouvy,
zatímco Komise cituje článek 31 Smlouvy o Euratomu. Je důležité opět vyzdvihnout, že
je třeba chránit spotřebitele, ale také zdůraznit, že je zapotřebí chránit zemědělce, kteří by
měli obdržet odškodnění za ztráty, jež utrpí v důsledku havárie. Rozprava, která se dnes
konala, také ukázala, že jsou mezi námi velké rozdíly v hodnocení potenciálních hrozeb
včetně úrovně radioaktivního záření způsobeného havárií nebo pocházejícího z přírodních
zdrojů. Je také zapotřebí poukázat na to, že na trhu Evropské unie roste podíl dovážených
zemědělských produktů a potravin z celého světa, neboť je nutné, aby splňovaly normy
ochrany veřejného zdraví včetně norem na ochranu potravin před kontaminací
radioaktivními látkami.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Paní předsedající, nový bod odůvodnění začleněný do
návrhu kodifikace tří nařízení přijatých v letech 1987 až 1990, která stanovují úroveň
přípustné radioaktivní kontaminace při radiační mimořádné situaci, nabízí nezbytné
odůvodnění ex post stávajícího článku a zdůvodňuje právo Rady vykonávat přímou
pravomoc přijímat nařízení k včasnému vykonání mimořádných opatření navržených
Komisí.

Souhlasím se zpravodajem, panem poslancem Beletem, že tento bod není možné oddělit
od článku, na nějž odkazuje. V každém případě s ohledem na nová pravidla zavedená
Lisabonskou smlouvou je zapotřebí vyjasnit, zda-li toto odůvodnění nabízí dostatečný
důvod ke stanovení výhrad ohledně prováděcích pravomocí Rady a zda-li tyto prováděcí
pravomoci vyhrazené Radě jsou řádně definovány a vymezeny.

Občanům je zapotřebí zaručit účinnější řízení během situací, které nastanou po nehodě.
Mezi opatření navržená za tímto účelem patří sjednotit postupy v případě mimořádné
radiační situace, jasně stanovit, že úlohu dohledu plní Komise, čímž se zároveň objasní
mechanismus jejích aktů.

Písemná vysvětlení hlasování

Doporučení: Eva Joly (A7-0018/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Souhlasím s doporučením zpravodajky, aby
Parlament vyslovil souhlas potřebný k uzavření dohody, která je nyní doplněna o nová
ustanovení ve shodě s cíli EU v oblasti rozvojové spolupráce, jak stanovuje článek 208
Smlouvy o fungování Evropské unie. Na druhou stranu se domnívám, že tento přístup byl
na úkor širšího pojetí rozvoje příliš zaměřen na obchodní a hospodářská témata a na volný
obchod, a vítám nová ustanovení, která by měla být do této dohody začleněna, zejména
ta, která se týkají boje proti chudobě, účinnosti pomoci, rozvojových cílů tisíciletí a vztahu
migrace a rozvoje. Hlasuji nicméně pro tento návrh, protože jsem přesvědčen, že vztahy
a obchod s Jižní Afrikou jsou pro obě strany nezbytné.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro tento dokument,
protože obsahuje důležité změny. Je třeba přivítat, že odzbrojení se stává základním prvkem
dohody či přesněji stejně důležitým prvkem jako demokratické zásady, lidská práva a
právní stát. Jedná se o velmi důležitá ustanovení, jež přispívají k udržení míru a bezpečnosti
v tomto regionu, dodržování lidských práv a rozvoji demokracie. Do dohody se zavádí
zásada účinnosti pomoci jako cíle rozvojové spolupráce, priorita je dávána operacím
přispívajícím zejména v boji proti chudobě a k dosažení rozvojových cílů tisíciletí.

Je třeba podotknout, že rozšíření naší spolupráce na tyto četné nové oblasti hovoří z hlediska
rozvoje Jižní Afriky ve prospěch revidované dohody, přičemž toto rozšíření, o němž se
uvažovalo v původní dohodě z roku 1999 jako o pouhé možnosti, si vyžádaly obě strany.
Kromě toho je také důležité, že se věnuje velká pozornost obchodním a hospodářským
tématům a otázkám volného obchodu, což by mělo přispět k hospodářskému rozvoji
tohoto regionu.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Revidovaná dohoda zavádí řadu změn,
které se týkají zejména rozvoje demokratických zásad a spolupráce v oblasti odzbrojení
a nešíření zbraní hromadného ničení. Vítám, že se dává priorita operacím, jež pomohou
dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí, především strategiím zaměřeným na snížení chudoby,
zlepšení životních a pracovních podmínek a vytvoření nových pracovních míst. Jsem toho
názoru, že je zapotřebí navázat hluboký politický dialog o boji proti terorismu a praní
špinavých peněz, o financování terorismu a organizovaného zločinu a o boji proti výrobě
lehkých zbraní, obchodování s těmito zbraněmi a jejich hromadění. Kromě toho se
přimlouvám za to, že je třeba, abychom se zaměřili také na rozvojovou spolupráci s cílem
zlepšit oblasti vzdělávání a zdravotní péče. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro tuto zprávu.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Jižní Afrika je zemí, která se ve všech oblastech
velmi rychle rozvíjí, a Evropská unie si přeje pěstovat s ní zvláštní vztah. V návaznosti na
kladné doporučení Výboru pro rozvoj a souhlas Výboru pro mezinárodní obchod jsem
podpořila podpis dohody, jež posílí naši spolupráci s touto zemí.

Alain Cadec (PPE),    písmeně. – (FR) Hlasoval jsem pro obnovení dohody o spolupráci
mezi EU a Jižní Afrikou v pozměněném znění z roku 2009, protože tato dohoda zavádí
do spolupráce mezi Evropskou unií a Jižní Afrikou nový rozměr. Původní dohoda z roku
1999 obsahovala ustanovení o obchodní spolupráci, podpoře Jižní Afriky v procesu
ekonomického a sociálního přechodu a rozvojové spolupráci. Nyní byla dohoda rozšířena
o následující oblasti: boj proti chudobě, účinnost rozvojové pomoci, uskutečňování
rozvojových cílů tisíciletí, boj za bezpečnost, boj proti zbraním hromadného ničení a boj
proti terorismu. Jedná se o oblasti strategické spolupráce, které považuji za důležité
z hlediska aktivní spolupráce Evropské unie s Jižní Afrikou a jejího vlivu v oblasti jižní
Afriky.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vítám tuto novou dohodu, jejímž cílem
je posílit vzájemnou spolupráci v řadě oblastí. Důležitými oblastmi jsou podle mě práva
dětí, rovnost žen a mužů, boj proti násilí páchanému na ženách, spolupráce v oblasti
životního prostředí, zejména v boji proti změně klimatu, spolupráce na poli kultury,
spolupráce v boji proti drogám a praní špinavých peněz; spolupráce v oblasti zdraví a
zejména boje proti AIDS. Vztah mezi spoluprací a rozvojem by měl zahrnovat strategie
na omezení chudoby, zlepšení životních a pracovních podmínek a vytváření pracovních
příležitostí, účast přistěhovalců na rozvoji jejich země původu a spolupráci při posilování
kapacit, zejména v oblasti zdraví a vzdělání, s cílem kompenzovat negativní dopady úniku
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mozků z oblasti Jižní Afriky na její udržitelný rozvoj. Vítám naši posílenou spolupráci
v těchto četných oblastech a mám radost z nových ustanovení o rozvoji začleněných do
revidované dohody, zejména ustanovení o boji proti chudobě, účinnosti pomoci,
rozvojových cílích tisíciletí nebo vztahu mezi migrací a rozvojem.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro doporučení, protože podporuji
provádění nových ustanovení v dohodě, jež se týkají rozvoje. Je důležité zajistit, aby orgány
EU účinně sledovaly její provádění, jak předpokládá Lisabonská smlouva, aby bylo možné
dosáhnout cílů snížení a odstranění chudoby v Jižní Africe.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Jižní Afrika je zemí, jež přitahuje mezinárodní zájem,
pomoc a uznání díky tomu, jak navzdory problémům a nezdarům dokázala po skončení
apartheidu uskutečnit poměrně pokojný přechod z rasistického režimu k demokracii, v níž
vládně všeobecné volební právo. Hovoříme-li o tomto přechodu, nelze přitom
nevzpomenout na inspirativní postavu Nelsona Mandely a jeho svědectví o důstojnosti,
laskavosti a smíření, které má na tuto zemi dosud pozitivní vliv.

V současnosti můžeme říci, že Jižní Afrika je důležitým geopolitickým a geostrategickým
hráčem a příkladem pro ostatní země, které se zatím nedokázaly zbavit diktatury, jež je
utlačuje a brání jejich rozvoji. Je v bezvýhradném zájmu EU posílit svazky, které ji spojují
s Jižní Afrikou, a vytvořit oboustranně prospěšná partnerství. Proto podporuji změnu
dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi EU a Jižní Afrikou.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou
republikou na straně druhé vstoupila v platnost dne 1. května 2004. Ačkoliv tato dohoda,
která byla podepsána v Pretorii dne 11. října 1999, měla platit na dobu neurčitou,
obsahovala ustanovení o tom, že by do pěti let po vstupu v platnost měla být přezkoumána.

Vítám tedy toto doporučení, které ukončí dlouhá jednání, protože revidovaná dohoda
byla uzavřena již dne 11. září 2009 v Kleinmondu. Tím bude umožněno, aby vstoupilo
v platnost nařízení, které do původní dohody zavádí podstatné změny, zejména v oblasti
odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení, v oblasti boje proti chudobě
prostřednictvím plnění rozvojových cílů tisíciletí, a četná další důležitá ustanovení.

Ačkoliv souhlasím se zpravodajkou v tom, že obchodním zájmům byla dána přednost na
úkor rozvojového přístupu, hlasuji pro toto doporučení, protože to pro EU z hlediska
rozvojové spolupráce představuje další krok vpřed a pomůže to splnit cíl konečně odstranit
chudobu.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Při posuzování navrhované změny dohody
o obchodu, rozvoji a spolupráci (TDCA), kterou má být tato dohoda rozšířena o „rozsáhlou
část týkající se rozvojové pomoci“, je třeba zohlednit úsilí, které Evropská unie vyvíjí s cílem
uzavřít s Jižní Afrikou Dohodu o hospodářském partnerství, a snažit se překonat kritiku
a legitimní odpor ke stávající TDCA i k plánovaným dohodám o hospodářském partnerství.
TDCA ještě vychýlila hospodářskou nerovnováhu obou stran ve prospěch EU, protože
zvýšila její dovozy do Jižní Afriky. Politiky EU v oblasti „liberalizace obchodu se zbožím,
službami a kapitálem“ jednoznačně selhaly.

Zhoršení hospodářské a finanční krize kapitalismu to potvrzuje. Konkurenceschopnost
byla povýšena nad vzájemnou pomoc a vzájemnost, což si vynutilo dělbu práce, která
znamenala, že z Jižní Afriky se vyvážely zemědělské produkty a z EU průmyslové výrobky.
Prospěch z toho mají zase ti stejní: hlavní evropské velmoci a hospodářské zájmové skupiny.
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Důsledky jsou nepřehlédnutelné nejen v rozvojových zemích, ale také v členských státech
EU, jako je Portugalsko: oslabení výrobních odvětví, růst vnější závislosti, nezaměstnanost,
chudoba atd.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem pro toto doporučení, protože
revidovaná dohoda do původní dohody vnáší řadu zajímavých změn, zejména – co se týče
rozvoje – tyto: odzbrojení se stává základním prvkem dohody, či přesněji stejně důležitým
jako demokratické zásady, lidská práva a právní stát; zavádí se zásada účinnosti pomoci
jako cíle rozvojové spolupráce, priorita je dávána operacím přispívajícím zejména v boji
proti chudobě a k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Souhlasím s cílem posílit podporu
Mezinárodnímu trestnímu soudu a jeho činnosti, aby byla ukončena beztrestnost pachatelů
a respektováno mezinárodní právo; spolupráce v oblasti migrace se má stát tématem
pravidelného politického dialogu stejně jako vztah mezi spoluprací a rozvojem, jenž
zahrnuje mimo jiné: strategie na omezení chudoby, zlepšení životních a pracovních
podmínek a vytváření pracovních příležitostí; účast přistěhovalců na rozvoji jejich země
původu; spolupráci při posilování kapacit, zejména v oblasti zdraví a vzdělání, s cílem
kompenzovat negativní dopady úniku mozků z oblasti Jižní Afriky na její udržitelný rozvoj;
legální, rychlé a levné prostředky na zasílání peněz, které vystěhovalci zasílají do své rodné
země. Nejdůležitějšími aspekty jsou: udržování míru a bezpečnosti v regionu, dodržování
lidských práv a rozvoj demokracie.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. – (DE) Podporuji, aby se uzavřela dohoda mezi EU
a Jižní Afrikou s cílem rozšířit bilaterální spolupráci. Kromě toho, že se posílí právní stát,
budou přijata také důležitá opatření v oblasti boje proti terorismu a financování terorismu
a opatření k zamezení šíření zbraní hromadného ničení. Drtivou podporou dohody
Evropský parlament přispěje ke zlepšení pracovních podmínek a systému zdravotní péče
a omezení chudoby v Jižní Africe.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií
a Jihoafrickou republikou podepsaná v říjnu 1999 v Pretorii vstoupila v platnost v roce
2004 s doložkou o tom, že do pěti let od data, kdy vstoupila v platnost, bude provedena
její revize. Nyní, po uplynutí sedmi let od ratifikace této dohody, Evropský parlament
vyjádřil své stanovisko k jednáním, která vedla Komise na základě směrnic Rady. Návrh
nám byl předložen ke schválení a rozhodl jsem, že pro něj budu hlasovat, protože se
zaměřuje především na rozvoj v Jižní Africe. Jeho základním cílem je zavázat obě strany
dohodou k tomu, aby se snažily bojovat s problémem chudoby a definitivně ji odstranit
tím, že podstatně přispějí k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Toho je však možné
dosáhnout jen tehdy, pokud Jižní Afrika sama učiní opravdové kroky spočívající v tom,
že vytvoří náležitou politiku odzbrojení, která je považována za skutečný základ, na němž
lze v této zemi budovat rozvojový projekt.

David Martin (S&D),    písemně.  – Vítám tuto dohodu mezi EU a Jižní Afrikou, která
předkládá nová ustanovení o rozvoji, zejména v oblasti boje proti chudobě, účinnosti
pomoci a rozvojových cílů tisíciletí. Jižní Afrika je důležitým partnerem v oblasti obchodu
i rozvojových vztahů.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) K této dohodě patří určitý kontext,
kterému zpravodajka podle všeho nevěnuje pozornost. Evropská komise vyvíjí na
jihoafrické země, zejména Jižní Afriku, nevídaný nátlak, aby uzavřely škodlivé dohody o
hospodářském partnerství. Odkaz na jednání o dohodě o hospodářském partnerství a
pozastavení veškerých obchodních jednání kvůli přípravě této dohody jsou výmluvnou
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ukázkou tohoto vydírání. Hlasuji proti této zprávě, která návrh dohody předložený
Barrosovou Komisí místo odsouzení schvaluje.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) První dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi
Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou
na straně druhé byla podepsána v Pretorii dne 11. října 1999 a vstoupila v platnost dne
1. května 2004 na dobu neurčitou. Součástí této dohody je revizní doložka, podle níž by
dohoda měla být do pěti let po svém vstupu v platnost přezkoumána. Také vstup Lisabonské
smlouvy v platnost si vyžádal přijetí nové dohody, aby EU mohla vykonávat veškerá práva
a povinnosti, které dříve vykonávalo Evropské společenství.

Revidovaná dohoda, jež byla uzavřena v roce 2009 v Kleinmondu, zavedla do původní
dohody řadu důležitých změn, zejména následující změny v oblasti rozvoje: odzbrojení,
demokratické zásady, lidská práva a právní stát, spolupráce v otázkách odzbrojení a nešíření
zbraní hromadného ničení.

Proto jsem hlasoval právě takto.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  – Zdržel jsem se hlasování v této záležitosti, protože:
(1) Jihoafrická republika vlastní obrovské přírodní zdroje a je schopna řešit své problémy
sama; (2) míra korupce v Jižní Africe dosahuje takové výše, že stínová ekonomika tvoří
60 % jejího trhu; (3) jsou tu jiné země, které nemohou své problémy vyřešit samy, podstatně
více potřebují finanční pomoc ze strany EU a jejich situace je zoufalejší; (4) EU může Jižní
Africe pomáhat tím, že jí bude radit.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro doporučení o dohodě mezi
Evropskou unií a Jižní Afrikou, které předložila paní poslankyně Jolyová, protože s ohledem
na novou mezinárodní situaci, která se vytvořila v posledních letech, je zapotřebí revidovat
dohody s Jižní Afrikou o obchodě, rozvoji a spolupráci. V oblasti hospodářských vztahů
přináší dohoda prospěch průmyslovým odvětvím obou stran. Jižní Afrika je například
důležitým obchodním partnerem Itálie, a to jak v oblasti spolufinancování projektů, tak
v oblasti obchodu. Dalším cílem revize těchto dohod je koordinovat boj proti terorismu,
částečně s ohledem na nabytí účinnosti Mezinárodního trestního soudu, a také otevřít
rozhovory o společných hodnotách a zájmech v oblastech jako například migrace, energie,
životní prostředí, doprava a bezpečnost.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro uzavření dohody
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na
straně druhé, která mění dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci (TDCA). Od vstupu
TDCA v platnost obchod se zbožím mezi EU a Jižní Afrikou neustále rostl. EU je hlavním
obchodním partnerem Jižní Afriky; v roce 2009 do EU směřovalo 34 % veškerého
jihoafrického vývozu a 35 % veškerého dovozu do Jižní Afriky pocházelo z EU. Rovnováha
mezi dovozem a vývozem je zřejmá. Jediná věc, která mě však znepokojuje, jsou jihoafrické
výrobní postupy u výrobků dovážených do EU: tyto postupy by měly splňovat stejné
normy, jež jsou požadovány na evropských výrobcích ve stejném odvětví. Tyto ukazatele
naznačují, že výsledky první dohody uzavřené v roce 1999 jsou již vidět. Přála bych si,
aby byly respektovány cíle EU v oblasti rozvojové spolupráce, mezi něž v první řadě patří
omezit a nakonec úplně odstranit chudobu.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro doporučení o revizi dohody o
obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a
Jižní Afrikou. Ve srovnání s původní dohodou uzavřenou v Pretorii dne. 11. října 1999
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bylo cílem této revidované dohody, jež byla uzavřena v Kleinmondu dne 11. září 2009,
rozšířit politický dialog mezi stranami dohody v důležitých oblastech, jako je například
boj proti zbraním hromadného ničení a proti terorismu, a zároveň posílit rozvojovou
spolupráci a zde v rámci úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí položit důraz zejména
na operace přispívající k boji proti chudobě. Proto jsem toho názoru, že změny, které byly
učiněny, je zapotřebí uvítat.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Parlament souhlasí s uzavřením dohody
a požaduje, aby nová ustanovení týkající se rozvoje a nová ujednání o spolupráci, která
jsou v ní uvedena, byla plně uplatňována a ve fázi provádění dohody úzce sledována
s ohledem na článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie, tj. s ohledem na dodržování
cílů Unie v oblasti rozvojové spolupráce jakožto cílů, které musí Unie zohledňovat při
provádění všech svých politik, jež mohou ovlivnit rozvojové země, přičemž základem
těchto cílů je snížení a v konečné perspektivě odstranění chudoby.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem pro doporučení, protože se plně
ztotožňuji s jeho obsahem, zejména s cílem posílit vzájemnou spolupráci mezi Evropskou
unií a Jihoafrickou republikou. Jelikož se jedná především o hospodářskou a obchodní
dohodu, provedené změny posilují regionální spolupráci a přispívají k hospodářské integraci
této země do světového hospodářství, čímž podporují Jihoafrickou republiku v jejím
procesu ekonomického a sociálního přechodu.

Také vzhledem ke svým parlamentním funkcím považuji za prioritu posílit politický dialog
s touto zemí, zejména o otázkách, které mají zvláštní význam pro africké, karibské a
tichomořské státy (AKT). Podporuji zejména rozhodnutí nasměrovat velkou část prostředků
z 980 milionů EUR, jež má EU k dispozici na období let 2007–2013, na vytváření nových
pracovních příležitostí a na financování vytváření nezbytné infrastruktury v Jižní Africe
pro poskytování základních služeb v oblasti zdraví a bezpečnosti. Postupovat odhodlaně
k dosažení rozvojových cílů tisícletí a položit hlavní důraz na odstranění hladu a všech
forem chudoby, nebude možné, nebude-li do úsilí o dosažení těchto cílů skutečně zapojena
občanská společnost.

Catherine Stihler (S&D),    písemně.  – Hlasovala jsem pro dohodu, protože zlepší evropské
obchodní a rozvojové vztahy s Jižní Afrikou, jež jsou pro jihoafrický region i pro nás velmi
důležité.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Rok 1999 přinesl uzavření první dohody o obchodu,
rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně
a Jihoafrickou republikou na straně druhé, která vstoupila v platnost dne 1. května 2004.
Tato první dohoda měla zřetelně hospodářský charakter, neboť byla založena na liberalizaci
obchodu, a neponechávala velký prostor rozvojové spolupráci. Revize této dohody, na
níž bylo v textu dohody pamatováno, byla uzavřena v roce 2009 a zavedla důležité změny
v oblasti rozvojové politiky, zejména spolupráci v otázkách spojených s odzbrojením a
nešířením zbraní hromadného ničení, zahrnutí zásad právního státu a lidských práv, zásadu
účinnosti pomoci, zvláště v otázkách spjatých s bojem proti chudobě a dosažením
rozvojových cílů tisíciletí.

S cílem posílit spolupráci byly doplněny nové oblasti: boj proti terorismu a organizovanému
zločinu, prevence žoldnéřských aktivit, boj proti výrobě, hromadění lehkých zbraní malé
ráže a obchodování s těmito zbraněmi, spolupráce v oblasti migrace. Vítám přijetí dohody
se strategickým partnerem EU a skutečnost, že nestátní aktéři byli ustanoveni jako partneři
ke spolupráci, a jsou tedy způsobilí získat finanční pomoc.
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Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) Podpořila jsem doporučení Evropského
parlamentu, aby byla změněna ustanovení dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci v oblasti
práv, svobod a bezpečnosti. Domnívám se, že chceme-li v dosahování rozvojových cílů
tisíciletí udělat pokrok, je důležité zavést do rozvojové spolupráce přístup orientovaný na
výsledky. Hlavní cíl, vytvořit pracovní příležitosti, se dotýká ústředního problému
hospodářského rozvoje Jižní Afriky. Již léta se požaduje, aby v této zemi existovala koncepce
vytváření malých a středních podniků. EU, jež je nejdůležitějším obchodním partnerem
Jižní Afriky, jí může v procesu ekonomické a sociální transformace poskytnout cennou
pomoc.

Iva Zanicchi (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem pro zprávu paní poslankyně Jolyové
o revizi dohody mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou, která platila od roku 2004.

Cílem zmíněné revize je vlastně vypracovat nové možnosti pro liberalizaci obchodu
v konkrétních odvětvích a zároveň dohodu přizpůsobit změněnému mezinárodnímu
kontextu. Podle mého názoru je nezbytné zdůraznit, že tato revize klade základy pro to,
aby se mezi Evropskou unií a Jižní Afrikou zlepšil a prohloubil dialog o důležitých otázkách
jako například migrace, využívání zdrojů energie a bezpečnost.

Doporučení: Maria Eleni Koppa (A7-0372/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že čtyři dohody, kterou jsou
součástí návrhu Komise, skýtají možnost posílit příspěvek států Evropského sdružení
volného obchodu / Evropského hospodářského prostoru (EHP) ke snižování hospodářských
a sociálních rozdílů v EHP, hlasuji pro zprávu.

Za vyzdvihnutí stojí dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a dohoda
mezi EU a Norskem, dva finanční mechanismy na období 2009–2014, které stanovují
celkový finanční balíček ve výši 1,8 miliardy EUR, jenž zahrnuje ve srovnání s předchozím
obdobím navýšení finančního mechanismu EHP o 31 % a navýšení norského finančního
mechanismu o 22 %. Tyto zdroje budou k dispozici Islandu, 12 členským státům, které
přistoupily jako poslední, a Portugalsku, Španělsku a Řecku, aby pomohly oživit některé
evropské ekonomiky, které byly krizí nejvíce oslabeny.

Diane Dodds (NI),    písemně.  – Hlasovala jsem proti zprávě, protože nejsem přesvědčena
o tom, že bylo vhodné udělovat Islandu koncese pro dovoz produktů rybolovu do EU,
když tato země nadále setrvává u svého přístupu ke správě populací makrel, což může mít
negativní dopad na mořský rybolov EU. Tato dohoda z roku 1994 dovoluje Islandu,
Lichtenštejnsku a Norsku účastnit se jednotného trhu EU bez standardního členství v EU.
Výměnou za to musí tyto země přijmout veškeré právní předpisy EU týkající se jednotného
trhu kromě předpisů vztahujících se na oblast zemědělství a rybolovu. Island může do EU
vyvážet produkty rybolovu bez cla.

Je těžké souhlasit s tím, aby bylo Islandu povoleno vyvážet do EU veškerý úlovek makrel,
ignoruje-li tak nehorázně mezinárodní správu populace makrel a v roce 2010 oznámil
úlovek ve výši 100 000 tun. Ačkoliv koncese pro Island v oblasti rybolovu zůstaly v nové
dohodě patrně nezměněny, chování Islandu v řízení rybolovu se změnilo určitě a s ohledem
na to bych ratifikaci této dohody považovala za spornou.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Cílem tohoto usnesení je udělit podporu čtyřem
dohodám mezi Evropskou unií a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, jež mají stanovit
příspěvky těchto zemí ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci
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Evropského hospodářského prostoru a posílit je s ohledem na předchozí období. Tento
návrh zvyšuje příspěvek příslušných států a nemění podstatně koncese v oblasti rybolovu.
V tomto ohledu se v období 2009 až 2014 v zásadě obnovuje to, co bylo dohodnuto pro
předchozí období od roku 2004 do roku 2009. Jednomyslné hlasování Výboru pro
mezinárodní obchod a Výboru pro rybolov svědčí o nekontroverzní povaze této otázky.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Komise Parlamentu předložila návrh čtyř
dohod. Dvě z těchto dohod, dohody o finančních mechanismech na období 2009–2014,
stanovují celkový finanční balíček ve výši 1,8 miliardy EUR. Týká se to dohody mezi EU,
Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, což představuje navýšení finančního mechanismu
Evropského hospodářského prostoru (EHP) o 31 %, a dále se to týká dohody mezi EU a
Norskem, což představuje navýšení norského finančního mechanismu o 22 %. Zbývající
dvě dohody se týkají koncesí pro Island a Norsko v oblasti rybolovu na léta 2009 až 2014
a obnovují je.

Pro Island se koncese nezměnily. V případě Norska byly mírně zvýšeny, aby Norsko
obnovilo ujednání o tranzitu ryb, jehož platnost skončila dne 30. dubna 2009.

Hlasoval jsem pro návrh, protože finanční prostředky EHP budou zpřístupněny 12 členským
státům, které přistoupily jako poslední, a Portugalsku, Řecku a Španělsku, a oblasti, které
z nich budou financovány, zahrnují ochranu životního prostředí, zejména boj proti změně
klimatu a zavádění obnovitelných zdrojů energie, posilování občanské společnosti a
ochranu kulturního dědictví.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Dohoda, jejíž uzavření zde dnes bylo schváleno,
vychází z Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), jež platí od roku 1994 a
zahrnuje státy EHP/ Evropského sdružení volného obchodu. Příslušné státy se tehdy dohodly
na pětiletých obdobích finančních příspěvků ke zmírňování hospodářských a sociálních
rozdílů v rámci EHP a tento cíl samozřejmě podporujeme. Finanční prostředky na toto
pětileté období (2009–2014) se oproti předchozímu období více než zdvojnásobily.

Finanční prostředky EHP budou zpřístupněny 12 členským státům, které přistoupily jako
poslední, a Řecku, Portugalsku a Španělsku, a mohou být použity v řadě důležitých oblastí
včetně ochrany životního prostředí, lidského a sociálního rozvoje a ochrany kulturního
dědictví. Vzhledem k rozšíření EU a zhoršování sociální a hospodářské situace v mnoha
jejích členských státech se domníváme, že je důležité tyto finanční prostředky navýšit.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písemně. – (GA) Jako předseda delegace Evropského
parlamentu pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a předseda Smíšeného
parlamentního výboru Evropského hospodářského prostoru tuto zprávu vítám. Stanovisko
Výboru pro rybolov k této zprávě jsem sám připravil.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně . – Hlasoval jsem pro zprávu poslankyně Koppové
o finančním mechanismu v oblasti rybolovu. To však neznamená, že v otázkách rybolovu
mezi EU a EHP je vše v pořádku. Je velmi politováníhodné, že se Island odmítl dohodnout
s EU a Norskem o makrelách, a naléhavě vyzývám všechny strany, aby se vrátily k jednacímu
stolu.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Vyslovil jsem souhlas s tímto dokumentem,
protože od roku 1994, kdy Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP) vstoupila
v platnost, přispěly státy EHP/ESVO ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v EHP.
Poslední pětileté období finančních příspěvků skončilo v roce 2009 (1,467 miliard EUR).
Současný návrh Komise zahrnuje čtyři dohody. Tyto dohody stanovují finanční balíček
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ve výši 1,8 miliardy EUR, který zahrnuje ve srovnání s obdobím 2004–2009 navýšení
finančního mechanismu EHP o 31 % a navýšení norského finančního mechanismu o 22 %.
Tento výsledek odpovídá směrnicím pro jednání schváleným Radou, v nichž se požaduje
„podstatné zvýšení“ finančních prostředků. Finanční prostředky EHP budou zpřístupněny
12 členským státům, které přistoupily jako poslední, a Řecku, Portugalsku a Španělsku.
Prioritní oblasti zahrnují ochranu životního prostředí, boj proti změně klimatu a zavádění
obnovitelných zdrojů energie, posilování občanské společnosti, lidský a sociální rozvoj a
ochranu kulturního dědictví. Norské finanční prostředky budou zpřístupněny 12 členským
státům, které přistoupily jako poslední. Mezi prioritní oblasti patří zachycování a ukládání
CO2, inovace v rámci zeleného průmyslu, výzkum a stipendia, lidský a sociální rozvoj,
spravedlnost a vnitřní věci a podporu důstojné práce a třístranného dialogu. Dva protokoly
o některých koncesích v oblasti rybolovu pro Island a Norsko na období 2009–2014
obnovují předchozí protokoly na období 2004–2009 s nezměněnými koncesemi pro
Island a poměrně mírným zvýšením koncesí pro Norsko, na jehož základě Norsko obnoví
ujednání o tranzitu ryb.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. – (DE) Podporuji dohodu mezi EU, Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem o pokračování finančního mechanismu Evropského
hospodářského prostoru (EHS), protože bychom všichni měli usilovat o zmírňování
sociálních a hospodářských rozdílů v rámci EHS. Celkový finanční balíček 1,8 miliardy
EUR představuje ve srovnání s předchozím obdobím navýšení o 31 % a 22 %. Prodloužené
protokoly o koncesích v oblasti rybolovu a přístupu na trh jsou důležitá a dlouhodobá
nařízení v oblasti akvakultury.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Dnes Parlament hlasoval pro návrh dohody
předložený Komisí, jenž se na jedné straně týká finančních mechanismů na období
2009–2014 mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norskem a
na druhé straně dohody mezi Evropskou unií a Norskem. Tyto dohody stanovují navýšení
prostředků finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru na boj proti
změně klimatu, zavádění obnovitelných zdrojů energie, posilování občanské společnosti,
lidský a sociální rozvoj a ochranu kulturního dědictví. Konkrétně se jedná o celkový finanční
balíček 1,8 miliardy EUR. Tyto finanční prostředky bude moci využít 12 členských států,
které přistoupily k Unii jako poslední, a Španělsko, Řecko a Portugalsko. Hlasoval jsem
tudíž pro tuto zprávu, poněvadž si myslím, že bychom měli podporovat hospodářskou
spolupráci, a protože nesmíme nikdy zapomínat, že blahobyt každého členského státu
přispívá k posílení hospodářství celé Evropy, a tedy ke zlepšení kvality života jejích 500
milionů občanů.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro návrh, jenž skýtá příležitost posílit
příspěvek států EHP a ESVO ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru. Koncese v oblasti rybolovu zůstávají zatím pro Island nezměněny
a pro Norsko se mírně zvýšily.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Tyto dohody stanovují celkový finanční balíček ve
výši 1,8 miliardy EUR, který zahrnuje navýšení finančního mechanismu Evropského
hospodářského prostoru (EHP) o 31 % a navýšení norského finančního mechanismu o
22 %. Za zmínku stojí, že finanční prostředky EHP by měly být prioritně určeny na
financování ochrany životního prostředí, boje proti změně klimatu, zavádění obnovitelných
zdrojů energie, posilování občanské společnosti, lidský a sociální rozvoj a ochranu
kulturního dědictví. Norské finanční prostředky budou směrovány do prioritních oblastí
zahrnujících zachycování a ukládání CO2, inovace v rámci zeleného průmyslu, výzkum a
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stipendia, lidský a sociální rozvoj, spravedlnost a vnitřní věci a podporu důstojné práce a
třístranného dialogu.

Dva protokoly o některých koncesích v oblasti rybolovu pro Island a Norsko na období
2009–2014 obnovují předchozí protokoly na období 2004–2009 s nezměněnými
koncesemi pro Island a poměrně mírným zvýšením koncesí pro Norsko, na jehož základě
Norsko obnoví ujednání o tranzitu ryb.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Tato zpráva dává zelenou obnově
dohod o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Od roku 1994, kdy dohoda o EHP
vstoupila v platnost, státy EHP/ Evropského sdružení volného obchodu – v současnosti
Island, Lichtenštejnsko a Norsko – přispívají ke zmírňování hospodářských a sociálních
rozdílů v EHP. Tyto příspěvky byly pokaždé dohodnuty na období pěti let a nyní je cílem
obnovit tyto dohody na období 2009–2014. Souběžně s těmito jednáními, ale nezávisle
na nich, byla zahájena také jednání s Islandem a Norskem na základě dvoustranných
protokolů o rybách a tato jednání byla uzavřena dne 18. prosince 2009. Pokud jde o
výsledky uvedených jednání, stojí za to vyzdvihnout zejména podstatné navýšení finančního
mechanismu, i když situace Islandu se v důsledku vážné krize, kterou prochází, nezměnila.
Pokud jde o dohody o některých koncesích v oblasti rybolovu pro Island a Norsko na
období 2009–2014, souhlasím s kladným stanoviskem Výboru pro rybolov, které
poukazuje na mírné zvýšení koncesí pro Norsko, na jehož základě Norsko obnoví ujednání
o tranzitu ryb, jehož platnost rovněž skončila dne 30. dubna 2009. Z těchto důvodů jsem
hlasovala pro zprávu.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Od roku 1994, kdy dohoda o Evropském
hospodářském prostoru (EHP) vstoupila v platnost, státy EHP/ Evropského sdružení volného
obchodu – v současnosti Island, Lichtenštejnsko a Norsko – přispívají ke zmírňování
hospodářských a sociálních rozdílů v EHP. Tyto příspěvky byly pokaždé dohodnuty na
období pěti let a nyní projednáváme dohody o finančních mechanismech na období
2009–2014, které byly sjednány spolu s obnovením dvou dvoustranných protokolů o
koncesích v oblasti rybolovu s Islandem a Norskem. Tyto protokoly ve srovnání
s předchozím obdobím nedoznaly žádných podstatných změn, koncese pro island zůstaly
nezměněny a koncese pro Norsko byly jen mírně zvýšeny. Výsledkem dohod o finančních
mechanismech bylo podstatné zvýšení příspěvků států EHP/ESVO z období 2004–2009,
předpokládá se celkový finanční balíček 1,8 miliardy EUR, jenž bude zpřístupněn 12
členským státům, které přistoupily jako poslední, a Řecku, Portugalsku a Španělsku na
financování prioritních oblastí zahrnujících ochranu životního prostředí, boj proti změně
klimatu, zavádění obnovitelných zdrojů energie, lidský a sociální rozvoj a ochranu
kulturního dědictví. Proto jsem hlasoval kladně.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Tento návrh skýtá příležitost posílit
příspěvek států EHP a ESVO ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru, podstatně zvyšuje finanční mechanismy při zachování
nezměněných koncesí v oblasti rybolovu pro Island a jejich mírném zvýšení pro Norsko.
Proto jsem navrhl, aby Výbor pro rybolov vyjádřil pozitivní stanovisko k návrhu Komise
KOM(2010)234.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Podpořila jsem toto doporučení, protože představuje
příležitost posílit příspěvek států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) ke
snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).
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Koncese v oblasti rybolovu pro Island zůstaly nezměněny, zatímco koncese pro Norsko
byly mírně zvýšeny.

Dvě dohody mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a mezi EU a Norskem o
finančních mechanismech na období 2009–2014 stanovují celkový finanční balíček 1,8
miliardy EUR, jenž je ve srovnání s obdobím 2004–2009 podstatně navýšen. Nyní se
musíme snažit překonat neshody mezi EU, Islandem a Norskem o otázkách týkajících se
správy mořského života, především lovu velryb.

Catherine Stihler (S&D),    písemně.  – Hlasovala jsem pro tuto dohodu, jež posílí příspěvek
států EHP/ESVO k odstraňování sociálních a hospodářských rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru.

Thomas Ulmer (PPE),    písemně. – (DE) Hlasoval jsem pro dohodu, protože představuje
další logický krok směrem k harmonizaci spolupráce mezi členy Evropského sdružení
volného obchodu. Jakožto místopředseda delegace mám velkou radost z toho, že se dále
ubíráme směrem k privilegovanému partnerství.

Doporučení: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasuji pro doporučení, protože tato horizontální
dohoda umožňuje zrušit vnitrostátní omezení současných dvoustranných dohod mezi
členskými státy a Brazílií, z čehož bude mít prospěch celé evropské odvětví letecké dopravy.
Dohoda navíc umožňuje obnovit řádný právní základ vztahů mezi EU a Brazílií v oblasti
letecké dopravy, což bude důležitým prvním krokem k posilování vztahů mezi EU a Brazílií
v této oblasti. Předpokládám, že tato dohoda přinese spotřebitelům užitek ve formě
zvýhodněného jízdného až ve výši 460 milionů EUR, podpoří zaměstnanost a leteckým
společnostem v EU vytvoří nové obchodní příležitosti.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Poněvadž některé aspekty vnější politiky v oblasti
letectví spadají do výlučné pravomoci Evropské unie, bylo z právního hlediska nutné
nahradit 12 dvoustranných dohod, které uzavřely členské státy s Brazilskou federativní
republikou, dohodami vyjednanými a uzavřenými Evropskou unií. Na základě souhlasu
Rady Evropské unie z roku 2003 Evropská komise vyjednala dohodu, kterou jsem se
rozhodla dnes podpořit. Tato dohoda připravuje cestu „komplexní dohodě s Brazílií o
leteckých službách založené na kombinaci postupného otevírání trhů, regulační spolupráce
a konvergence“. Tato budoucí dohoda povede ke zlepšení služeb pro cestující a k posílení
postavení evropských leteckých společností.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně. – (RO) Jsem toho názoru, že dohoda o leteckých
službách mezi Evropskou unií a Brazílií vytváří řádný právní základ a představuje důležitý
první krok k posílení vztahů mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy. Jsem přesvědčena,
že tato dohoda umožní dále posílit spolupráci v oblasti letecké dopravy a iniciuje jednání
o komplexní dvoustranné dohodě o leteckých službách.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro doporučení, protože představuje
důležitý krok k posílení vztahů mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy a umožní
pokračovat dále jednáními o komplexní dohodě o leteckých službách.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Dohoda, kterou jsme dnes přijali, je důležitým krokem
k posílení vztahů mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy. Předpokládá se, že tato
dohoda by mohla přinést spotřebitelům užitek ve formě zvýhodněného jízdného až ve
výši 460 milionů EUR, podpořit zaměstnanost, vytvořit nové obchodní příležitosti pro
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letecké společnosti EU a přinést výhody těm, kdo cestují mezi EU a Brazílií. Vzhledem ke
zvláštním poutům, jež spojují Portugalsko s Brazílií, vítám uzavření této dohody, která
nově sblíží Evropu a Brazílii, včetně všech hospodářských, sociálních a kulturních výhod,
které to může přinést.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Lisabonská smlouva, jež vstoupila
v platnost dne 1. prosince 2009, podstatně změnila pravomoci jednotlivých orgánů EU,
zejména Parlamentu, jenž je v tomto novém uspořádání povolán rozhodovat o věcech,
které dříve nespadaly do jeho pravomoci, jako v tomto případě mezinárodní dohoda mezi
EU a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách.

Cílem této dohody, jež byla uzavřena dne 14. července 2010, je nahradit dvoustranné
dohody o leteckých službách mezi 12 členskými státy a Brazilskou federativní republikou
dvoustrannou dohodou mezi EU a zmíněnou republikou. Podporuji tuto dohodu, protože
představuje důležitý krok k posílení vztahů mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tak jako u předchozích dohod týkajících se
téže oblasti, jež Parlament nedávno přijal, a vzhledem ke specifickému kontextu fungování
civilní letecké dopravy tento návrh vyvolává vážné obavy, pokud jde o jeho oblast
působnosti a možné důsledky. Jedná se zde o otázku, jež má jasný dopad na letecké
přepravce působící v odvětví, jež má z různých důvodů strategický význam pro hájení
národních zájmů. V případě Brazílie je důvod k obavám ještě naléhavější. Záměr, jímž je
vedena tato dohoda, je jasný a zpravodajka se ho ani nesnaží zakrývat: cílem je otevřít trh,
aby byly vytvořeny „nové obchodní příležitosti pro letecké společnosti EU“.

Víme, že vytvoření rovných podmínek pro jednotlivé evropské společnosti svým dílem
napomáhá monopolizaci tohoto odvětví, k níž již dochází, a následně vede k tomu, že
členské státy mají v řadě ohledů omezenou možnost bránit své národní letecké společnosti,
a tedy své legitimní zájmy. „Volná hospodářská soutěž“, která je skloňována ve všech
pádech a považuje se za nedotknutelnou, je hájena, ať to stojí, co to stojí, a opět je pilířem,
na němž stojí tato iniciativa. Výsledek v tomto odvětví se ničím podstatně neliší od výsledku
v jiných odvětvích: je jím vnucení monopolizace, ke kterému nakonec vždy v těchto
případech dojde.

Carlo Fidanza (PPE),    písemně. – (IT) Společně s kolegy ze skupiny Evropské lidové strany
(Křesťanských demokratů) jsem se dnes rozhodl zdržet hlasování o dohodě mezi Evropskou
unií a Brazílií o některých aspektech leteckých služeb. Činím tak s ohledem na obsah
rozhodnutí v případě Cesara Battisti. Byl bych raději, kdyby hlasování bylo odloženo do
doby, než brazilský federální soud vynese nové rozhodnutí o vydání zločince Cesara Battisti.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o dokument vyžadující bezodkladné schválení, určitě by
nebylo problémem odložit jej na další dílčí zasedání nebo až na duben, zvláště uvědomíme-li
si bolest, kterou rodinám obětí způsobil tento masový vrah. Zmíněné rodiny čekají již 31
let na to, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost a Cesare Battista si odpykal v našich
věznicích trest, který mu byl uložen italskou justicí.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Vyslovila jsem souhlas s touto zprávou, protože
EU má výlučné pravomoci nad různými aspekty vnější politiky v oblasti letectví, které byly
tradičně upravovány dvoustrannými dohodami o leteckých službách mezi členskými státy
a třetími zeměmi. Rada proto 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s třetími
zeměmi s cílem nahradit některá ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodami
Evropské unie. Dohoda byla podepsána dne 14. července 2010. Tato dohoda upravuje
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oblasti jako bezpečnost, zdanění leteckých pohonných hmot, pravidla hospodářské soutěže
atd. Uzavření této dohody bylo důležitým prvním krokem k posilování vztahů mezi
Evropskou unií a Brazílií v oblasti letecké dopravy, umožňuje Brazílii a EU dále zlepšovat
vzájemnou spolupráci v oblasti letecké dopravy a přistoupit k jednáním týkajícím se
komplexní dohody o leteckých službách. Tato dohoda je založena na kombinaci
postupného otevírání trhů, regulační spolupráce a konvergence. Taková dohoda by mohla
podle předpokladů přinést spotřebitelský přebytek (přínos ve formě zvýhodněného
jízdného) až ve výši 460 milionů EUR. Tato skutečnost bude mít pozitivní dopad na
zaměstnanost a očekává se, že leteckým společnostem v EU vytvoří významné nové
obchodní příležitosti a bude mít výhody pro cestující.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro tuto horizontální dohodu, která
sama o sobě není důležitá, ale je důležitým krokem k posílení vztahů mezi EU a Brazílií
v oblasti letecké dopravy, který umožňuje Brazílii a EU dále zlepšovat vzájemnou spolupráci
v oblasti letecké dopravy a přistoupit k jednáním týkajícím se komplexní dohody o leteckých
službách mezi těmito zeměmi. Komplexní dohoda o leteckých službách by měla být
založena na kombinaci postupného otevírání trhů, regulační spolupráce a konvergence.
Přínosem pro EU bude zvýšení počtu leteckých linek a zvýhodněné jízdné pro cestující.

Erminia Mazzoni (PPE),    písemně. – (IT) Zdržením se hlasování o zprávě o uzavření
dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách
vyjadřuji postoj, jenž nesouvisí s oblastí působnosti této dohody.

Neschvaluji postoj brazilské vlády v případě Cesara Battisti. Cesare Battisti měl být vydán
– vydávací řízení je definováno dvojstrannou dohodou. Výklad předložený soudními
orgány je v rozporu s přijatými závazky. Trest, jejž by si měl pan Battisti odpykat v Itálii,
vynesl řádný soudce na základě uplatnění platných právních předpisů na všeobecně
přijímaný trestný čin: masovou vraždu. Jen ztěžka lze podpořit mezinárodní vztahy toho
druhu, jež vymezují zprávy, o nichž Parlament hlasuje, se zemí, která nedodržuje dohody
a především se staví vyhýbavě vůči základnímu právu na ochranu života.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) EU vždy hájila volnou hospodářskou soutěž. Je tedy
zcela logické, že Komise dostala dne 15. října 2010 pověření, aby s Brazílií vyjednala
komplexní dohodu o leteckých službách založenou na kombinaci postupného otevírání
trhů, regulační spolupráce a konvergence. Tato dohoda dává všem leteckým přepravcům
EU nediskriminační přístup k leteckým spojům do Brazílie a nahrazuje nebo doplňuje
stávajících 14 dvoustranných dohod mezi členskými státy a Brazílií o leteckých službách.

Jedná se o důležitý první krok k posílení vztahů mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy,
který oběma stranám umožňuje dále posilovat spolupráci na této úrovni a přistoupit
k jednáním týkajícím se komplexní dohody o leteckých službách mezi Brazílií a EU. Tato
nová dohody přináší prospěch všem cestujícím, jimž nabízí možnost zvýhodněného
jízdného v letecké dopravě do Brazílie.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) S ohledem na postoj brazilských úřadů v případě
Cesara Battisti jsem se zdržel hlasování o doporučení, které předložila paní poslankyně
Macovei, a hlasování o dalších dvou zprávách. Je zapotřebí zohlednit, že nedošlo k vydání
teroristy, jehož Brazílie navíc neuznává jako teroristu. Proto jsem se rozhodl spolu se
zbytkem italských poslanců ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
zdržet hlasování o návrhu rozhodnutí o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Brazílií
o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty za turistickými či obchodními účely
a také o zprávě o úpravě dohod mezi EU a Brazílií o leteckých službách. Naše kroky
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pochopitelně nevyjadřují nesouhlas s obsahem zpráv, nýbrž jsou politickým signálem,
kterým jsme znovu chtěli zopakovat své zklamání z postoje brazilských úřadů k případu
Cesara Battisti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasováním pro tuto zprávu
vyslovujeme potřebné kladné stanovisko Evropského parlamentu k mezinárodní dohodě,
kterou uzavřely EU a Brazílie. Jedná se o horizontální dohodu s Brazílií, která položí řádný
právní základ pro vztahy mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy. Jde o důležitý první
krok k posilování vztahů mezi Evropskou unií a Brazílií v oblasti letecké dopravy, který
umožňuje oběma stranám dále zlepšovat vzájemnou spolupráci na této úrovni a přistoupit
k jednáním týkajícím se komplexní dohody o leteckých službách. Předpokládá se, že tato
dohoda by mohla přinést spotřebitelům užitek ve formě zvýhodněného jízdného až ve
výši 460 milionů EUR. Tato skutečnost bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost a je tu
naděje, že leteckým společnostem v EU se otevřou nové obchodní příležitosti, z čehož
budou mít výhodu cestující mezi EU a Brazílií. S ohledem na to souhlasím s návrhem
zpravodaje, aby Parlament přijal tuto zprávu, a s žádostí na Radu, aby neprodleně dokončila
tento postup.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k důležitým poutům, jež spojují
Portugalsko s Brazílií, pochopitelně vítám přijetí této zprávy. Příslušná dohoda nahradí
některá ustanovení 12 dvoustranných dohod mezi členskými státy a Brazilskou federativní
republikou o leteckých službách. Dohoda vytváří základy pro posilování vztahů mezi
Evropskou unií a Brazílií v oblasti letecké dopravy a předpokládá se, že přinese značný
užitek spotřebitelům ve formě zvýhodněného jízdného až ve výši 460 milionů EUR a nové
obchodní příležitosti leteckým společnostem EU.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Horizontální dohoda s Brazílií obnoví
řádný právní základ vztahů EU s Brazílií v oblasti letecké dopravy. Tato dohoda představuje
důležitý první krok k posilování vztahů mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy, který
umožňuje Brazílii a EU dále zlepšovat vzájemnou spolupráci v oblasti letecké dopravy a
přistoupit k jednáním týkajícím se komplexní dohody o leteckých službách mezi Brazílií
a EU. Na žádost Evropské komise pověřila Rada EU pro dopravu dne 15. října 2010
Evropskou komisi, aby vyjednala s Brazílií komplexní dohodu o leteckých službách
založenou na kombinaci postupného otevírání trhů, regulační spolupráce a konvergence.

Uzavření takové dohody by mohlo podle předpokladů přinést spotřebitelský přebytek
(přínos ve formě zvýhodněného jízdného) až ve výši 460 milionů EUR. Tato skutečnost
bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost a rovněž se očekává, že leteckým společnostem
v EU vytvoří významné nové obchodní příležitosti a bude mít výhody pro cestující.

Catherine Stihler (S&D),    písemně.  – Vyslovila jsem souhlas s touto dohodou, která
podpoří další spolupráci mezi EU a Brazílií v oblasti civilní letecké dopravy. Odvětví letecké
dopravy EU přinese prospěch odstranění vnitrostátních omezení mezi členskými státy a
Brazílií.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) V kontextu současných evropských vnějších vztahů
mají vztahy mezi EU a Brazílií značný význam. Tato dohoda, kterou považuji za první
krok v dlouhé řadě kroků na cestě k nové politice EU v oblasti civilního letectví s Brazílií,
má vytvořit obecný rámec pro rozvoj vztahů v této oblasti. Je nazývána horizontální
dohodou, protože ustanovení v ní uvedená, která se budou všeobecně a jednotně provádět
na celém území EU, nahrazují tradiční dvoustranné dohody, čímž stanovuje řádný právní
základ pro řadu aspektů civilního letectví mezi oběma stranami.
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Návrh doporučení, jehož jsem byl stínovým zpravodajem, vítá podmínky dohody, jež se
týkají takových důležitých témat, jako je bezpečnost, všeobecné uplatnění zdanění leteckých
pohonných hmot na celém území EU a slučitelnost s pravidly EU v oblasti hospodářské
soutěže.

Jsem přesvědčen, že dohoda připraví cestu novým hospodářským výhodám, ať pro
spotřebitele či letecké společnosti, a posílí vztahy obou zaoceánských stran v oblasti
spolupráce, čímž bude pro EU přínosem. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro doporučení.

Doporučení: Wim van de Camp (A7-0007/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) S ohledem na návrh rozhodnutí Rady
(07853/2010), s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou
republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových
pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013 a s ohledem
na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu se Smlouvou o fungování Evropské
unie, a v souladu s doporučením Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci podporuji uzavření této dohody v daném právním rámci.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Podporuji dohodu mezi Evropským společenstvím
a Islandem, Norskem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o doplňkových pravidlech
v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013. Země přidružené
k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis by se měly v souladu
s rozhodnutím o zřízení fondu účastnit činnosti Fondu pro vnější hranice. Tato dohoda
by tedy měla stanovit uplatňování norem na území příslušných zemí s cílem umožnit
Komisi přijmout konečnou odpovědnost za provádění rozpočtu fondu v těchto státech.
Zohledňuje aspekty v oblasti finančního řízení a kontroly fondu a zavádí ustanovení o
finančních příspěvcích těchto zemí do rozpočtu fondu.

Poukázal bych rovněž na to, že Lichtenštejnsko formou společného prohlášení oznámilo
své rozhodnutí neúčastnit se činnosti fondu, čímž ovšem nebyly dotčeny jeho povinnosti
finančně do něj přispívat, neboť fond byl vytvořen za účelem společného sdílení zátěže a
finanční podpory provádění schengenského acquis v oblasti vnějších hranic a vízové politiky.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Návrh se týká uzavření dohody jménem EU mezi
Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou
konfederací a Lichtenštejnským knížectvím. Tato dohoda se hrubě řečeno týká účasti
zmíněných zemí na činnosti Fondu pro vnější hranice plynoucí z jejich přidružení
k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Předpokládá se, že budou
uzavřeny další dohody, jež stanoví nezbytná ustanovení pro uplatňování této účasti,
zejména ustanovení k zajištění ochrany finančních zájmů EU a ustanovení, jež Účetnímu
dvoru umožní vykonávat dohled nad celým procesem. Konečné přijetí dohody Radou
bude následovat až poté, kdy ji Parlament schválí hlasováním.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Toto doporučení se týká návrhu rozhodnutí
Rady o uzavření Dohody mezi EU a Islandskou republikou, Norským královstvím,
Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech
v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013.

Vzhledem k tomu, že tato dohoda spadá do oblasti cílů, které vedly k podepsání
Schengenské dohody o volném pohybu osob a zboží, vzhledem k dohodám, které byly
již dříve uzavřeny mezi EU a uvedenými zeměmi v souvislosti s cíli stanovenými
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v Schengenské dohodě, a vzhledem k tomu, že EU zřídila Fond pro vnější hranice na období
2007–2013 jako součást obecného programu nazvaného Solidarita a řízení migračních
toků, vítám uzavření této dohody, která pomůže v rámci Evropy posílit soudržnost.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato zpráva se věnuje dohodě mezi
Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou
konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti
s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013.

Navazuje na existující dohody nebo dohody, které jsou dosud prováděny, o svobodném
pohybu osob mezi těmito státy a zeměmi EU.

S cílem podpořit sledování vnějších hranic, zejména v oblasti přistěhovalectví, tedy EU
chce za určitých podmínek přidělovat unijní podporu z Fondu pro vnější hranice na období
2007–2013. Cíle opatření, která EU a Komise v tomto ohledu přijaly, si zasluhují naši
kritiku, protože nemůžeme přejít mlčením nepřijatelnou směrnici o navracení.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písemně. – (GA) Jako předseda delegace Evropského
parlamentu pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a předseda Smíšeného
parlamentního výboru Evropského hospodářského prostoru vítám tuto zprávu.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro tuto dohodu, jež umožňuje státům
přidruženým k provádění, uplatňování a rozvoji Schengenské dohody účastnit se činnosti
Fondu pro vnější hranice na období 2007–2013.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Z hlediska Evropské unie, která bude skutečně
evropská – v politickém, hospodářském a především geografickém smyslu – považuji za
nezbytné hlasovat pro tento návrh, poněvadž země jako Island, Norsko, Lichtenštejnsko
a Švýcarsko se geograficky nacházejí v Evropě. Proto jsem toho názoru, že by měla být
zavedena jednotná politika správy hranic s cílem usnadnit integraci a pohyb mezi
jednotlivými zeměmi. Zřízení evropského fondu pro správu hranic by bylo správným a
významným opatřením k tomu, aby byla vytvořena centralizovaná spolupráce jak v oblasti
zdrojů, tak v oblasti prováděcích politik. Usnadnilo by to také a podpořilo cestovní ruch
a volný pohyb dopravy a osob.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Na základě nových pravomocí, které
Parlamentu udělila Lisabonská smlouva, je nezbytné, aby Parlament schválil návrh
rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou
republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím
o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až
2013 jménem Evropské unie. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
doporučil přijetí této dohody. Dohoda předpokládá, že třetí země přidružené k provádění,
uplatňování a rozvoji schengenského acquis se budou účastnit činnosti Fondu pro vnější
hranice. Tato účast se může realizovat prostřednictvím dalších dohod, které by měly být
uzavřeny s cílem upřesnit nezbytná ustanovení pro tuto účast včetně ustanovení k zajištění
ochrany finančních zájmů EU a pravomoci Účetního dvora provádět audit. Zúčastněné
strany dospěly k této dohodě a vzhledem k tomu, že žádné ze stanovisek se k této dohodě
nevyjadřovalo kriticky, hlasovala jsem pro usnesení.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu
a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na
období 2007 až 2013 by se třetí země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji
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schengenského acquis měly účastnit činnosti tohoto fondu. Za tímto účelem se předpokládá,
že budou uzavřeny dohody stanovující doplňková pravidla nezbytná pro takovou účast
včetně ustanovení k zajištění ochrany finančních zájmů EU a pravomoci Účetního dvora
vykonávat audit. Tento návrh se týká uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a
Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským
knížectvím, jejímž cílem je právě stanovit doplňková pravidla pro účast těchto zemí na
činnosti zmíněného fondu. Jsem v souladu s doporučením Výboru pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci přesvědčen, že tato věc zasluhuje moji podporu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – V souladu s naším postojem během
hlasování ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (příslušný výbor)
jsme se ve skupině Verts/ALE rozhodli hlasovat proti tomuto návrhu.

Thomas Ulmer (PPE),    písemně. – (DE) Hlasoval jsem pro dohodu, protože tyto státy
z hlediska kvality a spolehlivosti nejsou problematické, a nepředstavují tedy pro EU
bezpečnostní riziko.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) Doporučení se týká uzavření dohody se
třetími zeměmi přidruženými k Schengenu, v tomto případě Islandu, Norska, Švýcarska
a Lichtenštejnska. Mají se účastnit provádění, uplatňování a rozvoje schengenského acquis.
V tomto ohledu jsou zapotřebí doplňková pravidla, která ochrání finanční zájmy EU a
udělí Účetnímu dvoru pravomoc k provádění auditu. Tyto dodatky jsou účelné, a proto
jsem hlasovala pro uzavření dohody.

Doporučení: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasuji pro tuto zprávu vzhledem k tomu, že
schengenský prostor nyní umožňuje volný pohyb na území, jehož vnější námořní hranice
měří 42 673 km a pozemní hranice 7 721 km a zahrnuje 25 zemí se 400 miliony obyvatel.
Postupné rozšiřování tohoto prostoru vedlo třetí země, které mají s EU nadstandardní
vztahy, k tomu, aby se zapojily do schengenské spolupráce. Švýcarská konfederace se
k schengenskému acquis přidružila ke dni 1. března 2008. Vzhledem k politice otevřených
hranic mezi Švýcarskem a Lichtenštejnským knížectvím – miniaturním státem, který se
od svého přistoupení Evropskému hospodářskému prostoru roku 1995 postupně začleňuje
do evropské obchodní zóny –, a vzhledem k tomu, že Lichtenštejnsko již provedlo 98,4 %
směrnic EU ve vnitrostátním právu a že je součástí jednotného trhu, nemám důvod
nesouhlasit s jeho přistoupením k schengenskému prostoru.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Lichtenštejnsko je miniaturní stát, který se nachází
mezi Švýcarskem a Rakouskem, má rozlohu 160 km² a 35 000 obyvatel. I když země není
členem Evropské unie, je s ní spojena v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).
Uplatňuje téměř všechny evropské právní předpisy a požádala o připojení k schengenskému
prostoru za účelem volného pohybu osob. Vzhledem k tradiční spolupráci mezi Evropskou
unií a Lichtenštejnskem a vzhledem k tomu, že přistoupení této země k schengenskému
prostoru nepředstavuje žádnou hrozbu, hlasovala jsem pro její připojení k schengenskému
prostoru.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto
doporučení, na základě něhož došlo dne 28. února 2008 k podpisu protokolu mezi
Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským
knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií,
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Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace
k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Dne 12. prosince 2008 se k schengenskému prostoru připojilo pouze Švýcarsko a zároveň
s tím došlo ke zrušení hraničních kontrol na pozemních hranicích a dne 29. března 2009
pak následovalo zrušení hraničních kontrol na letištích při letech uvnitř schengenského
prostoru. Poprvé bylo nutno zavést kontroly v místech, kde 100 let ve skutečnosti žádná
hranice neexistovala. Hranice o délce 41 kilometrů, která tyto dvě země odděluje, se stala
vnější schengenskou hranicí.

Evropský parlament byl poprvé požádán o vyjádření stanoviska k uzavření tohoto protokolu
v roce 2007. Na žádost tehdejší zpravodajky Ewy Klamtové vydal Výbor pro právní
záležitosti dne 11. června 2007 jednomyslné stanovisko, v němž doporučil změnit právní
základ tak, aby odkazoval na čl. 300 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropském
společenství, který požaduje souhlas Evropského parlamentu a nikoli pouhou konzultaci
s ním.

Vítám nová pravidla zavedená Lisabonskou smlouvou, která Evropskému parlamentu
umožňují získat podrobnější informace o mezinárodních dohodách.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Před dvaceti pěti lety se pět členských států rozhodlo
zrušit mezi sebou vnitřní hranice a vytvořit jednotnou vnější hranici. V současné době jsou
všechny členské státy plnoprávnými členy schengenského prostoru, s výjimkou Spojeného
království, Irska, Kypru, Bulharska a Rumunska. Jsou zde také tři přidružené státy, a sice
Norsko, Island a Švýcarsko, čtvrtým by se mělo stát Lichtenštejnsko. Očekávalo se, že se
Lichtenštejnsko přidruží k schengenskému prostoru současně se Švýcarskem, tedy v roce
2008. K tomu však oproti předpokladům nedošlo, a to zejména kvůli výhradám, které
vznesly dva členské státy, Německo a Švédsko, v souvislosti s daňovými úniky. Po
přistoupení samotného Švýcarska bylo nutno zavést kontroly v oblastech, kde více než
sto let žádná skutečná hranice neexistovala, a hranice mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem
o délce 41 km se stala vnější hranicí.

Vzhledem k novým pravidlům Lisabonské smlouvy, která Parlamentu umožňují hrát větší
úlohu při uzavírání mezinárodních dohod, a také vzhledem k tomu, že výhrady v Radě
byly odstraněny, navrhuji, aby Parlament udělil souhlas s uzavření tohoto protokolu,
a doufám, že Lichtenštejnsko se k Schengenské dohodě připojí co nejdříve.

Ioan Enciu (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť jsem přesvědčen,
že odstranění hraničních kontrol s Lichtenštejnskem je nutné a přirozené vzhledem
k velikosti tohoto státu i k jeho vztahům se sousedy, Rakouskem a Švýcarskem, s nimiž
má tradičně volný pohyb. Kromě toho přirozeně dojde k účinnému přidružení
Lichtenštejnska k schengenskému a dublinskému acquis, neboť tato země již provedla
velkou část právních předpisů EU a používá stejnou infrastrukturu pro přístup k SIS a VIS
jako Švýcarsko, země, která je již součástí schengenského prostoru.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k politice otevřených hranic mezi
Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací se předpokládalo, že tyto země
přistoupí k Schengenské dohodě současně. To se však nestalo. Švýcarsko se k Schengenské
dohodě připojilo samo dne 12. prosince 2008. Dohoda o přistoupení Švýcarska již nicméně
obsahovala ustanovení o možném přistoupení Lichtenštejnska na základě protokolu, který
nyní schvaluje Parlament. Kvůli tomuto přistoupení bylo nutno poprvé zavést hraniční
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kontroly mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem v místech, kde sto let vlastně žádná hranice
neexistovala.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Na základě tohoto doporučení by
Parlament měl schválit vytvoření protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací
a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi
Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarska
k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která byla uzavřena dne 28. února
2008.

Cílem Schengenské dohody je vytvořit území s volným pohybem osob a zboží, kde mezi
státy neexistují vnitřní hranice, ale je pouze jednotná vnější hranice. Na základě
Amsterodamské smlouvy z roku 1999 začlenila Evropská unie schengenskou spolupráci
do rámce svých zákonných pravomocí. Desítky let uplatňovalo Lichtenštejnské knížectví
a Švýcarská konfederace politiku otevřených hranic s volným pohybem osob. Vstupem
Švýcarska do schengenského prostoru v roce 2008 nastal problém s pohybem mezi oběma
státy a hranice mezi nimi se změnila na vnější hranici. Cílem je nyní tento problém vyřešit.

A tak vzhledem k výhodám, které ze vstupu tohoto protokolu v platnost vyplývají, jeho
přijetí nic nebrání.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Schengenská dohoda pochází z roku 1985,
kdy byla uzavřena mezi Německem, Belgií, Francií, Lucemburskem a Nizozemskem. Cílem
této dohody a následné úmluvy přijaté v roce 1990 je zrušení pravidelných kontrol na
společných hranicích a zavedení režimu volného pohybu osob.

Schengenská úmluva zrušila kontroly na vnitřních hranicích signatářských států a vytvořila
jednotnou vnější hranici se společnými pravidly pro kontroly na vnější hranici, společnou
vízovou politikou, policejní a soudní spoluprací a zavedením Schengenského informačního
systému (SIS).

Schengenský prostor v současné době zahrnuje 25 členských států Schengenské dohody,
a sice členské státy EU Rakousko, Belgii, Dánsko, Francii, Finsko, Německo, Řecko, Itálii,
Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Českou republiku, Estonsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko a rovněž tři přidružené
země, které nejsou členy EU – Norsko, Island a Švýcarsko. Bulharsko, Rumunsko a Kypr
v současnosti uplatňují schengenské acquis pouze částečně, a proto jsou na jejich hranicích
stále prováděny kontroly.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně.  – Hlasoval jsem pro zprávu pana Coelha. I když
Skotsko není součástí schengenského prostoru, některé části schengenského acquis
přebíráme. Skotská vláda se aktivně zapojila do této oblasti na úrovni Rady a tuto činnost
rád podporuji.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem pro doporučení, na základě něhož
došlo dne 28. února 2008 k podpisu protokolu mezi Evropskou unií, Evropským
společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení
Lichtenštejnského knížectví k dohodě EU o přidružení Švýcarské konfederace k provádění,
uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Dne 12. prosince 2008 se k schengenskému
prostoru připojilo pouze Švýcarsko a zároveň s tím došlo ke zrušení hraničních kontrol
na pozemních hranicích a dne 29. března 2009 pak následovalo zrušení hraničních kontrol
na letištích při letech uvnitř schengenského prostoru. Poprvé bylo nutno zavést kontroly
v místech, kde 100 let ve skutečnosti žádná hranice neexistovala. Hranice o délce 41
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kilometrů, která tyto dvě země odděluje, se stala vnější schengenskou hranicí. Vítám nová
pravidla zavedená Lisabonskou smlouvou, která Evropskému parlamentu umožňují získat
podrobnější informace o mezinárodních dohodách. Postupné rozšiřování schengenského
prostoru vedlo třetí země, které mají s EU nadstandardní vztahy, k tomu, aby se zapojily
do schengenské spolupráce. Podmínkou pro přidružení zemí, které nejsou členy EU,
k schengenskému acquis je uzavření dohody o volném pohybu osob mezi těmito státy a
Evropskou unií. Tyto země jsou v rámci této spolupráce začleněny do prostoru bez kontrol
na vnitřních hranicích, uplatňují ustanovení schengenského acquis a všech textů týkajících
se Schengenské dohody, které byly přijaty na jeho základě, a jsou zapojeny do rozhodování
o textech souvisejících se Schengenskou dohodou.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Protokol o přistoupení Lichtenštejnského knížectví
k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskem byl podepsán
v roce 2008. To vyústilo v požadavek, aby zmíněné knížectví provedlo, uplatňovalo a
rozvíjelo schengenské acquis. Nicméně i přes to, že se Lichtenštejnské knížectví již roku
1995 stalo členem Evropského hospodářského prostoru a postupně provedlo řadu směrnic
ve vnitrostátním právu a uvedlo jej tak do souladu s evropským právem, doposud nezahájilo
jednání o přistoupení k schengenským dohodám. Prostřednictvím této dohody – kterou
jsem podpořil – byla stanovena práva a povinnosti obou stran a povolen volný pohyb
osob. Kromě toho byla zavedena řada prováděcích pravidel pro ustanovení Lisabonské
smlouvy v oblasti mezinárodních dohod s cílem zajistit výraznější úlohu Evropského
parlamentu, pokud jde o získávání informací o těchto smlouvách a jejich přijímání.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Lichtenštejnsko je
miniaturní alpský stát v západní Evropě, obklopený vnitrozemskými zeměmi; na západě

a jihu sousedí se Švýcarskem a na východě s Rakouskem. Jeho rozloha činí 160 km2, počet
obyvatel se odhaduje na 35 000 a má nejvyšší hrubý domácí produkt na obyvatele ve světě.
Lichtenštejnsko se od svého přistoupení k Evropskému hospodářskému prostoru (EHP)
v roce 1995 postupně začleňuje do evropské obchodní zóny. Jeho jurisdikce již provedla
98,4 % směrnic EU ve vnitrostátním právu. Lichtenštejnsko je také součástí jednotného
trhu, kde pro všechny zúčastněné státy platí stejná základní pravidla.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Přistoupení nových zemí k Schengenskému
informačnímu systému (SIS) je nezbytným předpokladem pro dosažení Evropy bez hranic.
Lichtenštejnsko je od roku 1995 součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a
postupně se začleňuje do evropské obchodní zóny. Bylo podrobeno různým hodnocením,
zejména v oblasti ochrany údajů, SIS, vzdušných, pozemních a námořních hranic, policejní
spolupráce a vízové politiky. Přistoupením k této dohodě se Lichtenštejnsko stane součástí
schengenského acquis.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Schengenská dohoda byla uzavřena
dne 14. června 1985 mezi Německem, Belgií, Francií, Lucemburskem a Nizozemskem.
Schengenská spolupráce je nyní začleněna do právního a institucionálního rámce Evropské
unie a zahrnuje 25 členských států schengenského prostoru spolu se třemi zeměmi, které
jsou přidružené k EHP, a to Norskem, Islandem a Švýcarskem. Dne 12. prosince 2008 se
k schengenskému prostoru připojilo pouze Švýcarsko a zároveň s tím došlo ke zrušení
hraničních kontrol na pozemních hranicích a dne 29. března 2009 pak následovalo zrušení
hraničních kontrol na letištích při letech uvnitř schengenského prostoru. Vzhledem k tomu,
že Lichtenštejnsko k dohodě nepřistoupilo a mezi oběma zeměmi existuje velmi aktivní
politika volného pohybu, poprvé bylo nutno zavést kontroly v místech, kde 100 let ve
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skutečnosti žádná hranice nebyla. Hranice o délce 41 kilometrů, která tyto dvě země
odděluje, se stala vnější schengenskou hranicí. Touto dohodou, přistoupením
Lichtenštejnského knížectví k schengenskému prostoru, se tato překážka ruší. Vítám nová
pravidla zavedená Lisabonskou smlouvou, která Parlamentu umožňují hrát při přijímání
těchto dohod aktivní úlohu. Ze všech výše uvedených důvodů jsem hlasovala pro tuto
zprávu.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Dohoda o přidružení Švýcarské konfederace
k schengenskému acquis, která je v platnosti od 1. března 2008, výslovně předpokládá
možné přidružení Lichtenštejnska formou protokolu. Vzhledem k politice otevřených
hranic, která mezi Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací existovala již
desítky let, se předpokládalo, že obě země vstoupí do schengenského prostoru současně.
K tomu ve skutečnosti nedošlo a dne 12. prosince 2008 se k schengenskému acquis připojilo
pouze Švýcarsko. To nakonec vyvolalo nutnost zavést kontroly v místech, kde 100 let
žádná skutečná hranice nebyla. Ve snaze tuto překážku překonat a vzhledem k tomu, že
Lichtenštejnsko je součástí Evropského hospodářského prostoru a jednotného trhu, jsem
podpořil uzavření tohoto protokolu a očekávám, že přistoupení Lichtenštejnska
k schengenskému acquis může být nyní konečně dosaženo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – V roce 2007 byl Evropský parlament
poprvé požádán o vyjádření stanoviska k uzavření tohoto protokolu. Na žádost tehdejší
zpravodajky paní Klamtové vydal Výbor pro právní záležitosti dne 11. června 2007
jednomyslné stanovisko, v němž doporučil změnit právní základ tak, aby odkazoval na
čl. 300 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropském společenství (návrhy rozhodnutí
Rady, jimiž se mění „zvláštní institucionální rámec“ stanovený v hlavní dohodě, jejíž
nedílnou součástí je navržený protokol), který požaduje souhlas Evropského parlamentu
a nikoli pouhou konzultaci s ním. Z tohoto důvodu a vzhledem k blížícímu se vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost byla tato zpráva vrácena Výboru LIBE.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem pro toto doporučení, protože se
domnívám, že může přispět k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
v zemích, jako je Island, Norské království, Švýcarská konfederace a Lichtenštejnské
knížectví.

Je samozřejmě důležité, aby se tyto země podílely na Fondu pro vnější hranice pro období
2007–2013, a to v souladu s platnými ustanoveními a dohodami. V zájmu stále většího
sjednocování Evropy, která však neztrácí ze zřetele praktickou stránku, bude jejich účast
upravena doplňujícími pravidly, která zároveň zajistí ochranu finančních zájmů Evropské
unie a pravomoc Účetního dvora provádět audit.

Thomas Ulmer (PPE),    písemně. – (DE) Hlasoval jsem pro dohodu týkající se přistoupení
Lichtenštejnska k dohodě o schengenském acquis, protože je to logický krok kupředu, který
pro nás nebude představovat žádné problémy. Předpokládá se hladké fungování dohody.

Doporučení: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasuji pro toto doporučení s ohledem na
skutečnost, že dohoda uzavřená dne 26. října 2004 se Švýcarskou federací o kritériích a
mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém
z členských států nebo ve Švýcarsku obsahuje ustanovení o možném přidružení
Lichtenštejnska k dublinskému acquis formou protokolu. Vzhledem k uplatňování politiky
otevřených hranic mezi oběma zeměmi a vzhledem k tomu, že v roce 2001 vyjádřilo

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS78



Lichtenštejnsko zájem o přistoupení k této dohodě, k čemuž však nedošlo kvůli neshodám
mezi Radou a Parlamentem, které byly vyřešeny v Lisabonské smlouvě, není důvod, abych
s uzavřením této dohody nesouhlasil.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro tento dokument, který
uvádí, že dohoda uzavřená dne 26. října 2004 se Švýcarskou konfederací o kritériích a
mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém
z členských států nebo ve Švýcarsku („Dublinská dohoda se Švýcarskem“) obsahuje
ustanovení o možném přidružení Lichtenštejnska k dublinskému acquis formou protokolu.

Dne 27. února 2006 udělila Rada Komisi příslušné zmocnění k zahájení jednání
s Lichtenštejnskem a Švýcarskem. Po jednání byl předložen návrh protokolu o přistoupení
Lichtenštejnska k Dublinské dohodě se Švýcarskem. Právním základem návrhu protokolu
o přidružení Lichtenštejnska předloženého Komisí dne 4. prosince 2006 byl čl. 300 odst. 3
první pododstavec Smlouvy o založení Evropského společenství, kterým je stanovena
konzultace s Parlamentem.

Vítám opětovné postoupení návrhu rozhodnutí Rady Parlamentu a tedy pokračování
v jednáních o přidružení Lichtenštejnska k Dublinské dohodě se Švýcarskem. K uzavření
tohoto protokolu s Lichtenštejnskem je nutno získat souhlas Parlamentu, jak zněl požadavek
v prvním čtení. Vzhledem k úspěšně uzavřeným jednáním s Lichtenštejnskem a
k pozměněnému právnímu základu by souhlas s uzavřením protokolu měl být udělen.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Dohoda o kritériích a mechanismech určení státu
příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve
Švýcarsku – dohoda Dublin/Eurodac – byla uzavřena v roce 2004. Vzhledem k tomu, že
politika otevřených hranic umožňující volný pohyb osob mezi Švýcarskem a
Lichtenštejnskem existovala desítky let, bylo by logické, kdyby se těchto jednání zúčastnilo
i Lichtenštejnsko. Přestože vyjádřilo zájem, bylo vynecháno, neboť ještě nemělo uzavřenu
dohodu s Evropským společenstvím o zdanění příjmů z úspor.

Vzhledem k novým pravidlům Lisabonské smlouvy, která poskytují Parlamentu větší úlohu
při uzavírání mezinárodních dohod, a také vzhledem k tomu, že Lichtenštejnsko uzavřelo
příslušnou dohodu, která vstoupila v platnost 1. července 2005, podporuji rozhodnutí
Parlamentu udělit svůj souhlas s uzavřením tohoto protokolu.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Dohoda o kritériích a mechanismech určení státu
příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států byla se
Švýcarskem uzavřena v roce 2004. Tato dohoda umožňuje případné přidružení
Lichtenštejnska formou protokolu. Dne 27. února 2006 udělila Rada Komisi příslušné
zmocnění k zahájení jednání s Lichtenštejnskem a Švýcarskem. Dne 21. června 2006 byla
jednání ukončena a byl parafován návrh protokolu o přistoupení Lichtenštejnska
k Dublinské dohodě se Švýcarskem. Nyní je na Parlamentu, aby s uzavřením tohoto
protokolu vyslovil souhlas. Domnívám se, že by to měl učinit, a pro toto doporučení tedy
hlasuji.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Rada předložila návrh protokolu mezi
Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o
přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a
Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro
posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.
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Vítám přijetí tohoto protokolu, který se vztahuje na Evropskou unii a dva státy s historicky
dobrými sousedskými vztahy a volným pohybem osob. Souhlasím se závěry, které
předložila zpravodajka, a vítám zejména pokračování v jednáních o přidružení
Lichtenštejnského knížectví k Dublinské dohodě se Švýcarskem. Doufám, že bude urychleně
uzavřena.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato problematika souvisí s právem na azyl
a s kritérii a mechanismy určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané
v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.

Dohoda uzavřená dne 26. října 2004 se Švýcarskou konfederací o kritériích a
mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém
z členských států nebo ve Švýcarsku – Dublinská dohoda se Švýcarskem – obsahuje
ustanovení o možném přidružení Lichtenštejnska k tomuto acquis.

Vzhledem k tomu, že mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem desítky let existovala politika
otevřených hranic umožňující volný pohyb osob, vyjádřilo Lichtenštejnsko v roce 2001
zájem o připojení k Dublinské dohodě se Švýcarskem. Jednání se Švýcarskem se však
nezúčastnilo, neboť nemělo uzavřenu dohodu s EU o zdanění příjmů z úspor.

Po následném uzavření této dohody mezi EU a Lichtenštejnskem a jejím vstupu v platnost
Lichtenštejnsko potvrdilo své přání připojit se k dublinskému acquis v roce 2005.

V roce 2006 Rada udělila Komisi příslušné zmocnění k zahájení jednání s Lichtenštejnskem
a Švýcarskem. Jednání byla uzavřena a byl parafován návrh protokolu.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument, který uvádí,
že dohoda z roku 2004 uzavřená se Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech
určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských
států nebo ve Švýcarsku („Dublinská dohoda se Švýcarskem“) obsahuje ustanovení o
možném přidružení Lichtenštejnska k dublinskému acquis formou protokolu. Vítám
skutečnost, že Evropský parlament se opět zabývá návrhem rozhodnutí Rady, i pokračování
v jednáních o přidružení Lichtenštejnska k Dublinské dohodě se Švýcarskem. Vzhledem
k úspěšně uzavřeným jednáním s Lichtenštejnskem a pozměněnému právnímu základu
by měl být vysloven souhlas s uzavřením protokolu.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro doporučení Komisi týkající se
kritérií a mechanismů určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané
v některém z členských států nebo ve Švýcarsku a – pokud bude protokol ratifikován, jak
doufá většina Evropského parlamentu – také v Lichtenštejnském knížectví. Cílem Dublinské
dohody je poskytnout zúčastněným státům kritéria pro určení státu příslušného pro
posuzování žádosti o azyl, zajistit tak lepší zacházení s žadateli a zároveň poskytnout
státům nástroje pro boj s organizovaným zločinem. Tyto důležité otázky – zejména ochrana
uprchlíků a mezinárodní bezpečnost – vyžadují důsledné a vytrvalé úsilí ze strany všech
evropských orgánů, aby se uprchlíci a žadatelé o azyl mohli opřít o jasná právní a regulační
kritéria a odkazy.

David Martin (S&D),    písemně.  – Vítám skutečnost, že Evropský parlament se opět
zabývá návrhem rozhodnutí Rady, i pokračování v jednáních o přidružení Lichtenštejnska
k Dublinské dohodě se Švýcarskem. Je nutno získat souhlas Parlamentu – jak zněl požadavek
v prvním čtení –, aby bylo možno tento protokol s Lichtenštejnskem uzavřít. Uzavření
protokolu podporuji. Vzhledem k úspěšně dokončeným jednáním s Lichtenštejnskem a
pozměněnému právnímu základu jsem hlasoval pro udělení souhlasu.
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Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Vítám, že byl s Parlamentem opět konzultován návrh
rozhodnutí Rady a že jednání o přidružení Lichtenštejnska k Dublinské dohodě se
Švýcarskem budou tedy pokračovat. Jak Parlament požadoval v prvním čtení, je pro
uzavření tohoto protokolu s Lichtenštejnskem jeho souhlas nezbytný. Vzhledem k vazbě,
která mezi Lichtenštejnskem a EU již existuje, se domnívám, že uzavření protokolu
s příslušnými změnami právního základu je důležité. Proto jsem hlasoval takto.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Dohoda uzavřená dne 26. října 2004
se Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro
posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, známá
jako tzv. Dublinská dohoda, obsahuje ustanovení o možném přidružení Lichtenštejnska
k dublinskému acquis formou protokolu. Ve skutečnosti desítky let uplatňovaná politika
otevřených hranic umožňující volný pohyb osob mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem
vedla Lichtenštejnsko k tomu, aby v roce 2005 znovu vyjádřilo zájem připojit se k Dublinské
dohodě se Švýcarskem. Ke konečnému uzavření dohody nedošlo dříve z různých důvodů.
Za prvé proto, že v rámci jednání s Lichtenštejnskem nebyly uzavřeny jiné dohody, za
druhé proto, že se vedl spor o právní základ, a později proto, že vstoupila v platnost
Lisabonská smlouva. Konečně je tedy cílů Parlamentu dosaženo, Parlamentu je nasloucháno
a místo pouhých konzultací je nutné jeho kladné vyjádření. Vítám tuto skutečnost a hlasuji
pro tuto zprávu.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Dohoda uzavřená dne 26. října 2004 se Švýcarskou
konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti
o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, tzv. Dublinská dohoda,
obsahuje ustanovení o možném přidružení Lichtenštejnska k dublinskému acquis formou
protokolu. Vzhledem k tomu, že mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem desítky let existovala
politika umožňující volný pohyb osob, vyjádřilo Lichtenštejnsko v roce 2001 zájem o
přistoupení k Dublinské dohodě se Švýcarskem, ale do jednání zapojeno nebylo, protože
nemělo s Evropským společenstvím uzavřenu dohodu o zdanění příjmů z úspor. Po
následném jednání a po vstupu této dohody mezi Evropským společenstvím
a Lichtenštejnskem v platnost dne 10. června 2005 potvrdilo Lichtenštejnsko své přání
připojit se k dublinskému acquis. Cílů Rady, pokud jde o právní základ, bylo dosaženo a
souhlas Parlamentu se stal nutností, a proto jsem přesvědčen, že všechny podmínky pro
souhlas s uzavřením tohoto protokolu s Lichtenštejnskem byly splněny.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – I když zpravodajka vítá skutečnost, že
Evropský parlament se opět zabývá návrhem rozhodnutí Rady, i pokračování v jednáních
o přidružení Lichtenštejnska k Dublinské dohodě se Švýcarskem a žádá o souhlas
Parlamentu, skupina Verts/ALE se rozhodla tímto doporučením se neřídit. Proto jsme
hlasovali proti návrhu, stejně jako ve Výboru LIBE.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože podporuji
uzavření protokolu o přistoupení Lichtenštejnska k Dublinské dohodě se Švýcarskem.
Tato dohoda Švýcarsku již umožnila využít důležitých nástrojů v boji proti mezinárodnímu
zločinu a nelegálnímu přistěhovalectví.

A to není všechno. Zavedením této koordinace je možno zabránit vícenásobným a
neoprávněným žádostem o azyl. Nyní je cílem, aby Lichtenštejnsko mohlo využívat stejných
výhod a stále více se přibližovalo ke konečnému cíli, tedy k dosažení plnohodnotného
členství v Evropské unii.
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Thomas Ulmer (PPE),    písemně. – (DE) S radostí jsem hlasoval pro přistoupení
Lichtenštejnska k dohodě o azylovém systému Evropské unie. Zabrání to podávání
vícenásobných žádostí o azyl v Evropské unii a v Lichtenštejnsku. Pokud bude žádost o
azyl v Lichtenštejnsku odmítnuta, bude odmítnuta také v Unii, a naopak. Zjednodušením
postupu jsme zároveň dosáhli další harmonizace.

Doporučení: Monica Luisa Macovei (A7-0011/011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně.  –  (PT) Hlasuji pro toto doporučení, neboť stávající
dohoda mezi Evropskou unií a Brazílií umožňuje vzájemné zrušení vízové povinnosti pro
cesty za účelem turistiky a podnikání pro všechny občany Brazílie a EU včetně státních
příslušníků čtyř členských států, které v současné době bezvízový styk s Brazílií nemají.
Vzhledem k tomu, že dohoda nenahrazuje, nýbrž doplňuje stávající dohody mezi některými
členskými státy a Brazílií, které pokrývají cesty za jiným účelem, než je turistika, podnikání
nebo výdělečná činnost, není důvod, proč by neměla být uzavřena. Délka pobytu
v schengenském prostoru byla omezena na tři měsíce v průběhu šestiměsíčního období,
a proto nevyvolává žádné obavy z nelegálního pobytu brazilských občanů.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro toto usnesení o
uzavření dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení víz
pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů. Tato dohoda mezi Evropskou
unií a Brazílií umožňuje vzájemné zrušení vízové povinnosti pro cesty za účelem turistiky
a podnikání, jak stanoví tato dohoda, pro všechny občany Brazílie a Evropské unie včetně
státních příslušníků čtyř členských států – Estonska, Lotyšska, Kypru a Malty –, které
v současné době bezvízový styk s Brazílií nemají. Je třeba konstatovat, že vzhledem ke
společné vízové politice a výlučné pravomoci Evropské unie v této oblasti může vyjednat
a uzavřít dohodu o zrušení vízové povinnosti pouze Unie, nikoli jednotlivé členské státy.

Důležité je, že v zájmu zajištění rovného zacházení pro všechny občany Unie bylo do
dohody zařazeno ustanovení, podle kterého může Brazílie pozastavit nebo vypovědět
dohodu pouze ve vztahu ke všem členským státům Unie. Stejně tak Evropská unie může
pozastavit nebo ukončit uplatňování dohody pouze ve vztahu ke všem svým členským
státům. Souhlasím s názorem zpravodajky, že musíme zajistit, aby do vízové politiky Unie
byla zavedena zásada vzájemnosti.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) V souladu s nařízením Rady (ES) č. 539/2001
mohou brazilští státní příslušníci cestovat na krátkodobé pobyty do všech členských států
Evropské unie. Brazílie však stále požaduje pro vstup na své území vízum od státních
příslušníků čtyř členských států (Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska). Ostatní členské státy
mají s Brazílií dvoustranné dohody o vízech, které jejich státním příslušníkům umožňují
vstoupit na území do Brazílie za účelem krátkodobého pobytu bez víza.

Pouze Evropská unie může vzhledem ke své výlučné vnější pravomoci v této oblasti vyjednat
a uzavřít dohodu o zrušení vízové povinnosti, nemohou to učinit jednotlivé členské státy.
Dne 18. dubna 2008 proto přijala Rada rozhodnutí pověřující Komisi, aby zahájila jednání
o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro
krátkodobé pobyty. Po ukončení jednání byla dohoda parafována a dne 8. listopadu 2010
byla jménem Evropské unie a Brazílie v Bruselu oficiálně podepsána.

Schválení této dohody o zrušení vízové povinnosti považuji za zásadní pro to, aby všichni
občané Unie včetně občanů Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru mohli cestovat do Brazílie
za účelem turistiky a podnikání bez víz, tedy za stejných podmínek, za nichž mohou již
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nyní cestovat občané Brazílie do všech členských států EU, tzn. aniž by k tomu potřebovali
vízum. Musíme bezodkladně posílit společnou vízovou politiku Unie.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Přestože občané Brazílie mohou cestovat za účelem
krátkodobého pobytu do všech členských států Unie, aniž by museli mít vízum, občané
čtyř členských států EU – Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska – vízum pro vstup na území
Brazílie potřebují. Všechny ostatní členské státy si totiž s Brazílií vyjednaly dvoustranné
dohody a zajistily si tak zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, avšak
v současnosti už členské státy nemohou tyto dohody uzavírat individuálně.

Evropská unie má tak v oblasti společné vízové politiky výlučnou vnější pravomoc. Dne
8. listopadu 2010 byla proto uzavřena dohoda mezi Evropskou unií a Brazílií, která
umožňuje zrušit vzájemnou vízovou povinnost pro cesty za účelem turistiky a podnikání
pro všechny občany Brazílie a Evropské unie. Podporuji skutečnost, že tato dohoda tímto
způsobem zajišťuje rovné zacházení pro všechny občany EU, a zároveň umožňuje pozastavit
nebo ukončit uplatňování dohody, jak ze strany Brazílie, tak Evropské unie, pouze pokud
to platí pro všechny členské státy EU.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro toto doporučení, neboť zaručuje
rovné zacházení pro všechny evropské občany v rámci společné vízové politiky mezi
Evropskou unií a Brazílií. Dohoda nenahrazuje, nýbrž doplňuje stávající dvoustranné
dohody, které se týkají cest za jiným účelem, než je turistika a podnikání.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Za posledního portugalského předsednictví navázala
Evropská unie nadstandardní strategické partnerství s Brazílií. V duchu, který by měl
v dohodě tohoto typu převládat, je třeba samozřejmě přivítat všechna opatření vedoucí
k odstranění překážek bránících kontaktu mezi evropskými občany a občany této další
portugalsky hovořící země. Jelikož čtyři evropské země toto zrušení vízové povinnosti
stále ještě nemohou využívat, jsem přesvědčen, že rozšíření stejného režimu i na tyto země
má všechny výhody a příznivě se to odrazí i na hodnocení dohody, která je nám nyní
předkládána. Pokud jde o vztahy mezi Evropskou unií a Brazílií, je třeba si uvědomit, že
strategický význam této země již dlouho opravňuje k ustavení zvláštní delegace, jak se to
již děje v případě ostatních zemí, které tvoří kvarteto Brazílie, Ruska, Indie a Číny, stejně
jako v případě zemí, které jsou na mezinárodní scéně objektivně méně významné.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně.  –  (PT) Podle podmínek nařízení (ES) č. 539/2001
mohou občané Brazílie cestovat do všech členských států Evropské unie bez víza, za
předpokladu, že jde pouze o krátkodobé pobyty.

Ne každý občan Evropské unie však má stejné výsady. V této situaci se nacházejí státní
příslušníci Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska. To znamená, že „zásada vzájemnosti“ není
dodržována.

Aby tito občané měli stejné podmínky jako ostatní občané Unie a Brazílie, je nutno uzavřít
dohodu mezi Evropskou unií a Brazílií. Nemůžeme mít dvourychlostní Unii, a tak vítáme
přijetí této dohody, a to nejen proto, že se zdá ze své podstaty spravedlivá, ale také proto,
že ukončuje jeden z několika případů negativní diskriminace, která mezi občany Unie stále
existuje.

Carlo Fidanza (PPE),    písemně. – (IT) Společně se svými italskými kolegy ve skupině
Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) jsem se rozhodl zdržet se dnešního
hlasování, které se týká vztahů mezi Evropskou unií a Brazílií, a sice zrušení vízové
povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů. Je tomu tak
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proto, že s ohledem na obsah usnesení o případu Cesareho Battistiho bych byl raději, kdyby
hlasování bylo nyní odloženo, dokud nebude vydáno nové rozhodnutí brazilského
federálního soudu o vydání zločince Cesara Battistiho.

Vzhledem k tomu, že tato záležitost není naléhavá, její odklad na příští dílčí zasedání nebo
na zasedání v dubnu by určitě nebyl problém, zejména když si uvědomíme bolest rodin
obětí tohoto masového vraha. Tyto rodiny čekají už 31 let, až bude spravedlnosti učiněno
zadost a Cesare Battisti si v našich vězeních odpyká trest vynesený italskými soudy.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato záležitost se týká rozšíření bezvízového
styku pro držitele běžných pasů pro krátkodobé pobyty na země Unie, pro které stále ještě
platí u těchto typů pobytu vízová povinnost.

Zpráva se staví za co nejrychlejší uzavření dohody o zrušení vízové povinnosti, aby všichni
občané EU včetně občanů Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru mohli cestovat do Brazílie za
účelem turistiky nebo podnikání, stejně jako již mohou občané Brazílie cestovat bez víza
do všech členských států EU. Jedná se o zavedení vzájemnosti v oblasti vízové politiky.

Parlament má za to, že je třeba i nadále prosazovat vzájemnost ve věci bezvízového styku,
dokud všichni občané ze všech členských států nebudou moci vstoupit bez víza na území
všech zemí, jejichž občané mohou již nyní cestovat do Unie bez víz, včetně USA a Kanady.
To považujeme za spravedlivé.

Jacqueline Foster (ECR),    písemně.  – Evropský letecký průmysl a jeho zákazníci to neměli
v posledních několika měsících snadné! K neslavné krizi se sopečným prachem došlo právě
v době, kdy se letecké společnosti potýkaly s velmi závažnou recesí, stejně jako samozřejmě
i jejich cestující.

Nicméně uprostřed těchto problémů přichází určitá dobrá zpráva pro podniky i cestující!
Dnešní hlasování o dohodě o leteckých službách mezi Evropskou unií a Brazílií přináší
značné vzájemné výhody.

Za prvé, Brazílie je pro Unii strategicky velmi významným partnerem s obrovským
potenciálem trhu do budoucna. V současné době se mezi Brazílií a Evropskou unií letecky
přepraví více než čtyři miliony cestujících ročně. Vzhledem k tomu, že je to země s rychle
se rozvíjejícím odvětvím cestovního ruchu, toto číslo může pouze narůstat.

Z obchodního hlediska je finančním hlavním městem Jižní Ameriky Sao Paulo. Rozvoj
vysoce specializovaného ropného a finančního průmyslu povede k větší poptávce po
letecké dopravě.

Hlavním úspěchem v tomto směru je odstranění omezení v souvislosti se státní příslušností
ve stávajících dvoustranných dohodách mezi členskými státy a Brazílií. Jedná se o
mimořádně důležitý první krok v posilování vazeb v oblasti letecké dopravy mezi Evropskou
unií a Brazílií, který Brazílii a Unii umožnil přikročit k jednání o komplexní dohodě o
letecké dopravě.

(Vysvětlení hlasování bylo zkráceno v souladu s článkem 170)

Salvatore Iacolino (PPE),    písemně. – (IT) Zdržel jsem se závěrečného hlasování o zprávě
paní Macoveiové, stejně jako o zprávách paní Ţicăuové a pana Enciua, abych tak vyjádřil
své zklamání z postupu brazilské vlády ve věci vydání teroristy Cesareho Battistiho.
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Dohody o zrušení vízové povinnosti a leteckých službách potvrzují dobré vztahy mezi
Brazílií a Evropskou unií. Na zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci (LIBE) jsem navrhl, abychom pozvali ke slyšení brazilského velvyslance při Evropské
unii a diskutovali s ním o některých základních otázkách, jako je dodržování lidských práv,
boj proti terorismu a názory na svobodu a bezpečnost v Evropě a Brazílii. Jsem přesvědčen,
že můžeme dosáhnout konkrétních výsledků v zájmu občanů Evropy i obyvatel Brazílie.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem pro toto usnesení o uzavření
dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení víz pro
krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů. V souladu s nařízením Rady (ES)
č. 539/2001 mohou brazilští státní příslušníci cestovat do všech členských států Evropské
unie za účelem krátkodobého pobytu bez víza. Brazílie však při vstupu na své území stále
požaduje víza od státních příslušníků čtyř členských států (Estonsko, Kypr, Malta a
Lotyšsko). Ostatní členské státy mají s Brazílií uzavřeny dvoustranné dohody o vízech,
které jejich státním příslušníkům umožňují při krátkodobém pobytu vstup na území
Brazílie bez víza. Vzhledem ke společné vízové politice a výlučné pravomoci Evropské
unie v této oblasti může dohodu o bezvízovém styku sjednat a uzavřít pouze Unie, nikoli
jednotlivé členské státy. Je nutno schválit uzavření této dohody o zrušení vízové povinnosti,
aby všichni občané Evropské unie, tedy i občané Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru, mohli
za účelem turistiky a podnikání cestovat do Brazílie bez víz, tak jako již cestují bez víz
občané Brazílie do všech členských států Unie. V této oblasti musíme bezodkladně
podniknout potřebné kroky.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro to, aby Parlament co nejdříve udělil
souhlas s uzavřením této dohody o zrušení vízové povinnosti, aby všichni občané EU
včetně občanů Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru mohli cestovat do Brazílie za účelem
turistiky a podnikání bez víza, stejně jako mohou občané Brazílie již nyní cestovat bez víz
do všech členských států Unie. Musíme bezodkladně posílit vzájemnost v oblasti vízové
politiky Unie.

Erminia Mazzoni (PPE),    písemně. – (IT) Tím, že jsem se zdržela hlasování o zprávě týkající
se dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové
povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů, vyjadřuji postoj,
který jde nad rámec této záležitosti.

Neschvaluji počínání brazilské vlády v případu Cesareho Battistiho. Vydání – jehož postupy
jsou stanoveny ve dvoustranné dohodě – mělo být povoleno. Výklad, který poskytly soudní
orgány, porušuje přijaté závazky. Trest – který by si měl pan Battisti odpykat v Itálii – byl
vynesen běžným soudcem na základě obecného práva pro obecnou trestnou činnost – za
masovou vraždu. Je těžké podporovat mezinárodní vztahy, například ty, které jsou uvedeny
ve zprávách, o nichž Parlament hlasoval, se zemí, která nerespektuje dohody a která se
především odvolává na základní právo na ochranu života.

Nuno Melo (PPE),    písemně.  –  (PT) Všichni občané Evropské unie, kteří chtějí cestovat
do Brazílie za účelem turistiky nebo podnikání, nebudou pro pobyt do tří měsíců potřebovat
vízum, stejně jako občané Brazílie mohou již nyní cestovat bez víza do všech zemí Unie,
a to na základě dohody, kterou právě přijal Evropský parlament. Z této dohody budou mít
prospěch především občané Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru, kteří pro vstup na území
Brazílie stále potřebují vízum. Tato dohoda se vztahuje na držitele běžných cestovních
pasů. Po přijetí této dohody budou moci všichni občané Unie, včetně občanů Estonska,
Lotyšska, Malty a Kypru, od nichž Brazílie stále požaduje víza, vstoupit na území této země
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za účelem turistiky a podnikání bez víza, stejně jako brazilští občané mohou již nyní
cestovat bez víza do všech členských států Unie. Délka pobytu v schengenském prostoru
je omezena na tři měsíce v průběhu šestiměsíčního období. Tato dohoda se bude týkat asi
90-95 % všech cestujících.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem kladně, neboť považuji za velmi
důležité pomoci obyvatelům Brazílie vypořádat se s problémy obrovských území.
Technologická a finanční pomoc zajistí potravinovou konkurenceschopnost a nízké ceny.
Brazílie se může změnit ze zemědělského producenta na významného spotřebitele
evropského zboží, může otevřít nový prodejní trh a rozšířit turistické služby, pokud bude
poskytnuta podpora v těch správných oblastech.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně.  –  (PT) Občané Brazílie mohou cestovat do
všech členských států Evropské unie bez víza, pokud jde o krátkodobé pobyty v souladu
s podmínkami nařízení Rady (ES) č. 539/2001. Od občanů čtyř členských států EU, a sice
Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska, však Brazílie stále vyžaduje při vstupu na své území
vízum. Ostatní členské státy uzavřely dvoustranné dohody přímo s Brazílií. Ve snaze tuto
situaci vyřešit a vzhledem k výlučné vnější pravomoci Unie v této oblasti přijala Rada
rozhodnutí pověřit Komisi, aby zahájila jednání o uzavření dohody mezi Evropskou unií
a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Tato dohoda mezi Unií a
Brazílií, pro kterou jsem hlasovala, umožňuje vzájemný bezvízový styk pro cesty za účelem
turistiky a podnikání pro všechny občany Brazílie a Evropské unie, včetně státních
příslušníků čtyř členských států, které v současné době nemají bezvízový styk pro cesty
do Brazílie. Dohoda nenahrazuje, nýbrž doplňuje stávající dvoustranné dohody mezi
některými členskými státy a Brazílií, které se týkají cest za jiným účelem, než je turistika a
podnikání, jako jsou cesty studentů a výzkumných pracovníků.

Paulo Rangel (PPE),    písemně.  –  (PT) Hlasoval jsem pro uzavření dohody mezi Evropskou
unií a Brazílií o zrušení víz pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů,
která má zajistit, aby v souladu s požadavky zásady vzájemnosti a zásady rovného zacházení
mohli všichni občané Unie – včetně občanů Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru, kteří až
doposud potřebovali pro vstup na území Brazílie vízum – cestovat do Brazílie za účelem
turistiky a podnikání bez víza, stejně jako občané Brazílie mohou již nyní cestovat bez víza
do členských států Evropské unie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Současná dohoda mezi Evropskou unií
a Brazílií umožňuje vzájemný bezvízový styk pro cesty za účelem turistiky a podnikání,
jak je stanoveno v dohodě, pro všechny občany Brazílie a Evropské unie včetně státních
příslušníků čtyř členských států, které v současnosti nemají pro cesty do Brazílie bezvízový
styk. Dohoda nenahrazuje, nýbrž doplňuje stávající dvoustranné dohody mezi některými
členskými státy Unie a Brazílií, které se týkají cest za jiným účelem, než je turistika a
podnikání, (např. cesty studentů a výzkumných pracovníků).

Kategorie osob cestujících v rámci výdělečné činnosti je rovněž z oblasti působnosti této
dohody vyloučena. V zájmu zajištění rovného zacházení pro všechny občany Unie bylo
do dohody zařazeno ustanovení uvádějící, že Brazílie může pozastavit nebo ukončit
uplatňování dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům EU. Stejně tak Unie může
pozastavit nebo ukončit uplatňování dohody pouze ve vztahu ke všem svým členským
státům.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně.  –  (PT) Lisabonská smlouva stanovila, že uzavírání dohod
s třetími zeměmi o společné vízové politice je ve výlučné pravomoci Evropské unie. Nařízení
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Rady (ES) č. 539/2001 již umožňuje občanům Brazílie cestovat do všech členských států
Evropské unie bez víza. Brazílie však ještě stále vyžaduje při vstupu na své území vízum
od občanů Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska, členských států Unie. Tato dohoda o
vzájemném zrušení vízové povinnosti se vztahuje na cesty za účelem turistiky a podnikání,
což přinese ekonomické výhody oběma stranám. Délka pobytu v schengenském prostoru
je omezena na tři měsíce v průběhu šestiměsíčního období.

Považuji za důležité zdůraznit, že tato dohoda zohledňuje situaci členských států, které
dosud v plném rozsahu neuplatňují schengenské acquis – jde o Kypr, Bulharsko a Rumunsko
–, a dává brazilským státním příslušníkům právo na bezvízový vstup na území každého
z členských států, a to na dobu tří měsíců, bez ohledu na délku pobytu stanovenou pro
celý schengenský prostor. Hlasuji pro tuto dohodu, neboť se domnívám, že je nezbytné
zabránit diskriminaci občanů různých členských států a řádně uplatňovat zásadu
vzájemnosti, která je jedním z vůdčích principů Evropské unie.

Artur Zasada (PPE),    písemně. – (PL) Výsledky hlasování vítám. Jsem pevně přesvědčen,
že každé opatření, které občanům všech členských států Unie zaručuje rovná práva, si
zaslouží naši podporu. Tím více mě těší, že tato rovná práva se týkají klíčových otázek,
jako je svoboda překračovat hranice. Jako Polák si vzpomínám na mnohé problémy spojené
s překračováním hranice před tím, než se Polsko stalo členem Evropské unie, a proto
považuji každý krok směřující k úplnému a vzájemnému zrušení víz za mimořádně
významný. Doporučení zpravodajky Macoveiové je významné rovněž z jiného důvodu.
Ve vysvětlujícím prohlášení zpravodajka konstatuje, že dvě třetí země, Kanada a Spojené
státy, stále ukládají vízovou povinnost některým členským státům, Kanada třem a Spojené
státy čtyřem. Jsem přesvědčen, že opatření nedávno přijatá Parlamentem, jako je písemné
prohlášení 89/2010, budou mít zamýšlený účinek a způsobí změnu ve vízové politice
Spojených států a Kanady.

Doporučení: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasuji pro toto doporučení, protože podle
nařízení (ES) č. 539/2001 je Brazílie zařazena do seznamu zemí, jejichž občané mohou
překračovat vnější hranice Evropské unie bez víza. Čtyři členské státy však v praxi tuto
vzájemnost stále ještě nemohou využívat. Vzhledem k tomu, že změny zavedené
Lisabonskou smlouvou znamenají, že společná vízová politika vůči třetím zemím je nyní
již ve výlučné pravomoci EU, prospěch ze zrušení vízové povinnosti s Brazílií budou mít
všechny členské státy. Kromě toho stávající dvoustranné dohody mezi členskými státy a
Brazílií zůstávají nadále v platnosti, neboť se vztahují na některé kategorie cestujících, na
něž se dohoda mezi Evropskou unií a Brazílií nevztahuje. Souhlasím také s názorem
zpravodajky, že tato dohoda by měla sloužit jako příklad pro zavedení vzájemnosti s dalšími
zeměmi, totiž s USA a Kanadou.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Tato dohoda umožňuje vzájemný bezvízový
pobyt pro krátkodobé cesty pro všechny občany Unie a Brazílie, kteří vlastní diplomatický,
služební nebo úřední cestovní pas. V zájmu zajištění rovného zacházení pro všechny
občany EU ve věci bezvízového cestování článek 8 této dohody stanoví, že Brazílie může
pozastavit nebo ukončit uplatňování dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům
Unie, a stejně tak Evropská unie může pozastavit či ukončit uplatňování dohody pouze
ve vztahu ke všem svým členským státům.

Dohoda obsahuje ustanovení o zřízení výboru odborníků pro urovnávání sporů vznikajících
případně při výkladu či provádění ustanovení dohody. Dohoda obsahuje rovněž ustanovení
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o výměně vzorů cestovních pasů mezi Brazílií a členskými státy. Domnívám se, že ochrana
stávajících dvoustranných dohod by měla zůstat pro Evropskou unii nejvyšší prioritou,
neboť tyto smlouvy umožňují zrušit vízovou povinnost pro krátkodobé pobyty pro
kategorie cestujících, na které se dohoda mezi Evropskou unií a Brazílií nevztahuje.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že pokud by Brazílie vypověděla dvoustranné
dohody, Evropská unie by mohla uplatnit doložku o pozastavení obsaženou v dohodě
mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti. Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti
pro držitele diplomatických, služebních nebo úředních cestovních pasů představuje krok
vpřed k zavedení úplného vzájemného osvobození od vízové povinnosti v souladu
s nařízením (ES) č. 539/2001.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Ačkoliv se Brazílie nachází na tzv. „pozitivním
seznamu“ zemí, jejichž příslušníci jsou při překračování vnějších hranic Evropské unie
od vízové povinnosti osvobozeni, státní příslušníci čtyř zemí Unie – Estonska, Lotyšska,
Malty a Kypru – stále ještě nemohou při svých cestách do Brazílie podobné právo využívat.
Na základě Lisabonské smlouvy je společná vízová politika vůči třetím zemím ve výlučné
pravomoci Evropské unie, a je proto na Evropské unii, aby vyjednala takovou dohodu,
která zajistí rovné zacházení pro všechny občany Unie.

Bylo dohodnuto, že budou podepsány dvě samostatné dohody, a sice jedna pro držitele
běžných cestovních pasů a druhá pro držitele diplomatických, služebních a úředních
cestovních pasů. Toto rozhodnutí podporuji, neboť umožňuje, aby dohoda týkající se
diplomatických, služebních a úředních cestovních pasů přinejmenším vstoupila v platnost
rychleji vzhledem k tomu, že na rozdíl od dohody o běžných cestovních pasech nevyžaduje
ratifikaci brazilským kongresem.

Stávající dvoustranné dohody zůstanou v platnosti, neboť umožňují zrušit vízovou
povinnost pro některé kategorie cestujících, na které se dohoda mezi Evropskou unií a
Brazílií vůbec nevztahuje.

Ioan Enciu (S&D),    písemně. – (RO) Jako zpravodaj Evropského parlamentu jsem hlasoval
pro schválení této dohody. Tato dohoda zruší vízovou povinnost pro Brazílii pro držitele
diplomatických, služebních a úředních cestovních pasů a pro občany čtyř členských států,
Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru. Jsem přesvědčen, že dohoda představuje významný
posun směrem k zavedení úplné vzájemnosti v oblasti víz ve vztahu k třetím zemím, pro
všechny občany Unie. V úsilí zaměřeném na zajištění úplné vzájemnosti je třeba pokračovat
a zrušit vízovou povinnost, kterou ukládá Kanada a USA občanům z pěti členských států,
z Rumunska, Bulharska, České republiky, Kypru a Polska.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro toto doporučení, neboť
představuje pokrok ve vztahu mezi Evropskou unií a Brazílií na cestě k úplnému a
vzájemnému osvobození držitelů diplomatických, služebních a úředních cestovních pasů
od vízové povinnosti při krátkodobých pobytech. Podepsání této dohody by mělo sloužit
jako příklad pro další země, konkrétně pro USA a Kanadu, které v případě některých
členských států Unie stále požadují víza.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovali jsme dnes o usnesení, které se týká podepsání
dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové
povinnosti pro držitele běžných cestovních pasů při krátkodobých pobytech. Ještě více
důvodů je pro to, aby tuto úpravu mohli využívat i držitelé diplomatických, služebních
nebo úředních cestovních pasů. Vzájemnost v případě tohoto typu smlouvy je zásadní
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a důležitá, neboť zajišťuje, aby tomuto osvobození nebránily administrativní či byrokratické
požadavky, které by mohly ohrozit oprávněná očekávání občanů. Brazílie se stává stále
významnějším partnerem Evropské unie, s níž sdílí společnou historii a jazyk. Všechno,
co usnadňuje vztahy mezi touto hlavní jihoamerickou zemí a Evropou, je třeba velmi vítat.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) V souladu s nařízením (ES) č. 539/2001
mohou brazilští občané cestovat do všech členských států Evropské unie bez víza, pokud
se jedná o krátkodobé pobyty.

Nicméně ne každý v Evropské unii má stejné výsady. V této situaci se nacházejí státní
příslušníci z Estonska, Kypru, Malty a Lotyšska; zásada vzájemnosti tedy není respektována.

V roce 2008 přijala Rada rozhodnutí, jímž pověřila Komisi, aby vyjednávala o podepsání
dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, která by ukončila porušování zásady vzájemnosti.
Ve snaze urychlit proces a nebrzdit vstup dohody v platnost se smluvní strany rozhodly
vypracovat dvě dohody, a sice jednu pro držitele běžných cestovních pasů a druhou pro
držitele diplomatických cestovních pasů (v druhém případě není nutná ratifikace brazilským
kongresem).

Vítám proto tuto iniciativu, která zaručí rovné zacházení pro všechny občany Evropské
unie a plně respektuje zásadu vzájemnosti.

Carlo Fidanza (PPE),    písemně. – (IT) Společně se svými italskými kolegy ve skupině
Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) jsem se rozhodl zdržet se dnešního
hlasování, které se týká vztahů mezi Evropskou unií a Brazílií, a sice zrušení vízové
povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních nebo úředních
cestovních pasů. A to proto, že s ohledem na obsah usnesení o případu Cesareho Battistiho
bych byl raději, kdyby hlasování bylo nyní odloženo, dokud nebude vydáno nové
rozhodnutí brazilského federálního soudu o vydání zločince Cesareho Battistiho.

Vzhledem k tomu, že tato záležitost není naléhavá, její odklad na příští dílčí zasedání nebo
na zasedání v dubnu by určitě nebyl problém, zejména pokud si uvědomíme bolest rodin
obětí tohoto masového vraha. Tyto rodiny čekají už 31 let, až bude spravedlnosti učiněno
zadost a Cesare Battisti si v našich vězeních odpyká trest vynesený italskými soudy.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Brazílie se nachází na tzv. pozitivním
seznamu zemí, jejichž občané jsou při překračování vnějších hranic Evropské unie
osvobozeni od vízové povinnosti. V souladu se zásadou vzájemnosti, která toto nařízení
podporuje, by všichni občané Unie měli mít při cestách do Brazílie stejné právo.

Až doposud byla zásada vzájemnosti uplatňována prostřednictvím dvoustranných dohod
o bezvízovém styku uzavřených mezi Brazílií a jednotlivými členskými státy. Nicméně
čtyři země Unie – Estonsko, Lotyšsko, Malta a Kypr – takové dohody nepodepsaly.
V důsledku toho je od jejich občanů při cestách do Brazílie stále požadováno vízum, což
porušuje zásadu vzájemnosti.

Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi Evropskou unií a Brazílií, která nenahrazuje
ostatní dvoustranné dohody podepsané s různými členskými státy, se nyní vztahuje na
držitele diplomatických, služebních nebo úředních cestovních pasů cestujících za účelem
turistiky nebo podnikání.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  –  (LT) Souhlasil jsem s tímto dokumentem, protože
dohoda vzájemně umožňuje bezvízové krátkodobé cesty pro všechny občany Unie a
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Brazílie, kteří vlastní diplomatický, služební nebo úřední cestovní pas. S cílem zaručit rovné
zacházení pro všechny občany Unie stanoví článek 8 této dohody, že Brazílie může
pozastavit nebo ukončit uplatňování dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům
Unie, a stejně tak Unie může pozastavit nebo ukončit uplatňování dohody pouze ve vztahu
ke všem svým členským státům. Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele
diplomatických, služebních nebo úředních cestovních pasů představuje krok vpřed na
cestě k úplnému vzájemnému zrušení vízové povinnosti v souladu s nařízením č. 539/2001.

Monica Luisa Macovei (PPE),    písemně.  – Hlasovala jsem pro to, aby Evropský parlament
udělil souhlas s uzavřením dvou dohod s Brazílií o zrušení vízové povinnosti. V současné
době občané Brazílie nepotřebují pro vstup na území Unie vízum, zatímco občané Estonska,
Lotyšska, Malty a Kypru při vstupu na území Brazílie vízum mít musí. Tyto dohody zajistí
uplatňování zásady vzájemnosti v oblasti bezvízového styku mezi Evropskou unií a Brazílií.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Zrušení vízové
povinnosti se týká držitelů diplomatických, služebních nebo úředních cestovních pasů,
kteří cestují za účelem turistiky nebo podnikání. Občané smluvních stran mohou pobývat
na území druhých stran po dobu nejvýše tří měsíců v průběhu šestiměsíčního období
následujícího po datu prvního vstupu. Osvobození od vízové povinnosti pro cesty za jiným
účelem, než jak je uvedeno v dohodě, je přesto možné na základě ustanovení dvoustranných
dohod, které s Brazílií podepsalo 23 z 27 členských států. Dohoda zohledňuje situaci
členských států, které dosud v plném rozsahu neuplatňují schengenské acquis. Dokud tyto
členské státy (Kypr, Bulharsko a Rumunsko) nebudou součástí schengenského prostoru,
zrušení vízové povinnosti dává brazilským občanům právo pobývat po dobu tří měsíců
na území každého z nich, bez ohledu na to, jak dlouhé období bylo stanoveno pro celý
schengenský prostor.

Erminia Mazzoni (PPE),    písemně. – (IT) Tím, že jsem se zdržela hlasování o zprávě týkající
se dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové
povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních a úředních
cestovních pasů, vyjadřuji postoj, který jde nad rámec této záležitosti.

Neschvaluji počínání brazilské vlády v případu Cesareho Battistiho. Vydání – jehož postupy
jsou stanoveny ve dvoustranné dohodě – mělo být povoleno. Výklad, který poskytly soudní
orgány, porušuje přijaté závazky. Trest, který by si měl pan Battisti odpykat v Itálii, byl
vynesen běžným soudcem na základě obecného práva pro obecnou trestnou činnost – za
masovou vraždu. Je těžké podporovat mezinárodní vztahy, například ty, které jsou uvedeny
ve zprávách, o nichž Parlament hlasoval, se zemí, která nerespektuje dohody a která se
především odvolává na základní právo na ochranu života.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Všichni občané Evropské unie, kteří chtějí cestovat do
Brazílie za účelem turistiky nebo podnikání, nebudou pro pobyty do tří měsíců potřebovat
vízum, stejně jako občané Brazílie mohou již nyní cestovat bez víza do všech zemí Unie,
a to na základě dohody, kterou právě přijal Evropský parlament. Z této dohody budou mít
prospěch především občané Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru, kteří pro vstup na území
Brazílie stále potřebují vízum. Tato dohoda se vztahuje na držitele diplomatických,
služebních a úředních cestovních pasů. Po schválení této dohody budou moci všichni
občané Unie – včetně občanů Estonska, Lotyšska, Malty a Kypru, od nichž Brazílie stále
požaduje vízum – při cestách za účelem turistiky nebo podnikání vstoupit na území této
země bez víza, stejně jako brazilští občané mohou již nyní cestovat bez víza do všech
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členských států Unie. Délka pobytu v schengenském prostoru je omezena na tři měsíce v
průběhu šestiměsíčního období.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Podle Lisabonské smlouvy je společná
vízová politika ve vztahu k třetím zemím ve výlučné pravomoci Evropské unie. Nikoli
jednotlivé členské státy, nýbrž pouze Unie může vyjednávat o dohodě o zrušení vízové
povinnosti s Brazílií a uzavřít ji. Nebylo tomu tak, dokud nebyla podepsána Lisabonská
smlouva. Tato zpráva analyzuje dohodu o zrušení vízové povinnosti mezi Evropskou unií
a Brazílií pro držitele diplomatických, služebních a úředních cestovních pasů. K formálnímu
podepsání dohody došlo jménem Evropské unie a Brazílie v Bruselu dne 8. listopadu 2010.
Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti nenahrazuje, nýbrž doplňuje ostatní dvoustranné
dohody podepsané s různými členskými státy. Dohoda uzavřená na úrovni Unie však bude
mít přednost před dvoustrannými dohodami v oblastech, na něž se tyto dohody vztahují,
konkrétně v případě cest za účelem turistiky a podnikání. Vítám doložky o vzájemnosti
mezi brazilskými občany a občany Unie a záruku rovného zacházení pro všechny občany
Unie. Bylo zařazeno také ustanovení, aby Brazílie a Unie mohly pozastavit nebo ukončit
provádění dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům. Z těchto důvodů jsem
hlasovala kladně.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro podepsání dohody mezi Evropskou
unií a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele
diplomatických, služebních nebo úředních cestovních pasů, jejímž cílem je v souladu
s požadavky zásady vzájemnosti a zásady rovného zacházení zaručit všem občanům Unie,
kteří vlastní diplomatický, služební nebo úřední cestovní pas – včetně občanů Estonska,
Lotyšska, Malty a Kypru, kteří až dosud stále potřebují vízum pro vstup na území Brazílie
– možnost cestovat do Brazílie za účelem turistiky nebo podnikání bez víza, stejně jako
občané Brazílie mohou již nyní cestovat bez víza do členských států Unie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Zrušení vízové povinnosti se týká držitelů
diplomatických, služebních nebo úředních cestovních pasů, kteří cestují za účelem turistiky
nebo podnikání. Občané států smluvních stran mohou pobývat na území státu druhé
strany po dobu nejvýše tří měsíců v průběhu šestiměsíčního období následujícího po datu
prvního vstupu na území státu druhé smluvní strany. Osvobození od vízové povinnosti
pro cesty za jiným účelem, než je uvedeno v dohodě, lze přesto provést na základě
ustanovení obsažených v dvoustranných dohodách, které s Brazílií podepsalo 23 z 27
členských států.

Dohoda zohledňuje situaci členských států, které dosud v plném rozsahu neuplatňují
schengenské acquis. Dokud tyto členské státy (Kypr, Bulharsko a Rumunsko) nebudou
součástí schengenského prostoru, zrušení vízové povinnosti dává občanům Brazílie právo
pobývat po dobu tří měsíců na území každého z těchto členských států bez ohledu na
dobu stanovenou pro celý schengenský prostor.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Brazílie se nachází na tzv. „pozitivním seznamu“
zemí, jejichž občané jsou při překračování vnějších hranic Evropské unie osvobozeni od
vízové povinnosti. Až dosud byla tato politika vzájemnosti uplatňována prostřednictvím
dvoustranných dohod mezi Brazílií a členskými státy. Nicméně Estonsko, Lotyšsko, Malta
a Kypr takovou dohodu nepodepsaly a jejich občané nejsou vízové povinnosti zproštěni.
Účelem této dohody je osvobodit od vízové povinnosti držitele diplomatických, služebních
nebo úředních cestovních pasů a má stejný cíl a oblast působnosti jako dohoda týkající se
držitelů běžných cestovních pasů.
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Podle brazilského práva však dohoda týkající se držitelů diplomatických cestovních pasů
nevyžaduje ratifikaci brazilským kongresem, a proto vstoupí v platnost dříve. Obě tyto
dohody nenahrazují dvoustranné dohody mezi členskými státy a Brazílií; pouze je doplňují.
Domnívám se, že je důležité uplatnit tuto praxi vzájemnosti v dohodách o zrušení vízové
povinnosti na jiné třetí země a odstranit tak existující diskriminaci, zejména ze strany USA
a Kanady.

Doporučení: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011), Monica Luisa Macovei
(A7-001/2011) a Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Ačkoliv podporuji obsah této dohody, rozhodla
jsem se zdržet hlasování na protest proti politickým rozhodnutím, která brazilská vláda
již nějakou dobu přijímá o Cesarovi Battistovi.

Skutečností je, že tento vrah, jenž byl již vícekrát uznán vinným, si neodpykává trest, který
mu uložily italské soudy.

Zpráva: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Souhlasím s touto zprávou a uznávám možnosti,
které směrnice o službách skýtá pro zlepšení hospodářské integrace, a zároveň se
domnívám, že uplatňování směrnice může upevnit vztah mezi vnitřním trhem a politikou
soudržnosti, které se vzájemně posilují. K dosažení tohoto cíle je třeba, aby informace
poskytované občanům a podnikům byly transparentnější. Je důležité vzít na vědomí
podmínky, za nichž se v některých otázkách a činnostech neuplatňuje princip země původu,
zejména s ohledem na různé právní předpisy obsažené v rámci jiných nástrojů Unie a na
soubor záruk, které by měl za vyslané pracovníky poskytnout stát. Tato otázka vyvolala
dlouhou diskusi a zabránila dřívějšímu uplatnění směrnice. Obávám se, že uplatňování
této směrnice na regionální a místní úrovni by mohlo působit proti deregulačním opatřením
a brzdit snahy o zjednodušení správních postupů, a to zejména vzhledem k tomu, že její
uplatnění může vyžadovat další prostředky, příspěvky ze strukturálních fondů a jiné
nástroje, které jsou nezbytné pro kompenzaci v přechodném období. V této souvislosti
vyzývám k větší soudržnosti a koordinaci všech politik.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro toto usnesení
Evropského parlamentu o provádění směrnice o službách, která vstoupila v platnost v roce
2006. Cílem této směrnice je otevřít trh poskytovatelům služeb v Evropské unii, postupně
odstranit protekcionistická omezení bránící v poskytování služeb a naplnit zásadu svobody
pohybu, který je základem společného trhu. Stručně řečeno, evropští poskytovatelé služeb
musí mít možnost pracovat bez byrokratických překážek kdekoli v Unii. Směrnice se týká
různých služeb, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) představuje 40 % HDP Evropské
unie. Předpokládáme, že provedení této směrnice může přinést zisk až 140 miliard EUR
a zvýšit HDP Unie o 1,5 %. K tomu, aby však směrnice předpokládané přínosy přinesla,
musí být řádně provedena. Bohužel bylo zjištěno, že ne všem členským státům EU se
podařilo ji do konce roku 2009 v plné míře zapracovat do vnitrostátních právních předpisů.
Souhlasím s tím, že nezbytnou součástí účinného provedení této směrnice je zřízení
jednotných kontaktních míst.

Tato jednotná kontaktní místa (JKM) mají poskytovat potřebné informace a umožnit
provádění všech postupů elektronickou cestou a nejen v jazyce daného členského státu.
Podle údajů Evropské komise tato JKM zřídilo 22 členských států EU, ale pouze 17 z nich
mají informační portály eGovernment a i ty se v různých členských státech značně liší. Je
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nutno zdůraznit, že bez řádně fungujících jednotných kontaktních míst nezískají
spotřebitelé všechny informace, což nám zabrání dosáhnout cílů stanovených směrnicí.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písemně. – (IT) Možný přínos plynoucí z provedení směrnice
o službách je nesporný. Činnosti spadající do oblasti působnosti směrnice představují 40 %
hrubého domácího produktu (HDP) a pracovních míst v Evropské unii. Řádným provedením
bychom mohli uvolnit obrovský hospodářský potenciál, vytvořit pracovní místa a napomoci
hospodářskému oživení. Kvalita provedení směrnice členskými státy je klíčová, stejně jako
dodržení lhůt stanovených pro tento účel.

Již v průběhu vyjednávání, která předcházela přijetí této směrnice, Evropský parlament
prokázal, že může hrát klíčovou úlohu. Proto se domnívám, že Parlament by měl zajistit
sledování procesu provádění směrnice členskými státy. Evropští poskytovatelé služeb musí
mít možnost nabízet své služby bez byrokratických překážek na celém území Evropské
unie. Nicméně ve fázi provádění si musíme být vědomi také dalších aspektů, zejména
administrativních nákladů, které členské státy aktuálně zatěžují.

Souhlasím se zpravodajkou, že postup vzájemného hodnocení, který zavedla Rada,
představuje zbytečnou byrokratickou zátěž správních orgánů členských států na
vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Doufám, že možné výhody těchto postupů budou
co nejdříve posouzeny, jinak budou vysoké administrativní náklady přetrvávat.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto textu. Nešlo
o to posoudit provedení směrnice o službách, kterou Parlament přijal v roce 2006, neboť
na to je stále ještě příliš brzy. Šlo o to zdůraznit význam, hospodářský i sociální, tohoto
otevření sektoru služeb v Evropě (oblasti, kterých se to týká, představují 40 % HDP a
pracovních míst Evropské unie a možný potenciál růstu by se pohyboval mezi 0,6 a 1,5 %
HDP), ale zdůraznit rovněž základní prvky provedení směrnice do vnitrostátního práva.
Za prvé jednotná kontaktní místa. Jejich účelem je usnadnit poskytování služeb napříč
Evropou. V praxi to znamená, že podnikatelé, kteří chtějí založit firmu v cizině nebo
poskytovat přeshraniční služby, by měli mít možnost využívat jednotná kontaktní místa,
kde jim vysvětlí všechny formální záležitosti a postupy potřebné pro založení firmy. Tato
jednotná kontaktní místa jsou pro úspěch směrnice o službách klíčová. Za druhé oblast
působnosti směrnice. Domnívám se, že musíme vést skutečnou politickou diskusi na
úrovni Evropy o tom, co rozumíme pod pojmem služby obecného zájmu a o pravidlech,
která na ně chceme uplatňovat.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument. Cílem
směrnice o službách je výrazným způsobem usnadnit osobám samostatně výdělečně
činným a zejména malým a středním podnikům výkon činnosti, rozvíjet nové oblasti
podnikání a také přijímat nové zaměstnance v jiných členských státech. Odvětví služeb,
které vytváří 40 % HDP Unie, je zvlášť důležité pro hospodářský růst a pro boj
s nezaměstnaností. Tato směrnice je zásadním krokem k vytvoření jednotného trhu služeb,
který by měl podnikům, především malým a středním, umožnit poskytovat lepší služby
za konkurenční cenu v rámci celého vnitřního trhu a uvolnit obrovský potenciál
hospodářského růstu a vytváření pracovních příležitostí na evropském vnitřním trhu se
službami. K tomu, aby poskytovatelé služeb mohli náležitě využívat výhod plynoucích ze
směrnice o službách, je třeba zajistit úplné a včasné provedení jednotlivých ustanovení
této směrnice ve všech členských státech. Domnívám se, že Komise musí důsledně sledovat
uplatňování směrnice v členských státech a vydávat pravidelné zprávy o jejím provádění
s cílem odstranit zbývající překážky v odvětví služeb a uvolnit jeho hospodářský potenciál.
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Regina Bastos (PPE),    písemně. – (PT) Směrnice o službách přijatá v prosinci 2006 uvádí
do praxe zásadu volného pohybu s cílem vytvořit v rámci Evropské unie společný trh se
službami. Ačkoliv byla přijata v roce 2006, nynější hodnocení jejího provádění
a uplatňování odhalilo v několika případech v některých členských státech zpoždění v jejím
provádění do vnitrostátního práva způsobené legislativními i technickými problémy, neboť
k jejímu řádnému provedení bylo nutno použít jiné legislativní nástroje.

Plně fungující jednotný trh se službami má klíčový význam pro hospodářské oživení
Evropy a v rámci jednotného trhu představuje více než 70 % pracovních míst a zcela nových
pracovních míst na jednotném trhu. Zisky na úrovni Evropské unie by mohly dosáhnout
celkové výše od 60 do 140 miliard EUR, což představuje možný nárůst v rozmezí 0,6 až
1,4 % HDP.

Z výše uvedených důvodů jsem tuto zprávu o provádění směrnice o službách podpořila,
neboť považuji za důležité hodnotit provádění směrnic, s tím, že tato hodnocení mohou
odhalit stávající nedostatky v jejich provádění, což zároveň umožňuje jejich případnou
nápravu.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Uplatňování směrnice o službách podle
mého názoru poskytuje možnost upozornit na její nedostatky, zejména s ohledem na
oblast její působnosti. Dle mého názoru a jménem Výboru pro zaměstnanost jsem se
zmínil o právní nejistotě, která je v současnosti se službami obecného zájmu spojena, a o
tom, že je naprosto nutné vzít v úvahu jejich zvláštní charakter. I když panuje jednomyslná
shoda v tom, že je nutno vyjasnit pojmy (služby obecného zájmu hospodářské a
nehospodářské povahy, sociální služby), Parlament je stále velmi rozdělen v tom, jakým
způsobem toho dosáhnout. Prosazoval jsem názor, že v případě potřeby je nutno mít jasný
legislativní rámec prostřednictvím rámcové směrnice. Ačkoliv mě mrzí, že v konečném
znění textu se toto neobjevilo, blahopřeji paní Gebhardtové, které se podařilo jménem
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele zařadit tyto otázky do své zprávy zaměřené
zejména na vzájemné hodnocení a jednotná kontaktní místa. Odstavec 45 zdůrazňuje
potřebu legislativního rámce na úrovni jednotlivých odvětví a připomíná, že ve svém
nedávném sdělení se pan Barnier zavázal k tomu, že v roce 2011 předloží návrhy týkající
se služeb obecného zájmu. Čekám proto na předložení těchto návrhů a na přijatá opatření,
která konečně dají odpověď poskytovatelům služeb a místním a regionálním orgánům,
ale také uznají zásadní přínos těchto služeb pro sociální a územní soudržnost.

Sergio Berlato (PPE),    písemně. – (IT) Evropská směrnice o službách vstoupila v platnost
v prosinci 2006 s ambiciózním cílem otevřít poskytovatelům služeb trh v Evropské unii,
postupně odstranit protekcionistická omezení členských států bránící v poskytování služeb
a naplnit zásadu svobody pohybu zboží a služeb na území Unie. Podle ustanovení směrnice
musí mít evropští poskytovatelé služeb možnost působit všude v Evropské unii bez
administrativních překážek.

Zpráva z vlastního podnětu, o níž vedeme diskusi a kterou předložil Parlament s cílem
pozorně sledovat proces provádění směrnice ve vnitrostátních právních řádech, hodnotí
dosavadní činnost členských států. Především byla odhalena zpoždění v procesu provádění
směrnice a také značné problémy s výkladem oblasti její působnosti.

Proto v zájmu ochrany subjektů působících na trhu vyzývám k okamžitému a jasnému
vymezení služeb spadajících do oblasti působnosti této směrnice. A konečně, jsem
přesvědčen, že účinné zavedení informačního systému vnitřního trhu, rozšíření jeho funkcí
a větší digitalizace jednotných kontaktních míst v Evropě by nepochybně znamenala velký
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přínos poskytovatelům služeb a malým a středním podnikům by usnadnila přístup
k informacím.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože
cílem směrnice o službách je otevření trhu poskytovatelům služeb v Evropské unii, postupné
odstranění protekcionistických omezení bránících v poskytování služeb a dále naplnění
zásady volného pohybu, který je základem společného trhu. Oblast působnosti směrnice
o službách v zásadě zahrnuje všechny komerční služby nabízené poskytovatelem služeb
usazeným v některém z členských států. Služby, na které se směrnice nevztahuje, zahrnují
služby obecného zájmu nehospodářské povahy, finanční služby, dopravní služby, služby
pracovních agentur, zdravotnické služby a tzv. služby sociální péče, péče o děti a sociální
bydlení. Služby obecného zájmu touto směrnicí nejsou ohroženy, směrnice nemůže
oslabovat zajišťování veřejných sociálních služeb. Je nutno nejen jasně odlišovat služby,
které spadají do oblasti působnosti této směrnice, od služeb obecného zájmu, ale také
chránit služby obecného zájmu hospodářské povahy formou rámcových právních úprav.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Směrnice o službách v žádném případě
nepovede k deregulaci či liberalizaci odvětví služeb, jak naznačovaly některé spekulace.
Jejím cílem je zajistit přístup na vnitrostátní trhy, a to tím způsobem, že postupně budou
odstraněna svévolná omezení a bude zajištěno, aby veškerá pravidla platná v členských
státech byla přiměřená a nediskriminační. Směrnice výslovně uvádí, že ani pracovní právo,
ani práva zaměstnanců nebudou těmito legislativními úpravami dotčena. Na tom Parlament
výslovně trval, když předkládal své stanovisko Radě.

Článek 16 uvádí, že žádnému členskému státu nelze bránit v tom, aby na poskytování
služeb kladl požadavky, pokud je to oprávněné z důvodů veřejného pořádku, veřejné
bezpečnosti, veřejného zdraví nebo ochrany životního prostředí.

Provádění této směrnice se v některých členských státech opožďuje, ale to je důsledek
především různých způsobů jejího výkladu. Proto je důležité, aby rozsah jejího působení
byl jasně a transparentně vymezen. Je nutno nejen jasně rozlišovat mezi službami, které
spadají do oblasti působnosti této směrnice, a službami veřejného zájmu, ale s ohledem
na tuto skutečnost zároveň chránit služby obecného zájmu hospodářské povahy
prostřednictvím legislativního rámce.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. – (IT) Cílem směrnice o službách, která vstoupila
v platnost v prosinci 2006 je otevřít trh poskytovatelům služeb v Evropské unii odstraněním
všech protekcionistických opatření, svévolných překážek a veškerých diskriminačních
pravidel. Kromě toho Parlament vždy trval na tom, že tato směrnice nesmí tvořit záminku
pro nebezpečnou deregulaci a liberalizaci tohoto odvětví.

Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která správně poukazuje na (často neoprávněná) zpoždění
a spory o provádění směrnice o službách, a to v odvětví, které představuje přibližně 40 %
hrubého domácího produktu (HDP) a pracovních příležitostí Unie. Kromě toho má tato
směrnice výhodu také v tom, že umožňuje evropským podnikům – zejména malým a
středním – poskytovat lepší služby za konkurenční ceny. Správné a transparentní provedení
směrnice o službách do vnitrostátního práva by se příznivě projevilo uvolněním obrovského
potenciálu vnitřního trhu v oblasti hospodářství a vytváření pracovních míst, který se
odhaduje na 0,6–1,5 % evropského HDP – právě to Evropská unie zoufale potřebuje. Úplné
provedení směrnice do vnitrostátního práva v celé Unii tedy zavede na vnitřní trh prvky
konkurence, což přinese výhody občanům i podnikům.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Směrnice o službách představuje
základní nástroj pro růst Evropské unie, který osobám samostatně výdělečně činným a
zejména malým a středním podnikům usnadňuje působení v jiných členských státech,
umožňuje jim rozvíjet tam nové oblasti podnikání a přijímat zaměstnance. Tyto činnosti
představují 40 % HDP a pracovních příležitostí v rámci Evropské unie a jsou klíčovým
odvětvím z hlediska hospodářského růstu a boje s nezaměstnaností. Je důležité posílit
obrovský potenciál hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst, jímž je evropský
vnitřní trh služeb, neboť to je rozhodujícím krokem k vytvoření skutečného vnitřního trhu
služeb, který by měl umožnit podnikům, a to zejména malým a středním, poskytovat
občanům kvalitnější služby za konkurenční ceny v rámci celého vnitřního trhu. Věřím, že
cíle této směrnice se v blízké budoucnosti začnou uskutečňovat a že celá Evropská unie a
její regiony z toho mohou mít prospěch, což přispěje ke skutečné hospodářské, sociální
a územní soudržnosti prostřednictvím vytváření důstojných udržitelných a kvalitních
pracovních míst a zlepšováním kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb.

Philippe de Villiers (EFD),    písemně. – (FR) Parlament hlasuje o provedení směrnice o
službách, jejíž stažení bylo slíbeno v době, kdy se ještě nazývala Bolkesteinova. Evropský
parlament nyní rozhoduje, zda byla směrnice v členských státech provedena řádně, či
nikoli.

Služby představují 40 % HDP a pracovních příležitostí Evropské unie s výraznými rozdíly
mezi jednotlivými členskými státy. Směrnice o službách navrhuje právní „pokrok“ a právní
jednotnost na úkor francouzských občanů a povede k vyrovnání sociální úrovně směrem
dolů.

Ochrana trhů a pracovníků jako spolutvůrců bohatství naší země a našeho kontinentu je
nezbytně nutná, ale Evropská unie tuto myšlenku jako vždy odmítá.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť se domnívám,
že uplatňování směrnice o službách v jednotlivých členských státech dosud bylo dílčí a
omezené. I přesto, že tato směrnice je jednou z nejdůležitějších evropských právních úprav,
která má otevřít odvětví služeb volnému pohybu v rámci Evropské unie, před sebou máme
dlouhou cestu. Je nutno zaručit, aby tyto právní předpisy schválené před více než třemi
lety byly prováděny řádně, zejména pokud jde o účelné zřízení „kontaktních míst“, jichž
mohou všichni občané, kteří chtějí prodávat služby v jiné zemi, využít k získání potřebných
informací.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu
má za cíl otevřít trh poskytovatelům služeb v Evropské unii, postupně odstranit
protekcionistická opatření ze strany členských států, která brání v poskytování služeb,
naplnit zásadu volného pohybu a dosáhnout tak skutečného vnitřního trhu v daném
odvětví. Odvětví služeb představuje 40 % HDP a zaměstnanosti v rámci Evropské unie a
má obrovské možnosti růstu a vytváření pracovních míst, a to zejména v malých a středních
podnicích. Lhůta pro provedení směrnice uplynula na konci roku 2009, ale některé členské
státy ji stále ještě neprovádějí řádně a účinně.

Pouze ve 22 státech funguje portál online se všemi potřebnými administrativními údaji a
jen ve 14 státech z těchto 22 je možno provádět potřebné postupy elektronickou cestou.
Je nutno zajistit a kontrolovat řádné uplatňování této směrnice ze strany členských států
s cílem odstranit svévolná omezení a/nebo upravit dosavadní pravidla platná v členských
státech tak, aby byla přiměřená a nediskriminační.
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José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Tento návrh usnesení odkazuje na
provádění směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Zásada volného pohybu osob a zboží po celém území Evropské unie je obsažena ve všech
jejích smlouvách a má podpořit vytvoření společného trhu. Směrnice 2006/123/ES byla
schválena s cílem odstranit byrokracii omezující poskytování služeb v členských státech.

Nicméně je patrné, že ne všechny členské státy tuto směrnici provádějí kvůli k některým
aspektům, které považují za dosud ne zcela vyjasněné. Toto usnesení je proto důležité.

Vítám vytvoření rychlého a účinného způsobu, jak reagovat na žádosti podnikatelů a
zástupců zaměstnanců, a to v podobě jednotných kontaktních míst, a doufám, že se
neomezují pouze na elektronickou komunikaci, ale že zahrnují také osobní kontakt, neboť
víme, jak je to důležité, jsme-li v cizí zemi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě v souladu
se svými dřívějšími postoji k nechvalně známé Bolkesteinově směrnici a jejím nepřijatelným
cílům usnadnit liberalizaci služeb, včetně veřejných služeb, ve prospěch hospodářských a
finančních seskupení v rámci Evropské unie, za cenu zvýšené nezaměstnanosti a nižní
kvality služeb poskytovaných jednotlivým uživatelům, jak je to již jasně vidět v odvětvích,
která se touto cestou vydala.

Tato zpráva se snaží vyvíjet tlak na členské státy, které v provádění směrnice 2006/123/ES
o službách na vnitřním trhu do vnitrostátního práva dosud nepostupovaly tak rychle, jak
by si většina poslanců Evropského parlamentu přála – kvůli ochraně zájmů evropských
hospodářských seskupení. Tato směrnice vstoupila v platnost dne 28. prosince 2006 a
jejím cílem, jak je uvedeno v této zprávě, je otevření trhu poskytovatelům služeb v Evropské
unii, postupné odstranění protekcionistických omezení bránících ve výkonu činnosti a
naplnění zásady volného pohybu, která je základem společného trhu.

Co však bylo zapotřebí, bylo objektivní posouzení důsledků provádění liberalizace a
následné privatizace služeb, v některých případech základních veřejných služeb, s cílem i
nadále nekompromisně bránit práva občanů a pracovníků.

Bruno Gollnisch (NI),    písemně. – (FR) Bolkesteinova směrnice se oproti harmonogramu
opožďovala, protože členským státům údajně trvalo její provádění do vnitrostátního práva
příliš dlouho a nesprávně ji uplatňovaly. Je pravda, že ve Francii byla zapracována do
vnitrostátního práva pouze částečně. A to z dobrého důvodu! Ve snaze vyhnout se veřejné
diskusi a následně další bouři hněvu se vláda pana Sarkozyho záměrně rozhodla, že
nepoužije rámcový právní předpis, nýbrž že zásady směrnice začlení do příslušných textů.
Ve skutečnosti existuje pouze jediná zásada, a sice úplná a naprostá svoboda usazování a
svoboda poskytování služeb! Rozdělení legislativních změn vyústilo v proces, který postrádá
transparentnost. Oblast působnosti textu je stále nejasná, směrnice ve skutečnosti pokrývá
některé sociální služby, které byly údajně vyloučeny. Ty, které jsou dnes skutečně vyloučeny,
byly jednoduše odsunuty stranou a každé tři roky může Komise navrhnout zrušení těchto
výjimek. Navíc co se týče nejkontroverznějšího ustanovení textu, tj. principu země původu,
i přes to, že bylo formálně zrušeno, vplížilo se zpátky díky možnostem, které otevřela
směrnice o vysílání pracovníků a nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy.

Louis Grech (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro tuto zprávu na základě toho, že na
služby připadá 70 % všech pracovních míst a všech nově vytvořených pracovních míst na
jednotném evropském trhu a představují nejdůležitější zdroj přímých zahraničních investic.

97Rozpravy v Evropském parlamentuCS15-02-2011



Směrnice o službách tvoří základní rámec pro vyšší stupeň volného pohybu poskytovatelů
služeb, posiluje práva spotřebitelů jako příjemců služeb a zvyšuje dostupnost informací,
pomoci a transparentnosti ve vztahu k poskytovatelům služeb a jejich službám.

Z těchto důvodů by řádné provedení směrnice o službách mělo pro Komisi zůstat nejvyšší
prioritou. Komise proto musí s členskými státy spolupracovat, v zájmu dalšího zlepšování
administrativní součinnosti mechanismů, které spadají do oblasti působnosti směrnice, a
to především zřízením plně funkčních jednotných kontaktních míst ze strany členských
států.

Dále vyzývám Komisi, aby společně s členskými státy i nadále rozvíjela jednotný trh služeb
na základě procesu vzájemného hodnocení stanoveného ve směrnici o službách, s cílem
získat aktualizovanou zpětnou vazbu od spotřebitelů, občanů a firem s ohledem na
vnitrostátní opatření pro provádění směrnice o službách v jejich členských státech, a
dosáhnout toho, aby členské státy skutečně vzaly jednotný trh za svou věc.

Estelle Grelier (S&D),    písemně. – (FR) Směrnice o službách, která byla přijata v roce
2006 a měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 28. prosince 2009, i
nadále vyvolává otázky v členských státech a v orgánech místních samospráv, kterých se
přímo dotýká. Zpráva paní Gebhardtové z vlastního podnětu Parlamentu, která navrhuje
hodnotit provádění směrnice hned v počáteční fázi, se tak dotýká některých z těchto
problémů, a to hlavně nejistoty v souvislosti se sociálními službami a službami obecného
zájmu (Jak jsou definovány? Kterých oblastí se to týká?), a rovněž nedostatečné
transparentnosti procesu provádění v některých členských státech. Rovněž je nutno říci,
že při provádění této směrnice vyčnívá Francie vzhledem ke své problematické nepružnosti
a nedostatku transparentnosti. Směrnice obsahuje mnoho nařízení a prováděcích předpisů
a omezující výklad výjimek uvedených ve směrnici vzbuzuje pochybnosti ve vztahu
k některým službám, jako je péče o děti a osoby se zdravotním postižením. Tato zpráva
z vlastního podnětu, která byla přijata velkou většinou, nyní více než kdy jindy představuje
příležitost poukázat na to, že poslanci EP, a to hlavně socialisté, budou i nadále ostražitě
sledovat provádění této směrnice a její dopad na veřejné služby.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Čtyři roky po přijetí směrnice o službách
Evropský parlament v tomto týdnu vydal rozhodnutí o provádění dané směrnice v členských
státech. Ve zprávě, kterou jsme přijali a pro niž jsem hlasovala, Evropský parlament kritizuje
nedostatek informací, úplné zastavení přeshraničních služeb, zbytečnou administrativní
zátěž atd. Samozřejmě že členské státy musí pokročit v provádění této směrnice, aby se
poskytování přeshraničních služeb zlepšilo a usnadnilo. Kromě toho bych chtěla upozornit
na složitou otázku týkající se rozsahu působnosti směrnice, která vylučuje řadu oblastí,
jako jsou např. služby obecného zájmu nehospodářské povahy a některé služby (sociální
služby, péče o děti, asistenční služba apod.), které zajišťují poskytovatelé pověření státem.
Nejsou jasně definovány dva pojmy, a to„služba obecného zájmu nehospodářské povahy“
a „pověřování“, případně se jejich výklad v jednotlivých členských státech liší. To vedlo
k nedostatečné právní jednoznačnosti, což je mi hluboce líto.

Mathieu Grosch (PPE),    písemně. – (DE) Pro společný evropský vnitřní trh je velmi důležité,
aby členské státy prováděly směrnici o službách rychle a účinně. Zvlášť pro malé a střední
podniky, které chtějí mít možnost poskytovat své služby přes hranice jednotlivých států,
je důležité, aby měly k dispozici jednotné kontaktní místo, které jim může poskytnout
základní informace a vyjasnit potřebné postupy.
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Uplynul už více než rok od vypršení lhůty, kterou měly členské státy na provedení směrnice
o službách. Nemá příliš smysl, abychom pořád diskutovali o řadě změn. Bylo by užitečnější,
kdybychom důkladněji prověřili proces provádění. Některé členské státy sice již přijaly
potřebná opatření, ale jiné, jak se zdá, na dokument, který podepsaly, již zapomněly.
Musíme proto zajistit, aby směrnice byla bezodkladně a správně provedena ve všech 27
členských státech, s cílem co nejrychleji zjednodušit proces poskytování služeb v jiných
zemích.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem ve prospěch usnesení Evropského
parlamentu o provádění směrnice o službách, která vstoupila v platnost v roce 2006. Cílem
této směrnice je otevřít trh poskytovatelům služeb v Evropské unii, postupně odstranit
protekcionistická opatření členských států bránící výkonu činnosti a naplnit zásadu volného
pohybu, který je základem volného trhu. Směrnice má ovlivnit přístup na trhy, a to tím
způsobem, že postupně budou zrušena svévolná omezení a bude zajištěno, aby veškerá
pravidla platná v členských státech byla přiměřená a nediskriminační. Bylo výslovně
potvrzeno, že tato právní úprava se nedotkne ani pracovního práva, ani práva zaměstnanců,
čemuž Parlament přikládá zvláštní význam. Evropští poskytovatelé služeb musí mít
možnost působit bez byrokratických překážek kdekoli v Unii. Do oblasti působnosti
směrnice spadají různé služby, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) tvoří 40 % HDP
Evropské unie. Souhlasím s tím, že zásadní význam pro účinné uplatňování této směrnice
má zřízení jednotných kontaktních míst.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Směrnice o službách je významným
krokem k vytvoření skutečného jednotného trhu služeb, který umožní podnikům, a to
zejména malým a středním, poskytovat občanům lepší služby za konkurenční ceny.
Podpořil jsem postoj zpravodajky, která se domnívá, že zřízení jednotných kontaktních
míst (JKM) je klíčovým prvkem pro účinné uplatňování této směrnice. Tento nástroj může
být velmi důležitý pro malé a střední podniky. JKM musí poskytovat dostupné, přesné,
úplné a komplexní informace o formálních náležitostech, administrativních postupech,
pracovním právu, daňových systémech fungujících v členských státech, a to zejména co
se týče DPH, atd. Kromě toho by se podnikatelům mělo dostat pomoci při provádění
nezbytných administrativních postupů. Domnívám se, že po úplném provedení směrnice
do vnitrostátního práva je klíčové provést komplexní posouzení dopadu směrnice o
službách na hospodářskou činnost, kvalitativní a kvantitativní úroveň zaměstnanosti,
sociální ochranu, plnění cílů ochrany životního prostředí a kvalitu služeb poskytovaných
spotřebitelům.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro toto usnesení. Cílem směrnice o
službách přijaté v roce 2006 bylo sladit některé aspekty jednotného trhu v oblasti
poskytování služeb. Členské státy měly provést směrnici o službách v plném rozsahu do
konce roku 2009. Vyzývám členské státy, které své závazky dosud nesplnily, aby tak
neprodleně učinily.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Jediným přínosem tohoto textu je
výzva k některým členským státům, aby při provádění této směrnice o službách do
vnitrostátního práva „zajistily větší transparentnost“. Francouzská vláda na to ovšem nedbá!
Kromě toho tato zpráva sociálně demokratické poslankyně EP potvrzuje neoliberální diktát
této škodlivé směrnice a zachází dokonce až tak daleko, že volá k pořádku členské státy,
které „neprojevují dostatečnou snahu“ o její provádění. A co je ještě horší, tato sněmovna
připouští, že není schopna posoudit důsledky tohoto provádění! Pravděpodobně z toho
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důvodu nehlasujeme jmenovitě. Jména odpovědných osob tak zůstanou neznámá. Budu
hlasovat proti.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a
Rady ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu se snaží odstranit doposud
existující překážky, které brání přeshraničnímu poskytování služeb. Po určitých potížích
s prováděním směrnice do vnitrostátního práva v důsledku pochybností ze strany některých
členských států budou ve všech členských státech konečně vydány pokyny pro tento
postup, který má zjednodušit koordinaci mezi členskými státy v oblasti ochrany spotřebitele,
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a bezpečnosti, a tato zpráva přispěje k ještě
účinnějšímu provádění a lepšímu fungování předložených opatření. To je vysvětlení mého
hlasování.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Evropská unie poskytuje širokou škálu příležitostí,
a to zejména poskytovatelům služeb. Jednotné předpisy Unie značně usnadnily přeshraniční
práci a zaměstnancům se nabízí stále větší množství pobídek, aby několik let pracovali
v zahraničí. Často se však musí potýkat s vnitrostátními předpisy v oblasti služeb, jimž
nerozumějí a které často způsobují problémy a nedorozumění. Nehlasoval jsem pro zprávu,
protože neposkytuje dostatek informací o nákladech na jednotná kontaktní místa.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písemně. – (LT) Přijetí směrnice o službách
má usnadnit působení firem za hranicemi jejich vlastního státu. Vytvořený systém podstatně
snížil administrativní zatížení. Zkušenosti však ukazují, že malé podniky v některých
členských státech Evropské unie musí stále ještě překonávat mnoho byrokratických úskalí.
Uvažovaný princip jednotného kontaktního místa v mnoha zemích nefunguje nebo funguje
nedostatečně a podnikatelé jsou někdy stále ještě nuceni obstarávat si nesčetné licence,
které musí být zkoumány celou řadou kontrolních orgánů. S těmito nepříjemnostmi se
potýkají nejen místní podnikatelé, ale také poskytovatelé služeb, kteří chtějí poskytovat
služby v jiných členských státech Unie. Se zněním zprávy proto souhlasím a zároveň
vyzývám členské státy EU, aby se i nadále snažily usnadňovat podnikání a zajistit volný
pohyb služeb.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Proces provádění směrnice o službách do
vnitrostátního práva vychází z jedinečného postupu, jehož cílem je vytvoření
transparentních a soudržných systémů členských států s odkazem na výsledky vlastního
provedení směrnice, stejně jako zhodnocení výsledků na vnitřním trhu po provedení
směrnice do vnitrostátního práva. To je cílem této zprávy, pro kterou jsem hlasoval kvůli
nutnosti prověřit konání členských států. Podpora sbližování právních předpisů
prostřednictvím vzájemného hodnocení jejich účinného provádění by nejen usnadnila
práci členským státům (které jsou tak pozadu, že Parlament v této zprávě považuje za
nutné jejich práci sledovat), ale zároveň by nastavila pevný rámec pro systém jednotných
kontaktních míst, která zajistí poskytování informací malým a středním podnikům. Chtěl
bych pouze konstatovat, že naše hospodářství je ze 75 % založeno na službách a že na
globálním trhu musí být rozhodně naší silnou stránkou. Domnívám se, že větší liberalizace,
což neznamená nedostatek pravidel, ale pouze větší konkurenci, je pro budoucnost žádoucí.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Směrnice o službách se snaží přispět
k dotvoření vnitřního trhu pro služby a současně zajistit vysokou úroveň kvality a sociální
soudržnost. Tento nástroj má sloužit k  růstu v rámci Unie, a jeho uplatňování je zahrnuto
do strategie Evropa 2020 a do Aktu o jednotném trhu. Provedení směrnice o službách do
vnitrostátního práva představuje velkou výzvu pro členské státy, veřejnou správu a orgány
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místních samospráv, a to jak proto, co stanoví s ohledem na právo na usazování a právo
poskytování služeb, tak proto, že zřizuje jednotná kontaktní místa, která mají pomáhat
poskytovatelům služeb, a to zejména malým a středním podnikům. Tato směrnice značně
usnadňuje osobám samostatně výdělečně činným a hlavně malým a středním podnikům
působit v jiných členských státech, rozvíjet zde nové oblasti podnikání a přijímat
zaměstnance. Hlasovala jsem pro, neboť jsem přesvědčena, že velké úsilí ze strany všech
zúčastněných orgánů v oblasti administrativní spolupráce, jehož nasazení vyžaduje
informační systém vnitřního trhu a jednotná kontaktní místa, povede nakonec k větší
součinnosti a k vytvoření sítí na vnitrostátní, regionální a místní úrovni v celé Unii a zároveň
přiblíží nejodlehlejší regiony ke skutečnému vnitřnímu trhu.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Cílem směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu
a Rady ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Směrnice o službách) je
otevřít trh poskytovatelům služeb v rámci Evropské unie, postupně odstranit
protekcionistická omezení členských států bránící výkonu činnosti a naplnit zásadu volného
pohybu, který je základem společného trhu. Jedná se o důležitý nástroj na cestě k vytvoření
skutečného vnitřního trhu služeb, který má umožnit podnikům, především malým a
středním, poskytovat kvalitnější služby za konkurenční ceny na celém území Unie a
přispívat tak ke zvyšování prosperity a rovněž ke vzniku pracovních příležitostí. Je proto
velmi důležité, jak zpravodajka správně poznamenává, zajistit uspokojivé provedení a
uplatňování směrnice členskými státy, které musí odstranit byrokratické překážky a zajistit
přístup k důležitým informacím pro podnikatele, konkrétně skrze podporu zřízení
jednotných kontaktních míst.

Evelyn Regner (S&D),    písemně. – (DE) Hlasovala jsem pro zprávu o provádění směrnice
o službách, protože ji považuji za velmi vyváženou. Zaměřuje se na vyhodnocení
praktických problémů a předkládá konkrétní návrhy na jejich řešení. Pocházím ze země,
kde směrnice o službách nebyla dosud do vnitrostátního práva provedena. Domnívám se,
že je nutno směrnici provést a zároveň přijmout opatření na obranu před levnou pracovní
silou a sociálním dumpingem. Podle mě je také důležité, že zpráva o provádění směrnice
o službách upozorňuje na oblasti, které byly záměrně vynechány, např. sociální a zdravotní
služby. Toto musí být při procesu provádění přesně dodrženo.

Frédérique Ries (ALDE),    písemně. – (FR) Téměř čtyři a půl roku po přijetí pověstné
směrnice o službách, tzv. Bolkesteinovy směrnice, je toto zásadní téma zahrnující škálu
činností, na které připadá přibližně 40 % HDP a pracovních míst Unie, opět na pořadu
jednání Evropského parlamentu. Naštěstí se situace již uklidnila a zdá se, že levicově
zaměřené strany opustily svůj dogmatický postoj ke směrnici o službách, jejímž cílem je,
a to je důležité zdůraznit, odstranění zbytečných a omezujících opatření, které ztěžují
poskytování služeb v rámci Evropské unie. Je třeba říci, že zpráva paní Gebhardtové, o níž
se dnes hlasovalo, se více než na obsah textu zaměřuje na hodnocení úsilí členských států
o provedení směrnice.

Toto provedení do vnitrostátního práva je v souladu se směrnicí, neboť do konce roku
2009 měly členské státy zjednodušit své administrativní postupy a zřídit jednotná kontaktní
místa, která firmám umožní snadněji splnit formální náležitosti elektronickou cestou.
Přinejmenším můžeme říci, že v mnoha členských státech stále ještě zbývá pokročit kupředu
v zájmu posílení jednotného trhu a usnadnění každodenní činnosti malých a středních
podniků, z nichž pouze 8 % působí mimo své vnitrostátní hranice.
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Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. – (IT) Dnes jsme v této sněmovně hlasovali o zprávě
o provádění směrnice o službách. Cílem směrnice je otevřít v Evropské unii trh
poskytovatelům služeb, postupně odstranit protekcionistická opatření členských států
bránící výkonu činnosti při zajišťování služeb a naplnit zásadu volného pohybu zboží a
služeb v Unii, který je pro jednotný trh to hlavní. Stručně řečeno, evropští poskytovatelé
služeb musí mít možnost působit bez byrokratických překážek kdekoli v rámci Evropské
unie.

Zpráva paní Gebhardtové z vlastního podnětu nám umožňuje hodnotit provádění směrnice
o službách. Tato mimořádně důležitá směrnice vstoupila v platnost v prosinci 2006 a
tříletá lhůta pro její provedení vypršela ke dni 28. prosince 2009. Hodnocení zpravodajky
skutečně ukazuje, že některé členské státy dosud nepřijaly všechny horizontální právní
předpisy, které jsou pro řádné provedení této směrnice zapotřebí, a proto je třeba na tom
stále pracovat a snažit se zavést všechny mechanismy, které směrnice o službách stanoví.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Nakonec jsme hlasovali proti tomuto
textu, protože co se týče služeb obecného zájmu, zpráva uvádí, že většina členských států
nenarazila na žádné podstatné problémy. Toto znění je sice určitým usměrněním původního
návrhu stínové zpravodajky z Evropské lidové strany/Křesťanských demokratů
(Handzliková, Polsko), podle níž zde nedošlo k vůbec žádným problémům, avšak stále
ještě ve značné míře ignoruje nejistoty, které směrnice vytváří zejména v oblasti sociálních
služeb zahrnutých do rozsahu její působnosti nebo z něj vyloučených.

Kromě toho zpráva podporuje nadšené očekávání ohledně účinku na zaměstnanost, i když
Komise žádné posouzení dopadu vůbec neprovedla a některá posouzení dopadu na
vnitrostátní úrovni naznačují, že počet vytvořených pracovních míst je velmi nízký. Co
se týče dopadu na zánik pracovních míst, nejsou k dispozici žádné údaje, neexistují ani
údaje o vlivu na kvalitu pracovních míst, nemluvě o tlaku na úrovni pracovních standardů
v důsledku některých rozsudků ESD po přijetí této směrnice.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože se
domnívám, že vytvoření zcela dynamického trhu se službami je jednou ze základních
priorit Evropské unie. V současné době i přes významný pokrok, kterého bylo dosaženo
na jednotném trhu, připadá na služby pouze jedna pětina celkového obchodu v Evropě a
pouhých 8 % malých a středních podniků působí v jiném než ve svém vlastním členském
státu. Statistické údaje uvedené ve sdělení o jednotném trhu přijatém Komisí loni v říjnu
hovoří zcela jasně: liberalizací služeb bychom v příštích 10 letech dosáhli 4% nárůstu
hrubého domácího produktu (HDP). Tohoto cíle lze dosáhnout pouze vytvořením
a uplatňováním společných pravidel.

V současné krizi musíme využít stávajícího potenciálu růstu a pomoci firmám rozvíjet se,
inovovat a vytvářet více pracovních míst. Jedině tak budeme schopni nabízet spotřebitelům
i podnikům lepší a konkurenceschopnější služby. Jednotný trh se službami musí být
nástrojem pro oživení hospodářského růstu, opětovné získání důvěry zákazníků a zajištění
spolehlivých produktů pro všechny.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písemně. – (PL) Na jednotném trhu existuje řada omezení
v oblasti služeb, a tudíž význam této zprávy spočívá v tom, že analyzuje uplatňování
přijatých řešení. Cílem směrnice o službách je dosáhnout úplného vytvoření jednotného
vnitřního trhu se službami. Má také významným způsobem usnadnit malým a středním
podnikům zahájení a rozšíření jejich činnosti. To podpoří vznik nových pracovních míst
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a pomůže v boji s nezaměstnaností. Občanům budou poskytovány kvalitnější služby za
konkurenční ceny a zlepší se úroveň bezpečnosti v daném odvětví.

Bude však velmi důležité posoudit dopad směrnice poté, co bude v plné míře provedena
členskými státy. Při sledování tohoto procesu by měl Evropský parlament sehrát důležitou
úlohu jako jeden z klíčových účastníků projektu. Rychlé a správné provedení směrnice je
základní podmínkou k dosažení cílů politiky soudržnosti a regionální politiky a může nám
pomoci dosáhnout cílů strategie Evropa 2020, pomůže-li odstranit vyčerpání jednotného
trhu, které je v současné době v odvětví služeb patrné.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně.  –  (NL) V roce 2006 byla zavedena liberalizace trhu se
službami. V té době hlasovala skupina Zelených/Evropské svobodné aliance proti směrnici
o službách, protože ta měla řadu nedostatků a nezaručovala právní jistotu. Zpráva, o níž
se má dnes hlasovat, shrnuje potíže, na které jsme při provádění této směrnice o službách
narazili. Ačkoliv směrnice obsahuje některé dobré prvky, jako je požadavek na pravidelný
přezkum a posouzení dlouhodobých účinků, obsahuje rovněž prvky, s nimiž nesouhlasím,
např. tvrzení, že členské státy se v procesu provádění setkaly jen s málo problémy, případně
ne s žádnými podstatnými. To ovšem není pravda, protože zůstává nejasné, zda se na
některé sociální služby tato směrnice vztahuje, či nikoli. Zpráva se také příliš optimisticky
vyjadřuje o možnosti vytváření pracovních míst.

Nikdy neproběhl žádný výzkum zjišťující, kolik pracovních míst bylo vytvořeno, ani kolik
pracovních míst zaniklo, nezkoumala se kvalita volných pracovních míst, natož zvýšený
tlak na pracovní podmínky po rozhodnutích Soudního dvora. Kromě toho ve zprávě není
ani zmínka o právní nejistotě, která je důsledkem toho, že nebyla zformulována žádná
jasná alternativa k principu země původu. Zelení však požádali o přezkum zákazu klást
na poskytovatele služeb ze strany členských států další požadavky, ale tato žádost byla
zamítnuta. Hlasoval jsem proti.

Catherine Stihler (S&D),    písemně.  – Tuto zprávu o provádění směrnice o službách
2006/123/ES jsem podpořila. Je důležité, aby pracovní právo i sociální práva byla
dodržována, neboť se tím zlepší vnitřní trh pro služby, z čehož budou mít prospěch
obchodníci i spotřebitelé.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    písemně. – Zpráva paní Gebhardtové
má moji velkou podporu. Lhůta pro provedení směrnice o službách před rokem vypršela
a já vítám skutečnost, že Parlament zaostřuje pozornost na to, jakého pokroku členské
státy dosáhly. Odvětví služeb se velkou měrou podílí na HDP Unie, přesto přeshraniční
obchod se službami stále výrazně zaostává za úrovní obchodu se zbožím. Tato zpráva
ukazuje, že provedení směrnice není úplné a její výhody občané zatím plně nepocítili.
Důležité ustanovení směrnice se týká jednotných kontaktních míst (JKM) ve všech členských
státech, která informují poskytovatele služeb o právech a možnostech v jiných členských
státech Unie. Podle mého názoru zásadním problémem, který tato zpráva nadnesla, je
naprosto nedostatečné využití těchto JKM. Důrazně podporuji návrh zorganizovat účinnou
informační kampaň na zviditelnění JKM. Na propagační kampaň by Komise měla vyčlenit
prostředky. Také však zdůrazňuji úlohu orgánů v daném místě v členských státech, které
mají kontakty a odborné znalosti potřebné pro správné zacílení této kampaně. Pokud
k tomu nedojde, úsilí Unie o posílení přeshraničního obchodu se službami bude marné.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Provedení neúspěšného antipracovního
právního předpisu o „liberalizaci“ služeb, známého jako Bolkesteinova směrnice, podporuje
rozsáhlé zpátečnické změny na úkor pracující třídy a nejnižších vrstev obyvatelstva.
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Otevření trhů se službami, které představují 40 % HDP a pracovních míst v Unii, zahrnuje
zrušení kolektivních smluv, omezení práva na mzdy a již nabytých pracovních, sociálních
a jiných práv a rozprodej strategických veřejných sektorů hospodářství, která jsou majetkem
lidu. Evropský parlament ve svém návrhu usnesení o službách vyzval Evropskou unii a
buržoazní vlády v členských státech k urychlení kapitalistické restrukturalizace, aby
směrnice o „liberalizaci služeb“ mohla být provedena v plném rozsahu, na základě
nedávného sdělení Komise nazvaného „K Aktu o jednotném trhu“ v roce 2011, s cílem
dále drasticky snižovat počet pracovních sil a umožnit monopolům proniknout za
kapitálem do nových, ziskových odvětví. Vytvoření jednotných kontaktních míst (JKM)
pro společnosti zajišťující služby ve všech členských státech je záminkou pro urychlené
provedení antipracovní směrnice, jejíž ratifikace vyvolala bouři protestů pracujících ve
všech členských státech. Řecká komunistická strana hlasovala proti tomuto návrhu usnesení
o provádění směrnice o službách.

Derek Vaughan (S&D),    písemně.  – V plné míře podporuji zprávu Evelyne Gebhardtové
o provádění směrnice o službách. Činnosti, na něž se směrnice z roku 2006 vztahuje,
představují 40 % HDP a pracovních míst Unie. Nicméně vzhledem k rozdílným způsobům
provádění směrnice v jednotlivých členských státech je těžké, aby v odvětví služeb byla
směrnice plně využita. Směrnice umožňuje poskytovatelům služeb působit mimo svou
zemi, což je nedílnou součástí jednotného trhu Unie, a omezením byrokracie na vnitrostátní
úrovni může přispět k hospodářskému růstu Unie a k dosažení jejích cílů v oblasti
zaměstnanosti. Podle zprávy musí každý členský stát zajistit, aby se firmám, které chtějí
poskytovat služby přes hranice, dostávalo více informací. Poskytování informací
prostřednictvím jednotných kontaktních míst (JKM) umožní, aby odvětví služeb mělo
z přeshraničního obchodu prospěch. Velmi důležité také je zřídit fyzické i elektronické
kontaktní místo, aby uživatelé mohli získat všechny důležité informace a odpovědi na své
dotazy. Zpráva rovněž navrhuje zařazení služeb, které byly z původní směrnice v roce
2006 vyjmuty, tedy zdravotních služeb, dopravy a sociálních služeb. To by dále rozšířilo
oblast působnosti směrnice a přineslo prospěch většímu počtu pracovníků v odvětví služeb.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) V Evropské unii připadá na odvětví služeb
přibližně 70 % HDP. V některých zemích, jako je Rakousko, odkud pocházím, je toto
odvětví motorem hospodářského růstu. Směrnice má odstranit bezdůvodné překážky
ztěžující poskytování přeshraničních služeb. Zejména malé a střední podniky se často
potýkají s byrokratickými omezeními a diskriminací, která jim brání v plném rozsahu
využívat společný vnitřní trh. Směrnice zohledňuje konkrétní sociální situaci jednotlivých
členských států. Rozšíření možností kontroly v cílové zemi představuje významný krok
kupředu. Je však třeba urychleně zavést mechanismus ukládání účinných sankcí pro
zahraniční poskytovatele služeb, kteří porušují zákon. Hlasovala jsem pro zprávu paní
Gebhardtové, protože doufám, že provedení směrnice o službách poskytne trhu práce
nový impuls.

Zpráva: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Souhlasím s touto zprávou, protože se
domnívám, že jde o uspokojivý a vyvážený kompromis zajišťující práva cestujících, aniž
by přitom představoval přehnanou administrativní zátěž pro dopravce, z nichž většinu
tvoří malé a střední podniky.

Jedná se o úspěch Parlamentu, kterému se podařilo změnit rozsah z 500 km, což
prosazovala Rada, na 250 km; také byl úspěšný v otázce práv cestujících, zejména osob
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se sníženou pohyblivostí. Zdůraznit by se měly rovněž tyto body: záruka ubytování v
případě zrušení cesty, právo na okamžitou pomoc v případě nehody, právo na náhradu
škody v případě zrušení cesty a elektronické poskytování aktualizovaných informací
cestujícím.

Marta Andreasen (EFD),    písemně.  – Jsme proti této právní úpravě, neboť je jisté, že:

1. dodatečné náklady na dodatečná práva povedou k trvale vyšším cenám jízdenek plošně
pro všechny cestující;

2. autobusové a autokarové trasy, které přinášejí okrajový nebo nulový zisk a neposkytují
žádný prostor pro zvýšení cen jízdenek, budou zcela zrušeny a v těchto místech nebude
fungovat žádná dopravní obslužnost.

EU by neměla mít právo přijímat zákony za Spojené království. Trváme na tom, že Spojené
království má jako národní stát právo sám sebe spravovat a vytvářet si vlastní zákony,
přičemž zákony z oblasti dopravy a životního prostředí nejsou výjimkou.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto
usnesení, v němž Evropský parlament vyjadřuje svůj postoj k ochraně práv cestujících.
Nařízení se vztahuje na pravidelnou linkovou dopravu v rámci členských států EU i mezi
nimi, v případě, kdy není plánovaná vzdálenost větší než 250 km. Hovoříme o právech
cestujících, jejichž autobusové nebo autokarové spojení bylo zrušeno nebo opožděno o
více než 120 minut. Cestujícím by v tomto případě měla být okamžitě nabídnuta možnost
volby mezi pokračováním v cestě, přesměrováním do cílového místa určení bez jakýchkoli
dalších nákladů nebo vrácením ceny jízdenky. Pokud dopravce není schopen tuto možnost
nabídnout, mají cestující kromě nároku na navrácení ceny jízdenky navíc nárok na náhradu
škody. V případě zrušení nebo zpoždění cesty je rovněž důležité, aby cestující dostali
všechny potřebné informace. Kromě toho je rovněž nutné nabídnout asistenční službu
v případě, kdy je zrušena nebo zpožděna o více než 90 minut cesta, která trvá déle než tři
hodiny.

V takových případech musí být cestujícím nabídnuto jídlo nebo občerstvení, stejně jako
ubytování na maximálně dvě noci. Povinnost zajistit ubytování však neplatí, pokud jsou
důvodem zrušení nebo zpoždění cesty nepříznivé povětrnostní podmínky nebo velké
přírodní katastrofy. S ohledem na obtíže, kterým čelili cestující letos v zimě, kdy se nemohli
dostat do cíle kvůli povětrnostním podmínkám, a dokonce museli strávit několik nocí na
nádražích, by mělo být jejich právo na ubytování zajištěno.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) V Evropské unii cestuje každoročně více
než 70 milionů Evropanů autobusy a autokary. Díky přísnému postoji, který zaujal Evropský
parlament v otázce práv osob cestujících autobusem či autokarem, budou dopravci v celé
EU od nynějška v souladu s právy cestujících poskytovat informace, pomoc a náhradu
škod. Evropané nyní bez ohledu na použité dopravní prostředky požívají ochrany na
úrovni EU. Podporuji tuto zprávu, která se věnuje nadměrnému příjmu rezervací na
autobusové či autokarové spojení, zpoždění o více než dvě hodiny u cest delších než
250 km, stejně jako zrušení cest. Kromě toho jsem přesvědčena, že se politika
nediskriminace osob s omezenou schopností pohybu a orientace odráží v souboru
základních práv týkajících se poskytování pomoci na autobusových nádražích, včetně
bezplatné přepravy speciálního vybavení, jako jsou invalidní vozíky. Hlasovala jsem pro
tuto zprávu, která podporuje práva osob se zdravotním postižením a sníženou schopností
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pohybu a orientace, jako je nediskriminační přístup k dopravě a právo na náhradu za ztrátu
nebo poškození invalidních vozíků nebo jiného vybavení pro mobilitu.

Liam Aylward (ALDE),    písemně. – (GA) Osoby se zdravotním postižením musí mít
přístup k dopravním systémům a je nutné chránit práva osob s omezenou schopností
pohybu a orientace, pokud jde o získání pomoci na zastávkách a nádražích. I když
souhlasím, že cestující mají právo na lepší informace a pomoc od provozovatelů a na
nádražích po celé EU, je důležité, aby to nepředstavovalo neúměrnou zátěž pro malé,
tuzemské nebo dobrovolné provozovatele, kteří působí ve venkovských oblastech, což
by je nutilo omezit poskytované služby.

Autobusové linky, které provozují vnitrostátní nebo dobrovolní poskytovatelé, jsou často
pro místní a venkovské komunity nezbytné. V důsledku dodatečných nákladů, které tato
zpráva doporučuje, by se zvýšily ceny a omezil by se počet dostupných tras a někteří
dopravci by pravděpodobně museli provoz ukončit. Nadměrná regulace by přinesla
značnou zátěž těmto provozovatelům, kteří jsou často již pod tlakem, a výsledkem by byly
omezené služby pro obyvatele venkova. Dopravní systém, který dobře funguje na místní
úrovni, je lepší než služba, která je ukončena kvůli nadměrné regulaci.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně.  –  (LT) Hlasoval jsem pro tento důležitý dokument.
S ohledem na růst v odvětví dopravy a zvyšující se mobilitu občanů EU je nezbytné nastolit
celoevropská práva na ochranu cestujících a zajistit rovné podmínky mezi dopravci z
různých členských států. Cestující v letecké dopravě mají již dlouho řadu práv a před dvěma
lety se sjednotila práva cestujících v železniční a letecké dopravě a byla zajištěna vysoká
úroveň ochrany. Podobná práva musí být zajištěna také cestujícím v autobusové dopravě
a musí se zlepšit možnosti cestování osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Domnívám se, že po dlouhých a složitých jednáních se podařilo dosáhnout opravdu dobré
a vyvážené dohody s Radou, která plně chrání práva cestujících, aniž by zatěžovala
dopravce, z nichž ve většině jde o malé a střední podniky. Od nynějška budou mít cestující
autobusem právo na náhradu škody v případě, že je jejich cesta zrušena, opožděna nebo
odložena. Dále se řeší otázka poškozených nebo ztracených zavazadel a byla stanovena
jasná pravidla týkající se práva na náhradu škody v případě nehody.

Gerard Batten and Nigel Farage (EFD),    písemně.  – Jsme proti této právní úpravě, neboť
je jisté, že:

1. dodatečné náklady na dodatečná práva povedou k trvale vyšším cenám jízdenek plošně
pro všechny cestující;

2. autobusové a autokarové trasy, které přinášejí okrajový nebo nulový zisk a neposkytují
žádný prostor pro zvýšení cen jízdenek, budou zcela zrušeny a v těchto místech nebude
fungovat žádná dopravní obslužnost.

EU by neměla mít právo přijímat zákony za Spojené království. Trváme na tom, že Spojené
království má jako národní stát právo sám sebe spravovat a vytvářet si vlastní zákony,
přičemž zákony z oblasti dopravy a životního prostředí nejsou výjimkou.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Úmysl sladit práva cestujících v autobusy
a autokary s právy cestujících v železniční a letecké dopravě je samozřejmě vynikající.
Přesto jsem se zdržel hlasování, protože podle mého názoru nejde text dostatečně daleko.

Limitování práva na odškodnění v případě velkého problému 250 kilometry v podstatě
vylučuje tři země Evropské unie. Přitom by šlo snadno pro tyto země zavést jednoduchý

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS106



mechanismus výjimek. Obecněji řečeno jsou cestující v autobusové a autokarové dopravě
celkově sociálně slabší. Vzhledem k tomu, že o otázce mobility se často hovoří, bylo by
dobré jim vyslat signál týkající se kratších cest, než je 250 kilometrů.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. – (IT) Pokud jde o tento text, nemohu jinak než podpořit
zprávu pana Canciana, na základě které zde v rámci institucionální debaty nejen že usilujeme
o vytvoření společného základu pro zajištění ochrany práv cestujících v autobusové a
autokarové dopravě, ale snažíme se také řádně zohlednit požadavky mobility
znevýhodněných a zdravotně postižených osob. Z tohoto důvodu jsou autobusové a
autokarové společnosti vyzývány, aby se vybavily a vyškolily tak, aby mohly zajistit
minimální úroveň pomoci osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, pokud cestující informuje přepravce o svých potřebách
do 36 hodin před odjezdem. Zdá se proto, že dosažený kompromis vytváří společné
minimální standardy výrazně ve prospěch cestujících, aniž by nadměrně zatěžoval dopravce,
což jsou většinou malé a střední podniky.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Díky výsledku úterního hlasování
Evropský parlament úspěšně přidal do právních předpisů týkajících se práv evropských
cestujících, které se mají plošně provádět od jara 2013, chybějící kousek.

Jednání byla obtížná. Pravidla se nicméně budou vztahovat na všechny vnitrostátní nebo
přeshraniční cesty po silnicích delší než 250 km. Silniční dopravu bylo nutné
standardizovat, neboť evropští občané tento druh dopravy stále více využívají; představuje
totiž levnější a pohodlnější variantu cestování na krátké vzdálenosti, které nepokrývá
letecká doprava. V kontextu evropské dopravy je jen přirozené, že pravidla pro odškodnění,
která již dlouho platí v letecké dopravě, budou mít ekvivalent i v silniční dopravě.

V příliš mnoha případech používají silniční dopravci pravidla dle vlastního uvážení, a to
zejména v zemích, které vstoupily do Unie v poslední době. Když jim přibude odpovědnost,
může to jen pomoci zlepšit nabízené služby. Každý cestující, ať už cestuje letadlem nebo
po silnici, si musí být vědom svých práv, a to zejména v situacích, kdy platí za určitou
službu a někdy dostane něco úplně jiného. Doufám, že dočasnou výjimku z těchto pravidel
nebude požadovat příliš mnoho států a že budou uplatňována na všech úrovních od roku
2013.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. – (IT) Chtěl bych poblahopřát panu Cancianovi
k vynikající práci, díky které jsme dosáhli uspokojivého a dobře vyváženého kompromisu.
Díky této zprávě budou totiž od tohoto dne zaručena práva cestujících v autobusové a
autokarové dopravě, kteří jako jediní dosud nejsou na evropské úrovni výslovně chráněni.
Proto jsem hlasoval pro tento dokument, na němž oceňuji také to, jakou pozornost věnuje
automobilovým společnostem působícím v tomto odvětví.

Díky dosažené dohodě se podařilo předejít nadměrnému zatížení dopravců, jejichž podniky
jsou často rodinného typu a skromných rozměrů. Současně si myslím, že je důležité, aby
Evropská unie přijala zvláštní předpis, na jehož základě brzy vznikne listina práv cestujících,
zaměřená zejména na potřeby zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.

Jan Březina (PPE),    písemně. – (CS) Schválený text nařízení považuji za vyvážený
kompromis zajišťující práva cestujících, aniž by přitom představoval přehnanou
administrativní zátěž pro dopravce, z nichž většinu tvoří malé a střední podniky. Považuji
za úspěch, že se EP podařilo prosadit proti vůli Rady působnost nařízení na veškerou
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linkovou, vnitrostátní a přeshraniční dopravu, kde je vzdálenost 250 km a více, zatímco
Rada prosazovala minimální vzdálenost 500 km. Vítám, že v případě zrušení, zpoždění
delšího než 120 minut nebo nadměrného příjmu rezervací budou mít cestující kromě
nároku na pokračování v cestě nebo přesměrování do cílového místa určení či proplacení
ceny jízdenky nárok na náhradu v hodnotě 50 % ceny jízdenky. Vzhledem k tomu, že
nařízení o právech cestujících autobusy navazuje na nařízení o právech cestujících vlaky,
netěší mě, že na rozdíl od cestujících autobusy si cestující vlaky musí v mnoha státech EU
na uplatnění svých práv počkat, zejména pokud jde o nárok na vrácení čtvrtiny až poloviny
jízdného při zpoždění nad jednu hodinu.

I české ministerstvo dopravy využilo možnosti odložit platnost příslušné evropské
legislativy o pět let. Jako důvod uvedlo poměrně rozsáhlou stavební činnost na tuzemské
železniční síti, kvůli které se vlaky zpožďují. To v konečném důsledku znamená zavedení
systému dvojích standardů znevýhodňujícího jednu skupinu cestujících oproti jiné.

David Campbell Bannerman (ECR),    písemně.  – Jsme proti této právní úpravě, neboť
je jisté, že:

1. dodatečné náklady na dodatečná práva povedou k trvale vyšším cenám jízdenek plošně
pro všechny cestující;

2. autobusové a autokarové trasy, které přinášejí okrajový nebo nulový zisk a neposkytují
žádný prostor pro zvýšení cen jízdenek, budou zcela zrušeny a v těchto místech nebude
fungovat žádná dopravní obslužnost.

EU by neměla mít právo přijímat zákony za Spojené království. Trváme na tom, že Spojené
království má jako národní stát právo sám sebe spravovat a vytvářet si vlastní zákony,
přičemž zákony z oblasti dopravy a životního prostředí nejsou výjimkou.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že se odvětví dopravy neustále
rozšiřuje, je nezbytné, aby práva na ochranu cestujících, srovnatelné s podmínkami u
ostatních druhů dopravy, platila v celé EU rovněž i pro autobusovou a autokarovou
dopravu, která zaznamenala nárůst o více než 5 % a dosáhla ročního objemu 72,8 milionu
cestujících. Je také důležité zajistit rovné podmínky, pokud jde o hospodářskou soutěž
mezi dopravci z různých členských států a mezi různými druhy dopravy. Domnívám se
proto, že je důležité, že se téměř po dvou letech jednání podařilo dosáhnout dohody, která
těmto cestujícím umožní využívat všech práv, zejména pokud jde o pomoc v případě
nehody, zpoždění, zrušení cesty, náhrady atd. Současně je zvláštní pozornost věnována
právům osob se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace.
Podporuji tento kompromis, neboť jsem přesvědčen, že je zcela uspokojivý a vyvážený,
protože zajišťuje práva cestujících, aniž by přitom představoval přehnanou administrativní
zátěž pro dopravce, z nichž většinu tvoří malé a střední podniky.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně. – (RO) Považuji za dobré znamení, že lze
konečný text považovat za velmi uspokojivý a dobře vyvážený kompromis zajišťující práva
cestujících, aniž by přitom představoval přehnanou administrativní zátěž pro dopravce,
z nichž většinu tvoří malé a střední podniky.

Anne Delvaux (PPE),    písemně. – (FR) Komise předložila v prosinci 2008 návrh nařízení
o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Hlavním cílem tohoto návrhu
bylo zavést společná ustanovení týkající se těchto práv. To se nyní stalo a jsem potěšena,
že cestující autobusem na trasách v délce nejméně 250 km budou nyní mít po celé EU
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stejná práva na informace, pomoc a náhradu v případě zrušení cesty, nadměrného příjmu
rezervací nebo zpoždění o dvě hodiny či více.

Cestující budou mít možnost volby mezi proplacením ceny jízdenky a pokračováním v
cestě za stejných podmínek a bez dodatečných nákladů. Pokud je jedinou dostupnou
možností proplacení jízdenky, musí mít nárok na náhradu v hodnotě 50 % ceny jízdenky.
Kromě toho budou mít cestující také nárok na odškodnění v případě ztráty nebo poškození
zavazadel.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt and Cecilia Wikström (ALDE),    písemně.  –
(SV) Evropský parlament tento týden hlasoval o zprávě, která má na evropské úrovni
zajistit práva pro cestující autobusy a autokary. Dosažený kompromis s Radou je krokem
správným směrem, ale oblast působnosti tohoto nařízení je bohužel omezená, a proto
jsme se rozhodli zdržet se hlasování.

Jsme přesvědčeni, že je problematické, že byly z dohody vyloučeny tři členské státy –
Lucembursko, Malta a Kypr –, neboť to značně oslabuje celkovou ochranu cestujících v
Evropě. Domníváme se také, že vzdálenost 250 km je jako základ pro právní předpisy EU
příliš dlouhá, protože to v praxi znamená, že cestující autobusy a autokary nebudou při
cestě z Lucemburku do Štrasburku nebo z Malmö do Växjö právními předpisy chráněni.
To je politováníhodné.

Jsme také proti doložce vyšší moci, která omezuje odpovědnost dopravce v případě zrušení
nebo zpoždění cesty způsobeného nepříznivými klimatickými podmínkami nebo velkými
přírodními katastrofami. Považujeme to za znepokojující precedent pro nadcházející revizi
nařízení o právech cestujících v letecké dopravě.

Vítáme nicméně zlepšení práv osob se zdravotním postižením, které tato dohoda přináší,
i další pomoc, na kterou budou mít tito lidé nyní nárok.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy o právech
cestujících v autobusové a autokarové dopravě, protože těmto cestujícím přiznává práva
srovnatelná s právy cestujících jinými druhy dopravy. Toto nové nařízení obsahuje důležitá
ustanovení, která se týkají zejména práv osob se zdravotním postižením nebo osob s
omezenou schopností pohybu a orientace, jakož i práv cestujících v případě zrušení nebo
zpoždění cesty.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Cestující mají bez ohledu na dopravní prostředky,
které použijí, právo na poskytnutí kvalitních a bezpečných služeb, a proto považuji záměr
zavést harmonizované předpisy týkající se práv cestujících v autobusové a autokarové
dopravě na celém území EU jako pozitivní. Kromě toho jsem přesvědčen, že práva
cestujících by měla být zásadně stejná bez ohledu na druh použité dopravy, s výjimkou
případů, kdy by to bylo neslučitelné s vlastnostmi použitých dopravních prostředků. Na
závěr bych rád poblahopřál paní Kratsaové-Tsagaropoulouové, panu Simpsonovi,
zpravodaji a všem ostatním účastníkům jednání v dohodovacím výboru za odvedenou
práci a za dohodu, které dosáhli, pokud jde o konečnou verzi tohoto nařízení.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Tato zpráva se týká společného textu,
který přijal dohodovací výbor a který se týká nařízení Evropského parlamentu a Rady o
základních právech cestujících využívajících autobusovou a autokarovou dopravu.

Za prvé bych rád poblahopřál dohodovacímu výboru k odvedené práci a dosaženému
konsensu. Ze tří práv, které Rada původně navrhla, se podařilo dostat na 12, mezi nimiž
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bych rád upozornil na pravidla týkající se odpovědnosti, náhrady, pomoci, náhradní
dopravy a na zvláštní pozornost vůči cestujícím se zdravotním postižením nebo sníženou
schopností pohybu a orientace.

Vítám proto tento další krok Evropské unie, který, jak jsem si jist, zvýší počet cestujících
autobusy a autokary díky pocitu bezpečí a pohodlí, který přinese, což významně přispěje
ke snížení emisí CO2.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Dohoda o právech cestujících v autobusové
a autokarové dopravě, které dosáhl Parlament a Rada v rámci dohodovacího výboru, nově
definuje oblast působnosti nařízení; ve druhém čtení byla omezena na cestující dálkových
spojů, které jsou definovány jako cesty v délce 250 km nebo více. Současně dohoda
stanovuje 12 základních práv cestujících na krátké vzdálenosti, se zaměřením na potřeby
osob se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace, například
odškodnění v případě ztráty nebo poškození invalidních vozíků a jiného vybavení pro
mobilitu, nediskriminační jízdenky a podmínky přepravy a právo na informace.

Jedná se o návrhy, které samozřejmě podporujeme. Musíme však vyjádřit určité
pochybnosti, pokud jde o pozměňovací návrhy vložené v rámci dohodovacího výboru
a o kritéria pro provádění tohoto nařízení. Vzhledem k rozdílům ve velikosti a
charakteristikách zemí EU může být obtížné v některých z nich směrnici uplatňovat,
zejména v nejmenších zemích, v nichž není možné realizovat mnoho cest odpovídajících
konceptu „dálkové“ cesty. V důsledku toho mohou cestující neopodstatněně přijít o zmíněná
práva.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Po několikaletém procesu představuje přijetí
tohoto textu významný pokrok ve prospěch práv cestujících v Evropě, a to zejména práv
osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Po
přijetí tohoto nařízení (které se týká cesty autobusem a autokarem) se nyní na všechny
druhy dopravy v Evropské unii vztahují právní předpisy, zajišťující práva a záruky pro
cestující, jejichž cesta je například zrušena nebo odložena, nebo jejichž zavazadla jsou
ztracena atd. Lituji však toho, že se toto nařízení vztahuje pouze na cesty delší než 250 km,
protože to v podstatě vylučuje tři členské státy Evropské unie (Lucembursko, Maltu a Kypr),
ale také mnoho tras, například trasu Brusel-Amsterdam nebo Budapešť-Vídeň. Nakonec
vyjadřuji také nesouhlas s nedostatečnou flexibilitou u „cest“ v přeshraničních oblastech,
což ztěžuje mobilitu evropských občanů. Jinými slovy je tento text mnohem méně
ambiciózní než to, co jsme obhajovali v dohodovacím výboru před několika měsíci, a
mnohem méně ambiciózní než to, co bych bývala chtěla zajistit pro cestující v Evropě.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro tento text nejen proto, že
usiluje o posílení práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, pokud jde o
odškodnění a pomoc v případě nehody, ale také proto, že klade důraz na zásadu zákazu
diskriminace osob s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří musí mít také náležitý
přístup k těmto způsobům dopravy, jež nyní představují 10 % veškeré silniční osobní
dopravy v Evropě. Dále vítám skutečnost, že díky tomuto textu jsou nyní práva cestujících
chráněna u všech druhů dopravy.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně.  – Hlasoval jsem pro, aby cestující autobusy a
autokary získali důležitá nová práva. Myslím, že jsme dosáhli spravedlivé rovnováhy mezi
právy spotřebitelů a potřebami dopravců. Dnešní hlasování bude důležité zejména pro
cestující se zdravotním postižením, kteří budou mít z výsledku dnešního hlasování užitek.
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Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem ve prospěch tohoto usnesení, v
němž Evropský parlament vyjadřuje svůj postoj k ochraně práv cestujících. Věřím, že to
přispěje ke zlepšení podmínek pro cestující a poskytne jim to větší právní jistotu v případě
nehody nebo jiné nepředvídané události. Současně budou posílena práva cestujících, aniž
by to znamenalo přehnanou administrativní zátěž pro dopravce, z nichž většinu tvoří
malé a střední podniky. A nejdůležitější je, že budou práva cestujících autobusy srovnatelná
s právy cestujících v ostatních druzích dopravy.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Po napjatých jednáních mezi Radou a Parlamentem
můžeme dnes konečně předložit zprávu, kterou vypracoval pan Cancian. Nemohu hlasovat
jinak než ve prospěch této zprávy, jež Evropské unii umožňuje požadovat po jednotlivých
členských státech, aby uvedly právní předpisy v této věci v soulad s pokyny v této zprávě,
která se zaměřuje na větší ohled na cestující v autobusové a autokarové dopravě. Vzhledem
k tomu, že autobusy jsou po autech nejčastěji používané dopravní prostředky – a tento
trend stále stoupá –, má Evropa povinnost postavit se za své občany, kteří využívají těchto
služeb. Zpráva představuje dobrý kompromis a myslím, že za sebe musím opravdu
zdůraznit skutečnost, že byla patřičná pozornost věnována právům zdravotně postižených
osob: zpráva vyžaduje větší pomoc autobusových a autokarových přepravců všem osobám
se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Po
vstupu tohoto právního předpisu v platnost budou mít občané právo na jasná a společná
pravidla týkající se náhrady škod nebo náhrady v případě zpoždění oproti plánovanému
jízdního řádu.

Bogusław Liberadzki (S&D),    písemně. – (PL) Evropský parlament přijal v úterý 15.
února 2011 zprávu, která přinese dlouho očekávaný výsledek, a sice stejná práva pro
cestující ve všech odvětvích dopravy. Práva cestujících v linkové autobusové dopravě byla
posílena, pokud jde o ztrátu zavazadel, ztrátu osobních věcí, úmrtí nebo ztrátu zdraví nebo
problémy, které vznikly chybou dopravce, atd. Pozitivním rysem je, že nařízení upravuje
práva cestujících v celé Evropské unii. Je třeba zdůraznit, že tato základní práva zahrnují
potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Nařízení má zajistit přístup k dopravě bez diskriminace. Upravuje také povinnosti cestujících
a důsledky zanedbávání těchto povinností, které mohou zahrnovat ztrátu možnosti žádat
o náhradu. S ohledem na výše uvedené jsem hlasoval ve prospěch tohoto nařízení, které
je dobře připravené a doplňuje soubor práv cestujících v Evropské unii.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Dnes, po dvou letech složitých jednání
s členskými státy, hlasoval Evropský parlament o přijetí dohody o nařízení, které bude
pokrývat všechna práva cestujících na dlouhých vnitrostátních nebo přeshraničních cestách.
Hlasoval jsem pro tuto dohodu, protože obsahuje 12 základních práv, která mají zásadní
význam pro zlepšení kvality dopravních služeb. Týkají se zejména práva cestujících na
informace před cestou a během cesty a potřeb lidí se zdravotním postižením a sníženou
schopností pohybu a orientace. Zavedení těchto práv nám umožní zajistit nediskriminační
přístup k přepravě.

Kromě toho zahrnuje tato zpráva práva cestujících, která považuji za velmi důležitá, a to
povinnou náhradu za ztracené zavazadlo, úhradu určité částky v případě smrti nebo zranění
cestujícího či náhradu až do výše 50 % hodnoty jízdenky vedle plné úhrady ceny jízdenky,
pokud provozovatel zruší cestu a není tedy schopen dodržet svou přepravní smlouvu.

David Martin (S&D),    písemně.  – Vítám tuto zprávu, která stanoví nový soubor práv
cestujících autobusy a autokary a která by měla zvýšit kvalitu nabízených služeb, neboť
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vyvíjí tlak na poskytovatele dopravních služeb, aby nesli odpovědnost za zpoždění či
zrušení spojů a za ztracená nebo poškozená zavazadla. Zpráva také obsahuje důležitá
ustanovení týkající se zlepšení dostupnosti místní autobusové dopravy pro osoby se
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Gesine Meissner (ALDE),    písemně.  – Toto nařízení je krokem správným směrem, neboť
vytváří evropský soubor práv cestujících v autobusové dopravě. Kromě některých
základních práv se však vztahuje na linkovou dopravu při vzdálenosti 250 km nebo více.
Takový omezený rozsah může být jen stěží základem pro skutečně evropskou legislativu
v zájmu všech cestujících v autobusové dopravě a skupina ALDE takové řešení nemůže
podpořit.

Jsme rovněž proti doložce vyšší moci, která dopravce osvobozuje od povinnosti poskytnout
cestujícím ubytování v případě zrušení nebo zpoždění cesty, jsou-li způsobeny nepříznivými
povětrnostními podmínkami nebo velkými přírodními katastrofami, neboť to může
vytvořit precedens pro jiné právní předpisy EU o právech cestujících. I když to není vítězství,
je to zlepšení, zejména pro cestující se zdravotním postižením a sníženou schopností
pohybu a orientace. Podařilo se nám zajistit nediskriminační podmínky přístupu, vyškolení
zaměstnanců dopravců a pracovníků na nádražích, kteří jednají přímo s cestujícími, aby
dokázali pomoci zdravotně postiženým osobám, a dále náhrady za poškození nebo ztrátu
vybavení pro mobilitu na všech trasách, bez ohledu na vzdálenost. S ohledem na výše
uvedené a s cílem vytvořit harmonizovaný soubor práv EU pro všechny cestující jsme se
nepostavili proti dohodě a v závěrečném hlasování jsme se zdrželi hlasování.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Doposud se zvláštní právní předpisy vztahovaly jen
na cestující v letadlech, vlacích a lodích. Od nynějška budou chráněna i práva cestujících
v autobusové a autokarové dopravě. Cestující, kteří cestují autobusy a autokary, tedy budou
mít práva srovnatelná s právy cestujících, kteří používají jiné druhy dopravy. Nařízení,
které jsme dnes schválili, poskytuje cestujícím pomoc a odškodnění v případě nehody,
zrušení nebo zpoždění cesty, a zajišťuje nediskriminační přístup pro cestující se zdravotním
postižením. Nová pravidla budou platit pro všechny pravidelné vnitrostátní a přeshraniční
trasy v délce nejméně 250 kilometrů. To představuje důležitý pokrok v otázce ochrany
práv občanů.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem kladně, ale rád bych dodal, že
provozovatelé autobusových a autokarových služeb by měli také splňovat požadavek na
vytvoření bezpečnostních systémů a systémů pomoci při mimořádných událostech na
mezinárodních a dálkových trasách, protože při nehodách může dojít ke zranění cestujících.
Je rovněž nutné zavést další předpisy týkající se odpovědnosti autobusových dopravců za
život a zdraví cestujících, včetně povinných lékařských prohlídek zaměřených na zdravotní
stav a duševní vyrovnanost řidičů autobusů a autokarů, kteří odpovídají za bezpečnost a
zdraví cestujících.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písemně. – (LT) Dnes jsme hlasovali pro
dokument, který sice není ideální, ale představuje stále dobrý kompromis a Radě a
Evropskému parlamentu pomohl dosáhnout dohody. Toto nařízení týkající se práv
cestujících stanoví pravidla, pokud jde o náhradu škody v případě nehody nebo zpoždění
cesty, vyřizování stížností cestujících a práva osob se zdravotním postižením. Bezpochyby
je neuspokojivé, že se nařízení bude uplatňovat na vzdálenost 250 km a více. V případě
malých zemí by to skutečně nebylo oprávněné, ale nehovoříme zde jenom o místních
cestách, ale i o cestách mezinárodních, a proto věřím, že pro občany EU, kteří cestují, se

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS112



tento dokument stane zárukou jejich práv, přičemž zvláštní pozornost se věnuje právům
osob se zdravotním postižením.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení rozšiřující
práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Tento dokument je výsledkem
kompromisu, kterého bylo dosaženo po dlouhých jednáních. Zlepšuje uplatňování práv
cestujících a přitom nepřináší další zátěž pro dopravce.

Myslím, že je důležité zajistit, aby byla práva, která mají cestující autobusem, srovnatelná
s právy u ostatních druhů dopravy a aby měli dopravci zaručeny rovné podmínky.

I když požaduji uzákonění odpovídající náhrady za škodu, souhlasím s návrhem, aby se
stanovily limity pro náhradu škody, které budou muset členské státy dodržovat. Zvláště
důležité je zajistit spravedlivé a dostatečné odškodnění v případě úmrtí, a jsem proto
přesvědčen, že stropy pro takovou náhradu podle vnitrostátního práva nesmí být nižší
než minimální částky stanovené v nařízení. Kromě toho musí být zajištěna řádná operativní
pomoc v případě nehody, kdy budou cestujícím nabídnuty služby a věci, které budou
nejvíce potřebovat.

Souhlasím s ustanoveními nařízení, které poskytují cestujícím odpovídající záruky pro
případ zrušení nebo odložení cesty a zajišťují jim nárok i na další náhrady. Vítám skutečnost,
že se nařízení zaměřuje především na zdravotně postižené cestující a cestující s omezenou
schopností pohybu a orientace a na poskytování pomoci, kterou na cestách potřebují.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Práce, kterou pan Cancian odvedl v dohodovacím
řízení ohledně nařízení o právech cestujících, vedla k přijetí evropského právního rámce
pro ochranu cestujících autobusy a autokary, k němuž dojde současně s vytvořením
jednotného trhu v dopravě. Až doposud působil dopad vnitrostátních předpisů kvůli
právnímu vakuu v neprospěch konkurence (vzhledem k různým rozdílům) a v neprospěch
občanů se zdravotním postižením a / nebo občanů s omezenou pohyblivostí, jejichž práva
nyní zaručuje Evropská unie. Zprávu jsem podpořil, protože si myslím, že představuje
velký kus práce. Výsledný kvalitní kompromis vyvíjí tlak na evropskou dopravní politiku,
aby učinila výrazný krok vpřed, nejen tím, že zaručí práva cestujících, ale také tím, že
nebude přítěží pro dopravce, kteří tyto služby poskytují.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Návrh usnesení o návrhu nařízení o
právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě výrazně zlepšuje práva cestujících.
Konečný kompromisní text obsahuje i přes to, že jednání mezi Evropským parlamentem
a Radou trvala několik měsíců, ustanovení o řadě práv pro cestující autobusy a autokary
na linkách v délce 250 km nebo více, a ne 500 km, jak původně navrhovala Rada.

Během čtyř let, což je konečný termín pro uplatnění tohoto zvláštního ustanovení, budou
moci řečtí cestující autobusy a autokary a jejich partneři žádat náhradu za zpoždění a
zrušení linek nebo za neopodstatněné změny jízdního řádu. Je jen správné, že by tato práva
měla být zachována, a proto jsem hlasoval ve prospěch této zprávy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem ve prospěch této
zprávy o právech cestujících autobusy a autokary. Vítám skutečnost, že v konečném znění
představuje uspokojivý a vyvážený kompromis zajišťující práva cestujících, aniž by přitom
představoval přehnanou administrativní zátěž pro dopravce, z nichž většinu tvoří malé a
střední podniky. Návrh Komise zavést v celé Evropské unii práva chránící cestující
srovnatelná s právy, vztahující se na ostatní druhy dopravy, stejně jako zajištění rovných
podmínek pro hospodářskou soutěž mezi přepravními společnostmi z různých členských
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států a mezi různými druhy dopravy je opatření, ze kterého mohou mít užitek všichni.
Jednání byla dlouhá a skončila dohodovacím řízením. Největšími spornými body byla
otázka vnitrostátních orgánů odpovědných za prosazování nařízení a otázka rozsahu
regulace. Nařízení se nakonec vztahuje na všechny pravidelné vnitrostátní nebo přeshraniční
linky, za předpokladu, že je plánovaná ujetá vzdálenost 250 km a více („dálkové spoje“).
Nařízení rovněž stanoví odškodnění a pomoc v případě nehody, řeší práva cestujících v
případě zrušení nebo zpoždění linky a práva osob se zdravotním postižením a / nebo s
omezenou schopností pohybu a orientace.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, neboť jsem
přesvědčen, že konečné znění nařízení schválené dohodovacím výborem představuje
vyvážený kompromis, který zajistí dostatečnou ochranu pro cestující autobusy a autokary
a přizná jim důležitá práva, obzvláště v případě nehody, zrušení nebo zpoždění linky, dále
právo na přístup k informacím a podávání a vyřizování stížností, a práva pro osoby se
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Frédérique Ries (ALDE),    písemně. – (FR) Zdržela jsem se hlasování o tomto nařízení o
právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, které bylo přijato velkou většinou
socialistů a konzervativců. Lituji, že byl učiněn značný krok zpět od stanoviska, který
Parlament původně přijal, a to ve třech hlavních bodech. 1.) Nařízení se vztahuje pouze
na vzdálenosti delší než 250 km. V praxi nebudou lidé, kteří cestují autobusem z Bruselu
do Amsterdamu chráněni, zatímco cestující letadlem ano! To je nespravedlivé, zvláště když
víme, že tento druh dopravy využívají nejčastěji nejméně zámožní lidé. 2.) Doložku o vyšší
moci (nepříznivé povětrnostní podmínky nebo přírodní katastrofy) budou moci dopravci
uplatnit až příliš snadno, aby se vyhnuli placení náhrady cestujícím v případě zpoždění
nebo zrušení linky. 3.) Odchylky umožní zemím odložit vstup tohoto nařízení v platnost
až do roku 2021! Vítám nicméně posun v textu, který se týká povinné pomoci zdravotně
postiženým lidem a lidem s omezenou schopností pohybu a orientace a práva na
odškodnění v případě nehody, zpoždění nebo zrušení. Parlament se nicméně spokojil s
lacinou, špatně vypracovanou smlouvou. Mnoho výjimek a odchylek bude znamenat, že
rozsah těchto práv bude značně omezený a na úkor cestujících autobusy.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. – (IT) Tato sněmovna dnes hlasovala o zprávě o
právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. V prosinci roku 2008 předložila
Komise návrh nařízení o právech cestujících autobusy a autokary. Komise si v tomto návrhu
sama stanovila za cíl zavést na úrovni Evropské unie práva, která by chránila cestující a
byla by srovnatelná s právy cestujících v jiných dopravních prostředcích, jakož i zajistit
rovné podmínky hospodářské soutěže mezi dopravci v různých členských státech a mezi
různými dopravními prostředky.

K hlavním bodům, které vedly v průběhu dohodovacího řízení k dohodě, patří: rozsah,
doba platnosti odchylek, odškodnění a pomoc v případě nehod, práva cestujících v případě
zrušení nebo zpoždění linek a práva zdravotně postižených osob a osob s omezenou
schopností pohybu a orientace. Konečný text lze považovat za velmi uspokojující a
vyrovnaný, neboť se mu daří zajistit práva cestujících, aniž by přitom představoval
přehnanou administrativní zátěž pro dopravce, z nichž většinu tvoří malé a střední podniky.

Na výsledek dohodovacího řízení je nutné hledět jako na vítězství Parlamentu.

Robert Rochefort (ALDE),    písemně. – (FR) Jsem rád, že jednání mezi Parlamentem a
členskými státy nakonec vyústila v přijetí nařízení, které zaručí širší práva pro cestující
autobusem nebo autokarem. Toto nařízení zaplňuje mezeru v právních předpisech
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týkajících se práv cestujících: v této věci doposud na rozdíl od letecké a železniční dopravy
neexistovaly evropské právní předpisy.

Tento text zavádí mimo jiné několik typů odškodnění: občerstvení v případě zpoždění
delšího než 90 minut, náklady na ubytování na jednu noc v případě přerušení cesty, nehody
nebo zpoždění vyžadujícího přenocování, dále horní hranici ve výši nejméně 1 200 EUR,
pokud jde o náhrady v případě ztráty nebo poškození zavazadel ponechaných v péči
dopravce.

Kromě toho se přisuzují specifická práva zdravotně postiženým cestujícím, zejména pokud
jde o povinnost dopravce poskytnout jim pomoc – pokud ho tyto osoby informují o svých
potřebách 36 hodin předem – a povinnost vyplatit odškodnění nebo náhradu za poškození
či ztrátu jejich speciálních pomůcek. Toto nařízení se bude vztahovat na všechny pravidelné
dálkové (250 km a více) vnitrostátní a přeshraniční linky od jara roku 2013.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Za belgického předsednictví Rada výrazně
oslabila stanovisko Parlamentu přijaté v prvním a druhém čtení. Působnost nařízení je
stanovena na linky o minimální délce 250 km, což znamená, že většina autobusové dopravy
do něj nebude zahrnuta. Byla rovněž stanovena úhrada v případě zpoždění spoje (nejméně
2 hodiny, přičemž se vrací polovina z ceny jízdenky – oproti železniční dopravě, kde se
jízdné vrací již od 1 hodiny zpoždění). A konečně jsou omezena a oslabena práva pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a není zajištěn bezbariérový přístup k
autobusové dopravě. Proto jsme hlasovali proti usnesení.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto usnesení, které
konečně uznává a chrání práva cestujících u všech dopravních prostředků, v důsledku
čehož se uživatelé dostali do centra pozornosti dopravní politiky. Větší ochrana práv
cestujících podporuje používání veřejné dopravy a zdravou konkurenci mezi dopravci,
což je nutí rozvíjet více konkurenční služby. Je důležité zdůraznit, že nové nařízení bude
uplatňováno v plném souladu se zásadou subsidiarity.

Dvěma důležitými novinkami jsou ustanovení o peněžité náhradě v případě zranění nebo
poškození či ztráty zavazadel a o záruce pomoci v případě zpoždění nebo přerušení cesty,
která bude vycházet z modelu používaného pro vlaky a letadla. Konečný text uznává a
chrání cestující, se zvláštním zřetelem na cestující s omezenou schopností pohybu a
orientace a na osoby se zdravotním postižením, kterým zajišťuje náležité informace a
služby. Je také důležité zdůraznit, že to nebude znamenat žádné dodatečné náklady pro
podniky, jelikož jsou chráněny před rizikem neúnosných nákladů na přizpůsobení, čímž
se zajistí spravedlivá rovnováha mezi právy cestujících a zárukami pro malé a střední
podniky.

Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Prostřednictvím tohoto nařízení se konečně do
právních předpisů zavádí práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě. I když
Komise navrhla toto nařízení již v roce 2008, teprve nyní bylo dosaženo slušného
kompromisu a jediný druh dopravy, který ještě neměl pravidla na ochranu cestujících, je
teď má.

Zvláštní pozornost byla věnována osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace. Jediný sporný bod textu se týkal oblasti působnosti pravidel,
která platí pouze pro cesty nad 250 km. Pomoc v případě zpoždění bude zahrnovat
povinnost poskytnout jídlo, pití a náhradní dopravu. Pokud dojde k přerušení jízdy, dostane
cestující nejen vrácené jízdné, ale v případě potřeby mu bude rovněž poskytnuto
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přenocování až na dvě noci. Ztrátu nebo poškození zavazadel bude možné kompenzovat
až do výše 1 200 EUR.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    písemně. – (ET) Hlasovala jsem proti zprávě, o níž dnes
diskutujeme a která se týká práv cestujících autokary, protože jsem přesvědčena, že nebere
v úvahu všechny členské státy Evropské unie a ponechává velké množství linek mimo
působnost směrnice. 250 km je zjevně příliš velká vzdálenost, protože zcela vylučuje
Maltu, Kypr a Lucembursko. Vyloučena je rovněž většina estonských, lotyšských, litevských,
dánských, holandských a belgických linek. Bohužel musím přiznat, že estonská vláda v
průběhu dohodovacího řízení podporovala dokonce delší vzdálenost 500 km, což by
úplně vyloučilo Estonsko. Doufám, že den, kdy se estonská vláda postaví za práva cestujících
autokary, namísto zisku pro dopravce, není daleko, a to jakmile směrnice projde
legislativním procesem.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně.  –  (NL) Toto je čtvrtý balík na ochranu práv cestujících.
Poté, co byla přijata ochrana práv cestujících v letecké, železniční a vodní dopravě, jsme
nyní obrátili pozornost na práva cestujících autobusy. Ti od nynějška obdrží odškodnění
v případě zpoždění cest o délce více než 250 km, pomoc v případě zrušení cesty, ochranu
v případě nehod a úmrtí, jakož i náhradu za ztracená nebo poškozená zavazadla. Cestující
s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít rovněž právo na zvláštní pomoc,
jak je tomu již v případě leteckých společností. Stanovisko Evropského parlamentu z
prvního a druhého čtení bylo v konečném výsledku značně oslabeno. Parlament chtěl tato
pravidla uplatnit na cesty o délce více než 50 km. Rada je chtěla uplatnit pouze na cesty o
délce více než 500 km. Kompromisem je 250 km.

To znamená, že se pravidla nevztahují na mnoho nynějších tras, jako je trasa
Brusel-Amsterdam, Lucemburk-Štrasburk nebo Vídeň-Budapešť. Pozitivní nicméně je, že
tento právní předpis stanoví seznam 12 základních pravidel, která platí pro jakoukoli
vzdálenost a jsou zaměřena na potřeby zdravotně postižených osob a dalších osob s
omezenou schopností pohybu a orientace. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
je nicméně nesmírně zklamána velmi chabým výsledkem. Proto jsem společně s ostatními
členy skupiny zelených hlasoval proti této dohodě.

Catherine Stihler (S&D),    písemně.  – Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, jejímž
cílem je poskytnout cestujícím autobusem nebo autokarem více práv, včetně práva na
pomoc pro cestující se zdravotním postižením a pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace. Ochrana spotřebitele v Evropě je pro labouristickou stranu klíčovou prioritou.

Marc Tarabella (S&D),    písemně. – (FR) Vítám přijetí této zprávy, zejména kvůli novinkám,
které zavádí z hlediska pomoci zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, podpory podávání a vyřizování stížností a podpory
odškodnění a pomoci v případě nehody. Chtěl bych nicméně zdůraznit, že je naléhavě
nutné zajistit, aby členské státy striktně dodržovaly ustanovení týkající se práv cestujících
v případě zrušení nebo zpoždění spojů, aby se předešlo nesprávnému použití pravidel,
které často pozorujeme při uplatňování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Hlavním cílem návrhu Evropské komise je zajistit,
aby měli cestující autobusy a autokary stejná práva jako cestující využívající ostatní druhy
dopravy, a dále zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi dopravci v různých
členských státech a mezi různými druhy dopravy. I přes neshody v průběhu procesu vítám
skutečnost, že toto nařízení bylo přijato, neboť umožní ochranu práv cestujících autobusy
a autokary, aniž by přitom představovalo přehnanou zátěž pro malé a střední dopravce,
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které v rámci tohoto odvětví fungují. Toto nařízení stanoví soubor základních práv a
zdůraznil bych, že zvláštní pozornost je věnována osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace a osobám se zdravotním postižením, a právo na odškodnění a pomoc v případě
nehody, zrušení nebo zpoždění linky.

Tato práva se vztahují na všechny vnitrostátní i přeshraniční linky, za předpokladu, že se
ujetá vzdálenost rovná nebo přesahuje 250 km. Týká se to i cestujících, kteří absolvují jen
část těchto dálkových cest. Byla také stanovena práva pro cestující na krátkých pravidelných
linkách, zejména nediskriminační přístup k přepravě a právo na informace při cestování.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    písemně. – (PL) Nařízení o právech
cestujících v autobusové a autokarové dopravě je výborným příkladem toho, jak Evropský
parlament demonstruje své obavy o práva spotřebitelů. Po obtížných jednáních s Evropskou
radou jsme přijali text, který se zabývá posledním dopravním prostředkem, u nějž právní
předpisy EU dosud neřešily práva cestujících. Na začátku jednání Parlament požadoval,
aby nová pravidla platila u cest o délce více než 50 km, zatímco Rada chtěla určit vzdálenost
nad 500 km. Cestou kompromisu byla stanovena vzdálenost přesahující 250 km. Cestující
na těchto linkách získají řadu úlev a práv, které se podobají úlevám a právům v letecké
dopravě. Právní předpisy EU jednoznačně upravují práva pro případ ztráty zavazadel na
letišti nebo pro případ opoždění letu o dlouhou dobu. Cestující autobusy a autokary byli
doposud v mnohem horší situaci. Dnes budou mimo jiné moci požadovat odškodnění za
zpoždění nebo poškození zavazadel a osoby s omezenou pohyblivostí obdrží speciální
doprovod.

Vytvoření Charty práv cestujících znamená, že si občané budou více vědomi toho, co
mohou očekávat od dopravců. Charta bude zahrnovat soubor základních práv, na něž má
každý cestující nárok bez ohledu na vzdálenost, kterou procestuje. Toto je příklad dobrých
právních předpisů, zaměřených na občany. Toto nařízení nám umožní posílit práva
spotřebitelů a společný trh, a proto jsem hlasovala pro jeho přijetí.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem pro nařízení o právech
cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Toto nařízení stanoví práva cestujících
využívajících služeb autobusové a autokarové dopravy, která jsou srovnatelná s právy, jež
platí pro všechny ostatní druhy dopravy. Nařízení se vztahuje na všechny pravidelné linky,
a to vnitrostátní i přeshraniční, o minimální plánované délce 250 km.

Tato práva se týkají nediskriminačního přístupu k dopravě pro osoby se zdravotním
postižením, dále přiznání odškodnění v případě smrti nebo zranění cestujícího nebo ztráty
či poškození zavazadel. Je-li cesta zrušena nebo opožděna o více než 120 minut, bude
cestujícím okamžitě nabídnuta možnost buď přesměrování do cílového místa určení či
proplacení ceny jízdenky. Pokud dopravce tuto možnost nenabízí, má cestující kromě
proplacení ceny přepravního dokladu nárok na náhradu v hodnotě 50 % ceny jízdenky.
Pokud je cesta v délce více než tři hodiny zrušena nebo zpožděna o více než 90 minut, je
dopravce povinen nabídnout pomoc a ubytování v hotelu až do výše 80 EUR na noc na
jednoho cestujícího, a to na dobu nejvýše dvou nocí.

Žádám, aby cestující byli dostatečně informováni o svých právech, aby je mohli nárokovat
v případě jejich nedodržování.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písemně. – (LT) Je naší povinností zajistit, aby se dopravci
chovali k cestujícím správně a aby se osoby se zdravotním postižením při používání
přepravních služeb nesetkávali s překážkami. Je důležité zajistit rovné podmínky mezi
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dopravci z různých členských států, jakož i mezi různými druhy dopravy. Potřebujeme
dobře vyvážený kompromis zajišťující práva cestujících ve všech členských státech EU,
které se někdy velmi liší co do velikosti, aniž by přitom představoval přehnanou
administrativní zátěž pro dopravce, z nichž většinu tvoří malé a střední podniky. A co je
nejdůležitější, nová pravidla by měla zlepšit kvalitu dopravy v Evropské unii a zvýšit
konkurenceschopnost. Nesmíme nicméně zapomínat na otázku bezpečnosti silničního
provozu. V Litvě jsme na silniční dopravě obzvláště závislí – více než 90 % občanů používá
pro své cesty automobil. Přibližně 8 % osob cestuje autobusy a autokary. Bezpečnost
silničního provozu je velmi důležitou otázkou, které jsme se podle mého názoru dostatečně
nevěnovali. Podle statistik Evropské unie dochází v Litvě ke 110 úmrtím při dopravních
nehodách na milion obyvatel. Pro srovnání ve Švédsku je 39 mrtvých na milion obyvatel.
Ve Spojeném království 41. Tato míra úmrtnosti v Litvě je nepřípustná a mnohem vyšší
než průměr EU, který činí 70 úmrtí. To se musí změnit.

Derek Vaughan (S&D),    písemně.  – Vítám zprávu o právech cestujících v autobusové a
autokarové dopravě, neboť jde o důležitý krok v poskytování lepší ochrany cestujícím,
vyššího komfortu a většího pohodlí pro zdravotně postižené cestující. Zpráva zajistí, aby
měli cestující na dálkových linkách po celé Evropě přístup k lepším informacím a dostalo
se jim pomoci a odškodnění v případě zpoždění nebo zrušení linky. V případě krátkého
zpoždění budou mít cestující nárok na občerstvení, při zpoždění delším než 2 hodiny
budou míst nárok na náhradu a v případě ztráty nebo poškození zavazadel jim bude
uhrazeno až 1 200 EUR.

Podporuji významný pokrok, který tato zpráva znamená z hlediska práv zdravotně
postižených cestujících. Poprvé je zaručen nediskriminační přístup k přepravě, jelikož
nařízení stanoví, že všichni zaměstnanci autobusových a autokarových dopravců musí
být vyškoleni v pomoci lidem se zdravotním postižením a, pokud není možné nabídnout
náležitou pomoc, má zdravotně postižený cestující nárok na bezplatnou jízdenku pro
doprovod, který mu potřebný komfort dokáže zajistit. Jde o důležitý krok pro sjednocování
Evropy proti diskriminaci. Můj hlas ve prospěch této zprávy odráží nutnost dosáhnout
evropského standardu práv pro cestující autobusy a autokary, která jim při cestách po
Evropě zajistí pohodlí, bezpečí a spravedlivé zacházení.

Dominique Vlasto (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto usnesení,
které navrhuje soudržné právní předpisy týkající se práv cestujících ve veřejné silniční
dopravě. Zavádí se tak konkrétní opatření pro zvýšení právní jistoty, práv a informovanosti
cestujících autobusy a autokary. Cestující budou mít od nynějška stejné záruky na náhradu
jako cestující v železniční a letecké dopravě, zejména v případě zpoždění nebo zrušení
linky. Toto hlasování je součástí politické vůle Evropské unie zavést jednotné právní
předpisy pro uživatele všech druhů dopravy. Vítám rovněž zavedení opatření ve prospěch
zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace: tato
opatření usnadní jejich přístup k silniční dopravě. Toto rozhodnutí napomáhá k odstranění
překážek volného pohybu pro cestující v rámci evropského prostoru. A konečně bylo
dosaženo rovnováhy, neboť navržená pružná legislativa zajistí, aby nebyly penalizovány
přepravní společnosti, které jsou často malé velikosti. Podle mého názoru umožní tato
nová opatření podporu způsobu dopravy, který je přístupný co největšímu počtu lidí,
zejména v oblasti cestovního ruchu.

Iva Zanicchi (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy pana Canciana,
protože konečně stanoví základní záruky pro 70 milionů evropských občanů, kteří
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každoročně cestují po celé Evropě autobusy nebo autokary a kteří už dlouho čekali na to,
až budou jejich práva právně zakotvena.

Evropští občané budou bez ohledu na zvolený dopravní prostředek ochráněni, a to díky
závazku Evropské komise důkladně revidovat stávající předpisy a sjednotit je do jednoho
zákona, který stanoví společné normy pro všechny typy cest a zvláštní ustanovení pro
konkrétní zvolený způsob dopravy.

Zpráva: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Emise CO2 se u lehkých užitkových vozidel v
období 2002–2007 průměrně snížily jen o 0,4–0,5 % ročně a je nutné stanovit cíle Evropské
unie pro nová lehká užitková vozidla, aby se zabránilo roztříštěnosti v rámci vnitřního
trhu, a tudíž jsem hlasoval ve prospěch tohoto návrhu. Je však důležité poznamenat, že
lehká užitková vozidla nelze srovnávat s osobní automobily a uvést, že návrh 150 g
CO2/km, je ambiciózní, ale reálný.

Souhlasím také s tím, aby výrobci mohli seskupovat osobní automobily a lehká užitková
vozidla, protože bylo prokázáno, že se tím výrobcům snižují náklady na dodržování
předpisů a zvyšuje se zaměstnanost v rámci ekologičtějšího hospodářství, což je v souladu
se strategií Evropa 2020. Souhlasím také s tím, že by tato otázka měla být řešena v několika
etapách do roku 2011, tedy nejen v roce 2014, jak navrhuje Komise .

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně.  – Hlasovala jsem ve prospěch tohoto usnesení,
v němž Evropský parlament podporuje nové nařízení EU o zavedení limitů CO2 pro lehká
užitková vozidla od roku 2014. Domnívám se, že nové požadavky a omezení emisí CO2
napomohou v boji proti globálnímu oteplování, sníží provozní náklady díky úsporám z
pohonných hmot a podpoří inovace a konkurenceschopnost evropských výrobců
automobilů. S těmito pravidly se u vozů musí využívat zelené technologie a vozy musí
zůstat cenově dostupné. Od roku 2014 musí 70 % nových užitkových vozidel do 3,5 tuny
splňovat průměrný limit emisí 175g CO2/km. V roce 2020 limit klesne na 147 gramů.
Tento plán je ambiciózní, ale proveditelný.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy.
Evropská rada na svém zasedání, které se konalo ve dnech 8–9. března 2007, přijala pevný
závazek snížit do roku 2020 celkové emise skleníkových plynů v Evropské unii oproti
úrovni z roku 1990 o nejméně 20 % a o 30 % za předpokladu, že se ostatní rozvinuté země
zaváží ke srovnatelnému snížení emisí a hospodářsky vyspělejší rozvojové země přispějí
dle svých možností. Chceme-li dosáhnout nezbytného snížení emisí, je třeba provádět
politiky a opatření na úrovni členských států i na úrovni EU ve všech odvětvích hospodářství
Evropské unie, a ne pouze v odvětvích průmyslu a energetiky. Silniční doprava je druhým
největším znečišťovatelem z hlediska emisí skleníkových plynů v EU. Tyto emise, včetně
emisí z lehkých užitkových vozidel, nadále rostou. Pokud se budou emise ze silniční
dopravy nadále zvyšovat, značně to oslabí úsilí ostatních odvětví v boji se změnou klimatu.
V Evropské unii doposud právní předpisy upravující emise CO2 z lehkých užitkových
vozidel neexistovaly, ačkoliv poptávka po těchto vozidel v Evropské unii vzrůstá.
Domnívám se, že se nám s Radou podařilo dosáhnout dohody o vyváženém dokumentu,
který pomůže snížit emise CO2 a podpoří automobilový průmysl k investicím do nových
a méně znečišťujících technologií.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Myšlenka je ušlechtilá: snížit emise CO2
z lehkých vozidel. To, co je nám prezentováno jako realistický kompromis s Radou, je
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však ve skutečnosti velmi nekvalitní dohoda. Přijatá zpráva omezuje průměrné emise CO2
z nových lehkých užitkových vozidel na  175 g/km, přičemž dlouhodobý cíl je 147 g/km,
čehož nebude dosaženo přinejmenším do roku 2020. To není dost. Evropská komise
navrhovala limit 135 g/km, což je ambicióznější a přitom zároveň realistický návrh.
Hlasoval jsem proti této zprávě, protože lituji, že jsme nedosáhli kompromisu, který by
nás přivedl blíž k návrhu Evropské komise. Zlepšení v oblasti energetické účinnosti a řízení
inovací jsou dnes priority, což všichni uznávají, ale teď je ještě nutné podle toho žít a
předkládat ambiciózní návrhy.

Sergio Berlato (PPE),    písemně. – (IT) Návrh nařízení na snížení emisí oxidu uhličitého u
lehkých užitkových vozidel spadá do strategického rámce Komise na snížení emisí CO2
v atmosféře. Z několika grafů v poslední zprávě Evropské agentury pro životní prostředí
je však jasně zřejmé, že emise CO2 způsobené silniční dopravou v EU–15 a EU–27 jsou
od roku 2003 buď stabilní nebo klesají. Kromě toho vezměme v úvahu, že lehká užitková
vozidla představují v odvětví dopravy jen přibližně 1,5 % emisí oxidu uhličitého.

Zdlouhavá a obtížná jednání ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin se zaměřila především na dlouhodobý emisní limit, který byl přijat ve výši 147
g CO2/km. Toto číslo, i když je lepší než se původně navrhovalo, v plné míře nesplňuje
má očekávání. V zájmu ochrany průmyslu v tomto odvětví totiž Itálie žádala, aby tato
úroveň neklesla pod 160 g CO2/km, a zdálo se, že mnoho členských států v Radě směřuje
k dohodě o minimálním limitu 155 g CO2/km.

Na závěr si myslím, že výsledek dosažený v rámci trialogu mezi Komisí, Radou a
Parlamentem o snížení dlouhodobých emisí CO2 je stále ještě v nepoměru ke specifickým
vlastnostem automobilového průmyslu a rád bych vyjádřil své znepokojení nad rizikem
znevýhodnění průmyslu a úrovně zaměstnanosti v odvětví.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Lehká užitková vozidla používají především
podniky, včetně malých a středních. Lehká užitková vozidla tvoří v současné době asi 12 %
vozového parku. Musíme také říct, že tato vozidla často kupují nákupčí vozových flotil ve
velkém množství, a soustřeďují se proto na jejich výkonnost a provozní náklady. V průběhu
let 2002–2007 se emise CO2 u lehkých užitkových vozidel průměrně snížily o 0,4 až
0,5 % ročně a tato zlepšení účinnosti paliva byla vykompenzována zvýšenou poptávkou
po dopravě a větší velikostí vozidel. Proto je nezbytné přijmout celoevropské cíle u nových
lehkých užitkových vozidel, aby se zabránilo roztříštěnosti vnitřního trhu v důsledku
přijetí různých opatření na úrovni členských států. Kromě toho je nastavení emisních
norem CO2 pro nová lehká užitková vozidla nutné, aby se zabránilo riziku vzniku mezery
v právních předpisech vyplývající z překrývání registrací osobních automobilů a lehkých
užitkových vozidel.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. – (IT) Rád bych poblahopřál zpravodaji za jeho
dosavadní práci. Oceňuji podstatu tohoto textu, který se snaží přispět k cíli Evropské unie
snížit emisí CO2 také pomocí výroby lépe fungujících lehkých užitkových vozidel. Nicméně
je dobře známo, že tyto způsoby přepravy jsou používány téměř výhradně z komerčních
důvodů, a proto je zde ve srovnání s osobními automobily menší možnost měnit jejich
tvar nebo hmotnost.

Je jasné, že nejlepším způsobem k dosažení tohoto cíle – jak zpravodaj uvádí – jsou úpravy
motorů a mechaniky, a proto podporuji dohodu o časovém rámci pro provádění těchto
změn. Myslím, že původní krátkodobý cíl dosažení 175 g CO2/km v letech 2014 až 2017

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS120



je docela rozumný, přičemž dalšího snížení emisí na 147 g CO2/km může logicky být
dosaženo do roku 2020.

Jan Březina (PPE),    písemně. – (CS) Na jednu stranu je pochopitelné, že se návrh do značné
míry zakládá na právních předpisech o emisích CO2 z osobních automobilů, na druhé
straně je však třeba vzít v úvahu, že tato odvětví nefungují stejným způsobem. Lehká
užitková vozidla mají delší vývojový a výrobní cyklus a používají se převážně pro obchodní
účely a na rozdíl od osobních automobilů je u nich méně možností na úpravu jejich tvaru
a hmotnosti, což by snížilo emise. Hlavní cestou, jak toho u lehkých užitkových vozidel
dosáhnout, je úprava motoru a mechaniky vozidel, což je mnohem delší a nákladnější
postup než jednoduchá změna karosérie vozidla. Důležitou roli také hraje to, že u lehkých
užitkových vozidel se jako palivo používá o mnohem častěji nafta.

Výhrady mám k návrhu, aby postihy pro výrobce, kteří nesníží emise CO2 lehkých
užitkových vozidel, byly vyšší než postihy za nesnížení emisí v odvětví osobních
automobilů. Domnívám se, že postihy by měly být v obou odvětvích rovnocenné. Chápu
důvody pro zavedení povinných omezovačů rychlosti pro lehká užitková vozidla, ale
obávám se, že by se z toho mohl stát precedens pro zavedení omezovačů rychlosti pro
jiné druhy vozidel. Je třeba pečlivě zvážit, zda se nejedná o nadměrně omezující regulaci
nad rámec principu proporcionality.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Strategie udržitelného rozvoje se
zaměřuje na nejpalčivější problémy udržitelného rozvoje jako je doprava, změna klimatu,
veřejné zdraví a úspora energie. Odvětví silniční dopravy je druhým největším producentem
skleníkových plynů v rámci Evropské unie a jeho emise včetně emisí z lehkých užitkových
vozidel stále rostou. Pokud se budou emise v rámci tohoto odvětví i nadále zvyšovat,
významně to ohrozí úsilí ostatních odvětví v boji se změnou klimatu. Je důležité dosáhnout
technologického vývoje, podporovat ekologické inovace a brát v úvahu budoucí
technologický vývoj, a zvyšovat tak konkurenceschopnost evropského automobilového
průmyslu a vytvářet více kvalitních pracovních míst. S ohledem na vysoké náklady na
výzkum a vývoj a za účelem zvýšení konkurenceschopnosti evropského automobilového
průmyslu by se měly využívat pobídkové režimy jako náhrada za ekologické inovace a
poskytování superkreditů.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně. – (RO) Tento návrh nařízení dle mého názoru
vychází z předpokladu, že snížení spotřeby paliva lehkých užitkových vozidel sníží celkovou
úroveň emisí CO2 ze silniční dopravy, a tím přispěje ke zmírnění změny klimatu a stanovení
emisních limitů CO2 pro nová lehká užitková vozidla v Evropské unii.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o výkonnostních emisních
normách pro nová lehká užitková vozidla, která přichází v návaznosti na strategii EU pro
snižování emisí z lehkých vozidel. Tato zpráva obsahuje opatření – jako jsou superkredity
pro neznečišťující nebo nízkoemisní vozidla, pokuty v případě překročení limitů a pobídky
pro ekologické inovace, které mají výrobcům pomoci vyvinout nové technologie šetrné
k životnímu prostředí – což bude přínosem pro konkurenceschopnost EU a pro vytvoření
nových pracovních příležitostí.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Nyní, se debata o emisích CO2 stala nevyhnutelnou,
protože je stěžejní pro diskusi o změně klimatu, a tudíž je důležité najít řešení pro nutné
snížení emisí z lehkých užitkových vozidel. Účelem schvalování cílů EU pro nová lehká
užitková vozidla je, aby se zabránilo fragmentaci vnitřního trhu v důsledku toho, že by
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členské státy přijaly různá opatření. Jak zpravodaj uvádí, toto nové nařízení bude také
sloužit jako podnět pro automobilové odvětví, aby investovalo do nových technologií.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Odvětví silniční dopravy je druhým
největším producentem skleníkových plynů v Evropské unii a jeho emise stále rostou. V
důsledku toho se musí na všechny typy vozidel včetně lehkých užitkových vozidel vztahovat
právní předpisy zaměřené na snížení těchto emisí.

Cíle snížení emisí skleníkových plynů bude dosaženo snadněji, pokud budou existovat
právní předpisy EU namísto vnitrostátních právních předpisů s různými cíli. Kromě toho
budeme mít větší právní zabezpečení a odvětví výroby motorových vozidel bude jistější.

Musíme nicméně spojit ambice s realismem a zdravým rozumem. Proto s vědomím toho,
že lehká užitková vozidla používají převážně malé a střední podniky, které představují
více než 99,8 % firem v EU a vytvářejí 67,4 % pracovních míst, nemůžeme stanovit cíle,
které by je znevýhodňovaly.

Souhlasím proto s cílem emisních limitů 147 g CO2/km u nových lehkých užitkových
vozidel registrovaných v EU, za předpokladu, že se potvrdí schůdnost této možnosti. Vítám
rovněž skutečnost, že pro tento typ vozidel nebyl zaveden jednotný evropský rychlostní
limit.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Podporujeme rozvoj a využívání technologií,
které snižují spotřebu fosilních paliv, a tedy množství atmosférických plynů vzniklých
jejich spalováním. Je to z důvodů kvality životního prostředí a zdraví a duševní pohody
lidí a z důvodů spojených se zhoršujícím se a nezadržitelným celosvětovým nedostatkem
zásob fosilních paliv, který je nutné řešit velmi uvážlivě a obezřetně. I u tohoto přístupu
se nesmíme zapomenout zaměřit na druhy dopravy, které na tuto formu energie nespoléhají,
jako je železnice, což vyžaduje investice do jejího rozvoje. V tomto konkrétním případě
se domníváme, že výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla nesmí
ignorovat ani rozmanitost automobilových výrobců, ani oprávněné zájmy a potřeby
malých a středních podniků v různých členských státech.

Diskuse o této otázce ukázala, že existují různé možnosti pro omezení emisí z vozidel, s
různými investičními náklady a také různými časovými horizonty uplatnění, které je nutné
důkladně posoudit. Tyto různé možnosti zahrnují i zavedení omezovačů rychlosti ve
vozidlech, které mohou mít kromě snižování emisí také pozitivní dopad na bezpečnost
silničního provozu.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    písemně. – (DE) Zdržel jsem se dnes hlasování, protože jsem
nemohl podpořit vyjednaný kompromis. Nesplňuje to, co je potřeba, a 147g není dostatečně
ambiciózní dlouhodobý cíl. Nehlasoval jsem však proti zprávě, protože kompromis bude
proveden okamžitě a umožní rychlé zavedení potřebných inovací. Přísné ekologické normy
nepoškodí výrobní odvětví. Naopak, pouze náročné cíle vytvoří potřebný tlak na inovace
a jen tak se náš průmysl udrží na špici. Snížení dlouhodobého cíle především ukazuje, že
se automobilový průmysl nepoučil z právních předpisů o limitech CO2 pro osobní auta,
které byly zavedeny před dvěma lety a na jejich základě se budou moci v budoucnu prodávat
jen čisté automobily. Automobilový průmysl nevypadá, že by svým zákazníkům připisoval
mnoho zdravého rozumu. Namísto toho, aby se věnoval výzkumu nových technologií,
vložil veškeré úsilí do boje proti navrhovaným nařízením.

Využil veškerou obrannou linii a neukázal žádnou vůli ke konstruktivní spolupráci. To je
zklamáním. Navíc se nám opět nepodařilo jasně dokázat, že chráníme-li průmysl tímto
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způsobem, nijak mu nepomáháme. Budoucnost volá, my jí však nenasloucháme. Zrovna
včera představila společnost VW na autosalonu v Detroitu svůj vůz s litrovým motorem,
který ukazuje, co je možné.

Estelle Grelier (S&D),    písemně. – (FR) Přijetí návrhu Komise na nařízení, kterým se
stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla, je podle mne více
než cokoli jiného sázkou na budoucnost. Dosažený kompromis v otázce omezení
průměrných emisí CO2 na 147 g/km do roku 2020 nesplňuje původní ambice mých
kolegů poslanců z výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ze
skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropského parlamentu, kteří předtím
obhajovali rozhodně ambicióznější cíl (135 g/km). Podpořili je kolegové ze skupiny
Zelených/Evropské svobodné aliance a ze skupiny konfederace Evropské sjednocené levice
a Severské zelené levice. Za touto „bitvou čísel“ se nicméně ukrývá rovnováha, kterou je
nutné nalézt mezi problémy životního prostředí, jež všichni uznávají, a sociálními a
průmyslovými požadavky, na něž se nesmí zapomínat. Z toho důvodu se mi jeví jako
vhodné, že kompromis bude přijat až po revizi nařízení v lednu 2013 a pouze v návaznosti
na studii proveditelnosti cílů a jejich přehodnocení. Nejenom že nám tato revize umožní
rychle se vrátit k tomuto tématu a jít ještě dále v boji proti znečišťování, které auta způsobují,
ale bude to také příležitost k otevření otázky výzkumu a inovaci v EU v oblasti silniční
nákladní dopravy. Termín je stanoven na rok 2012.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Aby bylo možné reagovat na ambiciózní
cíle Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje a boje proti změně klimatu, je důležité,
aby Evropská unie podnikala kroky týkající se automobilového odvětví. V tomto ohledu
je přijetí této zprávy dalším krokem směrem vpřed k výrobě vozidel, která méně znečišťují
životní prostředí. Nicméně velmi lituji, že toto nařízení není ambicióznější, pokud jde o
snížení emisí CO2 u nových lehkých užitkových vozidel. I když jsem samozřejmě hlasovala
ve prospěch tohoto usnesení, hlasovala jsem pro původní návrh Evropské komise: tedy
pro cíl 135 g CO2/km do roku 2014 a 120 g CO2/km do roku 2020 (místo toho, co bylo
nakonec přijato: 175 g CO2/km do roku 2014 a 147 g CO2/km do roku 2020). Dnes už
existují technologie, které by umožnily dosáhnout mnohem nižších prahových hodnot,
a to mnohem rychleji, než je zamýšleno v této zprávě.

Mathieu Grosch (PPE),    písemně. – (DE) Snížení emisí CO2 u všech druhů dopravy včetně
malých užitkových vozidel je velmi kýžený cíl. Je důležité stanovit limity, a povzbudit tak
výrobce vozidel, aby zaujali ambiciózní postoj. Dohody o limitech bylo dosaženo mimo
jiné díky vyjednávacím schopnostem belgického předsednictví.

Tento kompromis zahrnuje krátkodobý cíl snížit do roku 2014 emise na 175 gramů na
kilometr. Dalším dlouhodobým cílem do roku 2020 je postupně snížit emise na 147 gramů
na kilometr. Tyto cíle doprovází opatření, která stimulují průmysl, aby vyráběl energeticky
účinná užitková vozidla. Dosažení těchto cílů bude přínosem nejen pro malé a střední
firmy, které jsou hlavními uživateli dodávkových a nákladních automobilů, ale také pro
soukromé osoby a, co je nejdůležitější, i pro životní prostředí.

V budoucnu budeme moci hrát svou roli nejen na úrovni EU, ale i na světovém trhu, pokud
budeme schopni vyrábět bezpečná a čistá auta. Kromě toho nesmíme dovolit, aby naše
odborné znalosti byly v důsledku opoždění tvorby politiky Evropské unie vyvezeny do
jiných zemí, jako je Čína. Místo toho musíme využít příležitosti a zavést udržitelnou
evropskou politiku životního prostředí, což bude mít pozitivní dopad nejen na Evropu
jako průmyslovou lokalitu, ale také na zaměstnanost.
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Vítám tento kompromis, který jsem proto podpořil.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Souhlasil jsem s tím, že odvětví lehkých
užitkových vozidel by stejně jako odvětví osobních automobilů mělo činit kroky ke snížení
emisí. Výrobci by tak měli na trh uvádět nová vozidla s nižšími emisemi CO2. Díky tomu
by uživatelé mohli modernizovat své vozové parky a snížit jejich přínos k uhlíkové stopě
dopravy. Cílem této navrhované právní úpravy je omezit emise CO2 z lehkých užitkových
vozidel. Je to obtížnější než u osobních aut, protože karoserie lehkých užitkových vozidel
nelze tak snadno a levně upravovat, aby byly efektivnější. Místo toho je nutné všechny
změny provádět na motorech nebo mechanice. To znamená poměrně velké investice. Je
však otázkou, zda tento návrh kýženého cíle dosáhne. Existují značné obavy, zda opatření
splní původní cíl zabránit změně klimatu a zda jsou navržené cíle a časový plán reálné a
ekonomicky proveditelné. Existuje také obava, že se tím může snížit konkurenceschopnost
v tomto odvětví. Mám přesto pocit, že bychom měli větší pozornost věnovat třem oblastem:
hospodářskému poklesu a jeho závažnému dopadu na výrobce automobilů a uživatele,
potřebě podporovat průmysl (výrobce) spíše než ho znevýhodňovat svazujícími opatřeními
(nebo dokonce pokutami) a potřebě podporovat podnikání (uživatele) spíše než je nutit k
dalším nákladům prostřednictvím diskutabilních politických opatření.

Bogusław Liberadzki (S&D),    písemně. – (PL) Během legislativního procesu jsem k návrhu
nařízení týkajícího se emisí z nových lehkých užitkových vozidel předložil řadu
pozměňovacích návrhů zaměřených na zmírnění původně navrženého limitu emisí CO2
a na zajištění delšího období na dosažení vytyčených cílů. Jsem rád, že mé pozměňovací
návrhy byly vzaty v úvahu. Domnívám se, že nařízení, tak, jak bylo přijato, pomůže snížit
emise CO2. Průmyslu byla dána možnost přizpůsobit se a zavést odpovídající předpisy ve
stanovené lhůtě. Vozidla kategorie N1 využívají malé podniky, které jsou citlivé na
zvyšování cen a jež jsou současně na trhu stále běžnější. Nařízení je nebude zatěžovat
nadměrnými náklady. Nejlepší výrobci, kteří splní cíle pro emise normy v předstihu, budou
odměněni v podobě kreditů. Společnosti, kterým se nepodaří se včas přizpůsobit, hrozí
pokuty, jež nebude možné přenést na spotřebitele. Hlasoval jsem ve prospěch přijetí
usnesení.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro tento návrh stanovující vyšší
výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla. Mělo by to významně přispět
ke zlepšení kvality ovzduší zejména v centrech měst.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Před dvěma lety byl schválen právní předpis o emisích
z osobních automobilů. Nyní je na čase, aby Evropský parlament schválil zavedení limitů
CO2 pro nová lehká užitková vozidla. Tato vozidla využívají převážně firmy včetně malých
a středně velkých podniků a v současné době představují přibližně 12 % vozidel na silnicích.
Tato vozidla by kromě přispění ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení cílů EU v oblasti
klimatu měla zajistit větší úsporu paliva pro malé společnosti, jež jsou na nich závislé.
Stanovené cíle chtějí podpořit inovace v průmyslu. Nařízení stanoví cíl 175 g CO2/km do
roku 2014, jenž by měl postupně klesnout na 147 g CO2/km do roku 2020. Je nutné
přísně uplatňovat sankce proti výrobcům, kteří tyto hodnoty nebudou splňovat.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Má-li být možné dosáhnout významného snížení
emisí CO2, musí výrobci přebudovat vozidla tak, aby v budoucnu nepřekračovala určité
limity. Opatření, která se zdají technicky proveditelná v případě osobních automobilů,
nemusí být nutně dosažitelná pro lehká užitková vozidla. Vzhledem k tomu, že lze jen
obtížně měnit tvar vozidel, musí se konstruktéři zaměřit na motor a mechanické
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komponenty, což je podle odborníků velmi dlouhý proces. Z tohoto důvodu musíme najít
alternativní řešení, která povedou ke snížení emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. V
současné době existují dvě možnosti. Jednou z nich je další snížení emisí u osobních
automobilů s cílem kompenzovat emise z užitkových vozidel. Další možností je vestavět
do vozů omezovač rychlosti, což by také vedlo k významnému snížení emisí. Nemohl
jsem ve prospěch zprávy hlasovat, protože podle mého názoru nabízí příliš málo
alternativních možností.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně. – (LT) Musíme se zaměřit na co největší snížení hladiny
emisí CO2, a proto je velmi důležité stanovit cíle pro emise vozidel, vzhledem k jejich
negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Návrh předložený v usnesení o
zvýšení cíle emisí u nových lehkých užitkových vozidel, kterým se stanoví stejný cíl jako
u osobních automobilů, je však projednáván především kvůli opatřením k dosažení tohoto
cíle a jejich dopadu na výrobce lehkých užitkových vozidel. Návrh na instalaci omezovačů
rychlosti do auta by měl negativní dopad na podniky a snížil by jejich konkurenceschopnost
na mezinárodním trhu. Kromě toho by výrobci lehkých užitkových vozidel museli kvůli
nárůstu nákladů zvýšit ceny.

Proto bychom měli před přijetím takto důležitých rozhodnutí provést rozsáhlý vědecký
výzkum prokazující, že zavedení omezovače rychlosti výrazně sníží úroveň emisí CO2.
Musíme také vytvořit jasný a přiměřený mechanismus udělování kreditů a nastínit
propagační iniciativy. Domnívám se, že v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti evropských
výrobců automobilů by měla být věnována větší pozornost stimulačním opatřením.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Cíl na snížení emisí CO2 z vozidel je důležitým
aspektem evropské strategie boje proti znečišťování a změně klimatu. Znečištění z lehkých
užitkových vozidel je v porovnání s celou oblastí dopravy minimální, ale jednotlivá
konkrétní odvětví potřebují limity, které jim umožní dosáhnout předem stanovených cílů,
proto jsem hlasoval pro zprávu. Cílem Evropy je snížit emise CO2 na 120 g CO2/km, aby
se postupně omezily průměrné emise, takže souhlasím se strukturou nařízení, které od
ledna 2014 vyžaduje, aby nově registrovaná a vyrobená lehká užitková vozidla produkovala
méně než 175 g CO2/km a v dlouhodobém horizontu (do roku 2020) méně než 147 g
CO 2/km a aby se tak částečně dosáhlo kompromisu s ohledem na konstrukční požadavky
u těchto vozidel.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem ve prospěch této
zprávy o nových právních předpisech stanovujících výkonnostní emisní normy pro nová
lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí
CO2 z lehkých užitkových vozidel. Mé rozhodnutí se opírá o různé argumenty a údaje
uvedené v jednotlivých podpůrných dokumentech, a to zejména o skutečnost, že tato
vozidla tvoří v současné době přibližně 12 % vozidel na pozemních komunikacích. Je třeba
nastavit emisní normy CO2 pro nová lehká užitková vozidla, aby se zacelila mezera v
právních předpisech, a je také důležité povzbudit automobilový průmysl k investicím do
nových technologií. Souhlasím se zpravodajem, když zdůrazňuje, že odvětví lehkých
užitkových vozidel musí následovat příkladu automobilového odvětví, které se snaží emise
CO2 snížit. Na rozdíl od osobního automobilu se však změny u těchto vozidel netýkají
jejich tvaru nebo hmotnosti, ale motory a mechaniky, kvůli čemuž je tento proces mnohem
pomalejší a dražší. Přesto je důležité tento technologický pokrok podporovat ku prospěchu
všech.
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Rovana Plumb (S&D),    písemně.  – Tento návrh navazuje na strategii Společenství na
snížení emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (LCV) takto:

– dlouhodobý cíl od roku 2020: 147 g CO2/km u průměrných emisí nových lehkých
užitkových vozů registrovaných v Evropské unii, pokud se potvrdí jeho proveditelnost.
Do 1. ledna 2013 bude v případě potřeby provedena kompletní revize návrhu a bude
předložen návrh na změnu;

– krátkodobý cíl 175 g CO2/km; období postupného zavádění od 1. ledna 2014, přičemž
všechny vozy musí vyhovovat od roku 2017;

– budou začleněny specifické cíle v oblasti emisí vozidel poháněných alternativním palivem
zacílené na další využívání určitých vozidel na alternativní paliva na trhu Unie;

– pro vozidla vyráběná ve více stupních budou specifické emise CO2 dokončených vozidel
připsány výrobci základního vozidla. Superkredity pro výrobce lehkých užitkových vozů
s emisemi CO2 nižšími než 50 g CO2/km budou omezeny limitem 25 000 lehkých
užitkových vozů na výrobce;

– sankce: od roku 2019 budou činit 95 €, s postupným zaváděním od 1. ledna 2014 až
2018.

Pomoc výrobcům s vývojem zelených technologií pro automobily bude přínosem jak pro
podniky, tak pro vytváření nových pracovních míst.

Frédérique Ries (ALDE),    písemně. – (FR) Užitková vozidla nemají mít žádné výjimky, i
ona musí přejít na zelený provoz. Hlasovala jsem ve prospěch tohoto návrhu směrnice,
která ukládá výrobcům povinnost snížit v průběhu příštího desetiletí emise CO2 u dodávek
a dalších užitkových vozidel. Tento návrh se z velké části inspiruje evropským nařízením
o emisích CO2 z automobilů, které je v platnosti od roku 2008.

Bylo to rozumné hlasování na základě dohody s Radou, jež v podstatě přebírá hlavní návrhy
Evropské komise: povinnost snížit emise znečišťujících látek u užitkových vozidel do roku
2014 na 175 g CO2/km u 100 % vozového parku a postupně je do roku 2020 snižovat
na 147 g CO2/km. Dohoda je nicméně určitým zklamáním, protože v září 2010 jsme ve
výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hlasovali pro
ambicióznější cíle.

Pokud jde o dodatečné náklady výrobců u dodávek a minibusů, budou dostatečně nahrazeny
tím, že tato vozidla budou méně znečišťovat životní prostředí a budou mít nižší spotřebu,
což je nakonec to, co motoristy zajímá.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. – (IT) Chtěl bych poblahopřát panu Callananovi k
vynikající práci, kterou odvedl. Schválili jsem dnes dohodu dosaženou s vládami členských
států o nových limitech pro emise CO2 u evropských užitkových vozidel, která zahrnuje
také pobídky pro průmysl, aby vyráběl energeticky účinnější automobily, a sankce pro ty,
kdo nová pravidla nedodrží. Přijaté právní předpisy představují obtížně dosaženou
rovnováhu a stanoví řadu ambiciózních, ale proveditelných cílů ochrany životního prostředí
pro výrobce.

Nová právní úprava doplňuje evropský regulační rámec týkající se emisí z osobních vozidel,
který byl přijat před dvěma lety. Pokud výrobci vyrobí lehký užitkový vůz s emisemi nižšími
než 50 g CO2/km, získají superkredit, který bude platit po omezenou dobu. Takový vůz
se bude v letech 2014 – 2015 počítat jako 3,5 vozidel, v roce 2016 jako 2,5 lehkých
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užitkových vozidel a v roce 2017, což je poslední rok, kdy bude systém superkreditů
fungovat, jako 1,5 lehkých užitkových vozidel. Na druhou stranu budou od roku 2019
nově vyrobená vozidla s emisemi vyššími než je stanovený limit podléhat sankci až do
výše 95 EUR za gram.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Skupina Zelených/Evropské svobodné
aliance hlasovala ve výboru proti zprávě (32/25/0), přesto však souhlasila s ostatními
skupinami, že by se mělo v prvním čtení dosáhnout dohody s Radou, a to především na
základě svého úsudku, že politická většina na plenárním zasedání pravděpodobně
nedosáhne zlepšení a že jednání s nadcházejícím maďarským a polským předsednictvím
těžko přinese lepší výsledek.

Hlavním obsahem dohody v prvním čtení bylo odložení závazného průměrného limitu
175 g CO2/km o jeden rok (2017), snížení cíle pro rok 2020 na 147 g/km, což musí být
potvrzeno legislativním postupem; snížení pokut za překročení emisí na 95 EUR/g a mírné
navýšení a prodloužení superkreditů až do roku 2017. Konečný výsledek na plenárním
zasedání byl však velmi neuspokojivý, a proto jsme se rozhodli hlasovat proti.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, protože si
myslím, že stojí za to dlouhodobě usilovat o zlepšení ochrany životního prostředí. Jde o
důležitý dokument, který pomůže automobilovém průmyslu efektivněji plánovat výrobu
a tím zajistit snížení emisí CO2. Toto rozhodnutí bude stimulovat inovace a výzkum, což
bude ve prospěch jak spotřebitelů, tak především malých a středních podniků, které se
snaží dosáhnout úspor.

Na konci dlouhých jednání mezi Parlamentem a Radou bylo dosaženo důležitého výsledku,
který je výsledkem vyváženého kompromisu mezi rozdílnými postoji ve 27 členských
státech. Přijetí těchto nových cílů a standardů jistě přinese hmatatelné výsledky a zároveň
lépe ochrání zdraví všech evropských občanů. Boj proti změně klimatu se nesmí odkládat,
a totéž platí i pro snížení emisí z vozidel.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    písemně. – (ET) Hlasovala jsem dnes pro zprávu, o níž
diskutujeme a která se týká emisních norem pro nová lehká užitková vozidla. Domnívám
se, že zpráva je s ohledem na cíle Evropské unie týkající se globálního oteplování a snižování
emisí nezbytná. Stejně tak je třeba poznamenat, že lehká užitková vozidla jsou využívána
hlavně v malých a středně velkých podnicích a že je tudíž důležité, aby se při provádění
všech nezbytných změn braly v úvahu jejich kapacity. Upřímně jsem přesvědčena, že v
zájmu dosažení úrovně stanovené v této zprávě potřebujeme vhodný kompromis s ohledem
na malé a střední podniky v Evropě a na globální cíle Evropské unie.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně. –  (NL) Zcela jsem podpořil původní návrh na zřízení
emisních norem CO2 pro nová lehká užitková vozidla, aby se vyplnila mezera v zákoně
vyplývající z určitého překrytí, které v současné době existuje mezi registrací osobních
automobilů a lehkých užitkových vozidel. V současné době se mnoho vozidel, které jsou
homologovány jako osobní automobily například typu SUV, registrují jako lehká užitková
vozidla, často proto, že na tuto kategorii se vztahuje snížené zdanění nebo z důvodu jiných
daňových stimulů. Ačkoli právní předpisy upravující osobní automobily (stejně jako tento
návrh) vycházejí ze schvalování typu vozidel (spíše než z registrace), absence předpisů pro
lehká užitková vozidla s sebou nese riziko, že výrobci relativně velkých osobních
automobilů je budou přihlašovat ke schválení typu jako lehká užitková vozidla.
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To by znamenalo, že tato vozidla s vysokými emisemi by zůstala mimo působnost emisní
normy CO2. Dohoda v prvním čtení se nakonec změnila na velmi slabou dohodu, podle
níž se závazný cíl dosáhnout 175 g CO2/km odložil o jeden rok. Pro rok 2020 byl cíl
ponechán na 147 g/km a sankce pro neplnění byly sníženy ze 120 EUR/g na 95 EUR/g.
Jde o neadekvátní gesto, kvůli kterému se tomuto zákonu nepodaří nikterak významně
přispět k diskusi o klimatu. Je jasné, že naléhavost z něj zmizela. Proto hlasuji proti.

Catherine Stihler (S&D),    písemně.  – Podpořila jsem tuto zprávu, která je součástí
strategie Společenství pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. Tím, že
napomůžeme výrobcům vyvíjet zelené technologie, můžeme být prospěšní firmám, vytvářet
pracovní místa a zároveň pomoci řešit problémy životního prostředí, kterým čelíme.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Závěr strategie trvale udržitelného rozvoje, kterou
Komise zahájila, zdůrazňuje nejnaléhavější problémy udržitelného rozvoje, a to jsou
opatření na zvýšení energetické účinnosti v odvětví dopravy. Toto nařízení má s ohledem
na boj proti změně klimatu z hlediska emisí CO2 a na vyšší konkurenceschopnost
evropského automobilového průmyslu za cíl vytvořit motivační programy, zejména pokud
jde o poskytování superkreditů, o platby za ekologické inovace a o nižší sankce. Dohoda,
které Parlament v tomto ohledu dosáhl, je ambiciózní, ale současně také proveditelná.
Postupný krátkodobý cíl Evropské unie je 175 g CO2/km, kterého má být dosaženo do
roku 2017, a dlouhodobý cíl je 147 g CO2/km, jehož má být dosaženo do roku 2020.

Současně zavádí superkredity pro vozidla, která splňují kritéria účinnosti, a rozumné
sankce v případě překročení maximálních limitů CO2. Domnívám se, že schválení tohoto
nařízení je v souladu s politikami environmentální udržitelnosti Evropské unie a zároveň
chrání výrobce, z nichž většina jsou malé a střední podniky, i uživatele a také podporuje
inovace v odvětví.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem pro návrh nařízení, které
stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného
přístupu Evropské komise na snížení emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. Umožní
nám podporovat výrobce vozidel k využívání ekologických inovací, aby se zajistila
konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.

Nařízení ukládá výrobcům lehkých užitkových vozidel zaplacení pokut za překročení
stanovených průměrných specifických emisí.

Chtěla bych zdůraznit, že k otázce omezení znečišťujících emisí nelze přistupovat jen
z hlediska nabídky, tedy například, jak se musí lehká užitková vozidla modernizovat, aby
byla čistší, ale také z hlediska poptávky. Je důležité, aby nová vozidla, která splňují podmínky
tohoto nařízení, byla pro spotřebitele dostupná. Nařízení tak umožní jak poskytovat
pobídky pro výrobu vozidel s nízkou spotřebou paliva, tak ukládat sankce výrobcům, kteří
dohodnuté cíle nesplní. Od 1. ledna 2012 bude povinností každého členského státu každý
rok zaznamenávat detaily u každého nového lehkého užitkového vozidla registrovaného
v jejich zemi a zajišťovat dodržování tohoto nařízení.

Derek Vaughan (S&D),    písemně.  – Dnes jsem hlasoval pro tuto zprávu, neboť
předznamenává další krok správným směrem v boji proti změně klimatu. Limity CO2 pro
nové vozy povedou k čistším a úspornějším vozidlům v EU. Byl stanoveny cíle a pobídky
pro účinnější automobily, doufejme, nastartují inovace v celém odvětví. To by mělo
poskytnout společnostem včetně mnoha malých podniků ve Walesu, které jsou na tyto
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dodávky odkázány, možnost používat úspornější vozy a v době rostoucích cen ropy lépe
řídit náklady.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) Nehlasovala jsem ve prospěch zprávy pana
Callanana, navzdory skutečnosti, že je dobře připravená a představuje krok správným
směrem. Jsem však toho názoru, že limity emisí CO2 na kilometr by měly být mnohem
ambicióznější. Proto podporuji návrh Komise na 135 gramů CO2 na kilometr. Díky
kombinaci emisních sdružení, která mohou výrobci vytvářet v celém svém výrobním
sortimentu, a rychlostního limitu 120 km/hod by měl být tento cíl dosažitelný, i když to
bude vyžadovat značné úsilí. Současně bychom neměli v zájmu životního prostředí dovolit
odklad žádné z těchto lhůt. Měli bychom se držet roku 2014.

Doporučení: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Vzhledem ke zdlouhavému vývoji této
problematiky, počínaje návrhem Komise na nařízení v roce 2000, přes jeho následné
schválení Parlamentem v roce 2002, počáteční závažné problémy s jeho přijetím ze strany
členských států, závěry Rady z roku 2009, neprovedení jejího stanoviska, nepřekonatelné
problémy při kolech jednání v prosinci 2010, po následný závazek minimálního počtu
členských států posílit v této oblasti spolupráci, i když to není ve výlučné pravomoci EU,
s tímto doporučení souhlasím. Schvaluji tento návrh nařízení, neboť absence jednotné
patentové ochrany v Evropské unii může vést k roztříštěnému, složitému a nákladnému
patentovému systému. Jakmile budou všechny požadavky splněny, může to přinést
vnitřnímu trhu jen výhody.

Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) V posledních měsících jsem opakovaně vyjádřila
svůj nesouhlas s trojjazyčným jazykovým režimu patentů. Navíc si myslím, že pokud
evropské instituce využijí posílenou spolupráci, aby obešly veto Itálie a Španělska, a tím
zabránily pokračování debaty o nalezení společného méně nákladného řešení, jde o
nebývalý politicky závažný problém. Tento návrh rozhodnutí je rovněž neslučitelný s
požadavkem posledního prostředku podle čl. 20 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, který
stanoví, že posílené spolupráce lze využít pouze tehdy, kdy byly zváženy všechny ostatní
alternativy a není možné cíle dosáhnout v přiměřené lhůtě.

Více než rok po přijetí Lisabonské smlouvy byla navíc zásada rovného postavení evropských
jazyků již zamítnuta, což ohrožuje konkurenceschopnost a inovační schopnosti milionů
evropských malých a středních podniků a práva evropských občanů. Tento patentový
režim ohrožuje vnitřní trh, který se zeměpisně rozděluje, což by mohlo být překážkou
obchodu mezi členskými státy a mít negativní dopad na stabilitu podniků a volný pohyb
kapitálu. Opakuji svou námitku a myslím si, že by bylo dobré počkat na rozhodnutí
Soudního dvora Evropské unie, které má být zveřejněno dne 8. března, než budeme tuto
otázku projednávat ve sněmovně.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Evropa dělá pokroky. Díky Lisabonské smlouvě
je nyní možné, aby skupina zemí, které se chtějí společně věnovat určitému tématu, tak
učinila, i když některé země nemají zájem. Byl to případ pravidel pro dvounárodnostní
páry, kteří se chtějí rozvést. Říkáme tomu „posílená spolupráce“. Chtěla jsem, aby se to
samé využilo pro ochranu evropských inovací a aby se posílená spolupráce použila k
vytvoření evropského patentu. Důvodem je to, že v Evropě stojí ochrana vynálezů pomocí
patentu desetkrát víc než ve Spojených státech, a to zejména z důvodu nákladů na překlad,
a 25 z 27 členských států chce vytvořit evropský patent společně; takový patent by pak
stál méně, protože by byl jednotný. Jednotný patent se bude podávat ve francouzštině,
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angličtině nebo němčině a bude chránit naše vynálezy v těchto 25 zemích. A cena této
ochrany bude konečně dostupná. I když Španělsko a Itálie s tímto systémem z jazykových
důvodů nesouhlasí, je nezbytné, aby 25 členských států, které o to mají zájem, v této věci
společně pokročilo. Hlasovala jsem ve prospěch tohoto postupu, protože představuje
velký krok vpřed pro konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Vytvoření jednotné patentové ochrany v
Evropské unii je nezbytnou součástí rozvoje inovací a zvyšování konkurenceschopnosti.
Podpořil jsem toto usnesení, které umožní posílenou spolupráci mezi členskými státy v
oblasti vytváření jednotné patentové ochrany. V Evropské unii doposud fungoval roztříštěný
patentový systém s vysokými náklady a složitým systémem potvrzování patentů v
jednotlivých členských státech. I když více než devět členských států vyjádřilo svůj záměr
navázat posílenou spolupráci v oblasti vytváření jednotné patentové ochrany, měla by
Komise a zapojené členské státy podporovat účast co největšího počtu členských států.
Užší spolupráce by usnadnila řádné fungování vnitřního trhu a odstranila by překážky
volného pohybu zboží, což by zvýšilo počet vynálezců a poskytlo by přístup k jednotné
patentové ochraně v celé Evropské unii.

Regina Bastos (PPE),    písemně. – (PT) Evropský patentový systém je naprosto nezbytný.
Existence různých výkladů a rozhodnutí v každém členském státě vytváří právní nejistotu.
Povinný překlad každého patentového spisu do 23 úředních jazyků je drahý, zdlouhavý
a způsobuje ztrátu konkurenceschopnosti. Proto obecně drtivá většina zúčastněných stran
včetně profesních sdružení souhlasí s možností patentů pouze v angličtině.

Projednávaný návrh si vybírá tři jazyky (angličtina, francouzština a němčina), všechny
ostatní jazyky nechává stranou. Pokud však jde o celosvětový význam, je portugalština
mnohem důležitější než jazyky jako je francouzština nebo němčina. Mám také mnoho
výhrad ohledně možnosti využití posílené spolupráce v tomto případě. Nástroj, který má
skupině zemí umožnit zahájit proces širší integrace, jež by mohla postupně zahrnout
všechny ostatní, nesmí být přeměněn v soukromý klub a mechanismus vyloučení, nebo
v systém, který stanoví převahu některých nad jinými. Proto jsem proti zprávě pana
Lehneho.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. – (IT) Oceňuji ducha této reformy, jejímž cílem je zajistit
Evropě jednotný patent, a tím snížit náklady na překlady, ale přesto jsem hlasoval proti
ní. Návrh rozhodnutí, který předložila Evropská rada, povoluje postup posílené spolupráce
v oblasti vytváření jednotné patentové ochrany, protože některé členské státy včetně mé
vlastní země byly proti přijetí plánovaného systému překladů. Byl by nastolen trojjazyčný
systém, který by byl diskriminační, neboť je v rozporu se zásadou rovného postavení všech
jazyků Evropské unie.

Navíc by podle mého názoru systém posílené spolupráce poškodil vnitřní trh, neboť by
ho rozdělil, čímž by docházelo k narušení hospodářské soutěže. Proto by bylo vhodné
počkat na rozhodnutí Soudního dvora, které se očekává v nejbližších dnech a jež především
objasní řadu technických aspektů týkajících se jednotného patentového systému.

Jan Březina (PPE),    písemně. – (CS) Roztříštěný systém patentové ochrany představuje
podle mého názoru překážku ve vnitřním trhu, která škodí zejména inovativním podnikům
z řad malých a středních podniků. Proto podporuji vznik zjednodušeného nenákladného
jednotného patentu pro celou EU. Mrzí mě, že se nepodařilo dosáhnout shody na společném
řešení kvůli nepřekonatelným rozdílům v otázce názoru na úpravu překladů patentů.
Sveřepé trvání na nutnosti překládat patenty do většího počtu úředních jazyků EU pokládám
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za projev národního sobectví, neboť náklady, administrativní náročnost a časová náročnost
z toho plynoucí by do značné míry smazaly výhody jednotného patentu.

Velmi vítám, že se k posílené spolupráci, kterou jsme dnes podpořili, rozhodla připojit i
má vlastní země, Česká republika, a doplnila tak řady velké většiny členských států, které
se připojily již dříve. I když jednotný patent nebude pokrývat celé území EU, nepochybuji
o tom, že bude prospěšným nástrojem pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti
malých a středních podniků.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    písemně. – (CS) Patentová ochrana patří k základním
nástrojům konkurenceschopnosti a růstu ekonomiky. Podporuje vědecko-výzkumné
aktivity, a tím zvyšuje zaměstnanost v sektoru s vysokou přidanou hodnotou. Doporučení
Parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti
jednotné patentové ochrany, jsem podpořila, protože vychází ze závěrů Rady ze dne
4.prosince 2009, které definují budoucí podobu jednotného patentového systému. Tento
evropský patentový systém má být založen na dvou pilířích, a to na jednotném systému
pro řešení sporů týkajících se patentů (Soud pro evropské patenty a patenty EU) a na
vytvoření patentu EU (nástroj pro platnost patentu v celé EU).

Posílená patentová spolupráce povede k jednodušší validaci evropských patentů na území
členských států, které se posílené spolupráce účastní, což sníží náklady a zjednoduší postup
při získání patentů, a současně tento mechanismus přispěje k vědecko-technickému
pokroku a posílí fungování na vnitřním trhu. K posílené spolupráci se na začátku února
tohoto roku připojila i Česká republika, a proto věřím, že i zapojení mé země do systému
jednotné patentové ochrany povede k podpoře vědeckých kapacit a k lepším vědeckým
výsledkům nejen v České republice.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vytvoření evropského patentu bude
stimulovat inovace a vědecký a technologický vývoj v Evropské unii. Domnívám se, že
otázku evropského patentu je nutné řešit. Mám však výhrady k jazykovému režimu, který
máme posvětit. Podle mého názoru by nejlepším řešením bylo využití pouze angličtiny,
ale v případě, že se jazykový režim rozšíří na ostatní jazyky, je třeba zvolit portugalštinu.
Konkurence je celosvětová a portugalština je po angličtině a španělštině třetím
nejrozšířenějším západním.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Evropský patentový systém je naprosto nezbytný.
Existence různých výkladů a rozhodnutí v každém členském státě vytváří právní nejistotu.
Povinný překlad každého patentového spisu do 23 úředních jazyků je drahý, zdlouhavý
a způsobuje ztrátu konkurenceschopnosti. Proto obecně drtivá většina zúčastněných stran
včetně profesních sdružení souhlasí s možností patentů pouze v angličtině. Projednávaný
návrh si vybírá tři jazyky (angličtina, francouzština a němčina) a všechny ostatní jazyky
nechává za sebou. Pokud však jde o celosvětový význam, je portugalština mnohem
důležitější než jazyk, jako je francouzština nebo němčina. Mám také mnoho výhrad ohledně
možnosti využití posílené spolupráce v tomto případě. Nástroj, který má skupině zemí
umožnit zahájit proces větší integrace, jež by mohla postupně zahrnout všechny ostatní,
nesmí být přeměněn v soukromý klub a mechanismus vyloučení, nebo v systém, který
stanoví převahu některých nad jinými. Proto jsem proti zprávě pana Lehneho.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem ve prospěch tohoto legislativního
usnesení Evropského parlamentu, protože s jejím obsahem souhlasím. Nicméně mě mrzí,
že v dohodě o evropském patentu chybí portugalština.
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Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    písemně. – (IT) Vnitřní trh a politika hospodářské soutěže
jsou dva pilíře procesu evropského sjednocování, jejichž cílem je nejen posílit hospodářství
Evropské unie a podniků v ní působících, ale především uplatnit základní svobody Evropské
unie. O tento cíl musíme usilovat v zájmu všech evropských občanů a podniků, aby všichni
měli stejné příležitosti a fungovala jednoznačná rovnost a aby se zabránilo problémům,
nevznikaly dodatečné náklady a nadstavby, které by mohly rozlišovat, diskriminovat nebo
omezovat možnosti využívat nebo chránit něčí práva. Dát všem občanům Evropské unie
právo vyjádřit se při jednání s institucemi EU ve svém vlastním jazyce je základním právem,
pokud jde o rovnost, rovné příležitosti a nediskriminaci. Používání jen některých z úředních
jazyků může být technicky oprávněné pouze v rámci činnosti orgánů Evropské unie, a
nikoli v rámci jejích vztahů s občany, podniky a institucemi v členských státech. Postup
posílené spolupráce je užitečný, zvyšuje-li příležitosti těm, kteří se na ní podílejí, aniž by
ostatní poškodil. Hlasoval jsem tedy proti doporučení, protože si myslím, že posílená
spolupráce je v tak choulostivém kontextu, jíž je politická rovnost jazyků, nepřijatelná,
neboť by vedla k diskriminaci, pokud jde o právo rovných příležitostí při přístupu k
základním svobodám EU.

Anne Delvaux (PPE),    písemně. – (FR) Jsem velmi spokojena s tím, že tato otázka, která
se řeší od roku 1990, je u konce. V prosinci 2009 přijala Rada zásadu vytvoření patentu
EU. O rok později však Rada potvrdila, že existují nepřekonatelné potíže týkající se překladů,
které vyžadují jednomyslný souhlas. K otázce se vrátilo belgické předsednictví EU, ale
překážky zůstaly, 12 členských států požadovalo návrh nařízení o povolení posílené
spolupráce při vytváření jednotného patentu. Rada pro konkurenceschopnost připravila
povolení posílené spolupráce na březen 2011. Ráda bych vám připomněla, že vytvoření
jednotného patentu přinese uživatelům patentového systému v Evropě výhody a zejména
umožní malým a středním podnikům, které jsou často opomíjeny, zlepšit svou
konkurenceschopnost díky lepšímu přístupu k ochraně prostřednictvím patentu a díky
snížení nákladů.

Ioan Enciu (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože si myslím,
že posílená spolupráce v oblasti vytváření jednotného patentu je v současné době nejlepším
řešením a doufám, že mezitím se na ní budou ve prospěch občanů Evropy podílet všechny
členské státy. S jednotným patentem se výrazně sníží administrativní náklady pro malé a
střední podniky, podpoří se inovace a přispěje se k vytvoření nových pracovních míst v
době, kdy to Evropská unie stále více potřebuje.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Existence celoevropských právních
předpisů chránících patenty je velmi důležitá z hlediska obrany práv duševního vlastnictví.
Dosáhneme tak jednotné ochrany na území zúčastněných členských států, jakož i snížení
nákladů a zjednodušení správních postupů. Chtěl bych poukázat na to, že v současnosti
jsou náklady na registraci patentu v Evropě přibližně desetkrát vyšší než v případě
japonského či severoamerického patentu. Podpoříme tak inovace a vědecký výzkum a
současně se zlepší i vnitřní trh. Podle komisaře Barniera pouze Španělsko a Itálie ukázaly,
že nemají zájem o posílenou spolupráci. Má však určité právní výhrady ohledně
použitelnosti postupu posílené spolupráce v tomto konkrétním případě.

Ve skutečnosti, podle čl. 328 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, „je posílená
spolupráce při navázání otevřena všem členským státům, s výhradou dodržení případných
podmínek účasti stanovených povolujícím rozhodnutím“. Je jim rovněž otevřena kdykoli,
s výhradou dodržení, kromě uvedených podmínek, aktů již přijatých v jejím rámci. Chtěl
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bych zdůraznit, že jazykový režim této posílené spolupráce se bude opírat pouze o tři
jazyky: angličtinu, francouzštinu a němčinu.

Carlo Fidanza (PPE),    písemně. – (IT) Jsem proti tomu, aby Parlament povolil použití
postupu posílené spolupráce za účelem vytvoření jednotného patentového systému,
protože si myslím, že otázka jazykového režimu má zásadní význam pro italské zájmy,
vzhledem k tomu, že Itálie je na čtvrtém místě v Evropě v počtu podaných patentů. Myslím
si, že postup posílené spolupráce byl použit účelově. Byl vytvořen s cílem poskytnout
procesu integrace Evropské unie větší impuls skrze možnost věnovat se určitému problému
v rámci menšího počtu členských států v případě, že nelze dosáhnout jednomyslné dohody.

Toto vynucení by mohlo vytvořit nebezpečný precedens, protože poškozuje jeden členský
stát a obchází princip jednomyslnosti, který Lisabonská smlouva vyžaduje pro otázky
týkající se vnitřního trhu a zásady nenarušení hospodářské soutěže na tomto trhu. Kromě
toho bychom měli raději počkat na rozhodnutí Soudního dvora, které by mělo být
oznámeno 8. března.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě ze tří
základních důvodů.

Je nepřípustné, aby Parlament podpořil návrh posílené spolupráce u těchto takzvaných
jednotných patentů, protože jde o pokus ohrozit práva členských států hájit své zájmy, a
to pouze ve prospěch nejsilnějších zemí.

Je to podruhé, co byl použit tento princip posílené spolupráce stanovený v Lisabonské
smlouvě. Účel jeho zařazení začíná být zřejmý.

Je nepřijatelné činit nátlak na státy, které patří do Evropské unie, ale nepřijímají podmínky,
jež jim chce většina vnutit, a to zejména v tak citlivých oblastech jako je jazyk, neboť
navrhovaná dohoda ohrožuje jazyky většiny zemí.

Konečně, musím ještě připojit poslední poznámku a potvrdit stanovisko, které zástupci
Portugalské komunistické strany v Evropském parlamentu vždy zastávali při neochvějné
obraně portugalského jazyka.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    písemně. – (PL) Nestává se každý den,
abychom měli příležitost diskutovat o tak důležité věci, jako je patent EU, který je
předmětem doporučení pana Lehneho. Jsem proto velmi potěšena, že mohu do této
rozpravy přispět. Za prvé je třeba poznamenat, že jsme v současné době ve velmi rané fázi
postupu posílené spolupráce. Doporučení Evropského parlamentu slouží jen k tomu, aby
Parlament Radě umožnil oficiálně schválit opatření, která se mají přijmout. Vše je tedy
stále možné nebo, přesněji řečeno, je možné provádět změny návrhů nařízení Evropské
komise. Aniž bych zabíhala do podrobností, pokud jde o návrhy nařízení o samotném
patentu nebo o jazykovém režimu, chtěla bych říci, že při provádění tohoto velkého
evropského projektu musíme mít na paměti zájmy všech evropských podnikatelů, nebo
jinými slovy zájmy jak těch, kdo vynálezy patentují, tak těch, kterým záleží na snadném
přístupu k technickým informacím o těchto vynálezech. Mám zde na mysli například
výrobce generických léčiv.

Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčenou zastánkyní evropského patentu, a zároveň jsem
poslankyní z Polska, země, která je dnes bohužel více příjemcem než dárcem patentů,
budu se snažit zajistit, aby byl rozsah diskuse o patentu co nejširší a aby se věnovala
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pozornost všem názorům, zejména názorům malých a středních podniků, které jsou
nezbytné pro inovativní evropské hospodářství.

Adam Gierek (S&D),    písemně. – (PL) Evropský patent nám má pomoci podpořit inovace,
ale proč nemůžeme být inovativní sami při jeho projednávání? Měli bychom se stydět.
Mluvíme jen o patentovém právu, mluvme však také o vytvoření optimální formy patentu.
V současné době máme krátké a dlouhé patenty, ale to nutně neznamená, že delší jsou
lépe napsané. Popis je často složitější schválně, aby se zakryla a zkomplikovala forma
patentu.

Myslím si, že musíme vytvořit transparentní podobu patentů a postup pro jejich popis,
aby bylo možné dobře využít internet a elektronické metody záznamu. Souvisí s tím i jazyk
a nastavení algoritmu, který by se mohl použít k řešení tohoto problému. Domnívám se,
že nejlevnější metodou, která by nevyžadovala překlady do různých jazyků, by byl evropský
e-patent. Možná, že Komise začne přemýšlet inovativně. Hlasoval jsem pro, i když jsem
přesvědčen, že Komise vykazuje v této záležitosti příliš málo iniciativy.

Louis Grech (S&D),    písemně.  – S ohledem na podnět ze strany Komise a Parlamentu na
oživení jednotného trhu nebyla potřeba harmonizovaného systému vydávání a regulace
patentů nikdy větší. Proto jsem hlasoval ve prospěch tohoto legislativního usnesení.

Podle současného roztříštěného patentového systému se musí patenty překládat do jazyka
každého z členských států, pro které byly uděleny, z čehož plynou přemrštěné náklady na
překlady pro podnikatele, začínající firmy a další inovativní malé a střední podniky: získání
patentu je v EU třináctkrát dražší než v USA a jedenáctkrát dražší než v Japonsku. Podle
nového systému, který mají přijmout členské státy účastnící se posílené spolupráce v této
oblasti, bude jednotný patent spadat pod mnohem dostupnější režim překladů, který
využívá pouze francouzštinu, angličtinu a němčinu, což má za následek snížení nákladů.
Zavedení jednotného a finančně dostupného systému patentů, i když pouze v některých
členských státech EU, bude hrát důležitou roli v podpoře jednotného trhu, zejména tím,
že Unie získá podporu v oblasti inovace a kreativity, pokud jde o vytváření zboží a služeb,
které tak zoufale potřebuje.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Již několik let jsme svědky toho, že ve
srovnání s ostatními velkými světovými mocnostmi evropské hospodářství stále brzdí
absence konkurenceschopného EU patentu. Evropská komise po zhruba 15 letech navrhla
vytvoření jednotného evropského patentu. A konečně díky postupu „posílené spolupráce“,
který umožňuje, aby členské státy v případě, že dojde k zablokování legislativní iniciativy,
v určité oblasti spolupracovaly, se nám podařilo učinit krok v tomto směru. Proto jsem
nadšeně hlasovala ve prospěch této zprávy, která nám umožňuje zahájit tento postup
posílené spolupráce za účelem vytvoření patentového systému EU. Jde o důležitý krok
vpřed pro všechny evropské podniky a pro všechny malé a střední podniky, které na tento
nástroj již dlouho čekaly. Na nástroj, který je nezbytný pro inovace, výzkum a rozvoj a
konkurenceschopnost v Evropě.

Françoise Grossetête (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto
doporučení, které se týká povolení posílené spolupráce pro vytvoření evropského patentu.
Celkem 12 členských států včetně Francie se v prosinci 2010 rozhodlo využít postupu
posílené spolupráce, poté, co se 27 států vzhledem k jazykovým rozdílům neshodlo na
zavedení patentového systému EU. Nakonec se rozhodly zúčastnit všechny členské státy
s výjimkou Itálie a Španělska. Chtěla bych, aby se tyto dvě země mohly kdykoliv do iniciativy
zapojit. V dnešní době je jedenáctkrát dražší podat patent v Evropské unii než ve Spojených
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státech. V budoucnu budou naši výzkumní pracovníci a naše podniky moci konečně začít
účinně konkurovat v oblasti inovací Spojeným státům a Asii.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písemně. – (PL) Práce na jednotném evropském patentu se
konečně po více než 10 letech chýlí ke konci. Navzdory tomu, že jsme dosáhli jen
částečného úspěchu, protože jednotný systém patentové ochrany nepokrývá celé území
Evropské unie, by se to mělo nepochybně považovat za významný krok vpřed.
Zjednodušení registračních postupů a významné snížení jejich nákladů budou podporovat
rozvoj vnitřního trhu a vědecký a technický pokrok v celé Evropské unii jako celku, i když
se vztahují pouze na 12 členských států. I když budou právní předpisy harmonizovány
pouze v omezeném rozsahu, bude se tato harmonizace ve skutečnosti dotýkat všech
podnikatelů v EU, protože investoři v členských státech, které se neúčastní, budou také
moci využít jednotné patentové ochrany. Bude na nich, aby individuálně rozhodli, zda si
zvolí ochranu podle právního řádu jednoho či několika členských států, nebo zda použijí
jednotný evropský patent.

Domnívám se, že bychom měli pokračovat v opatřeních zaměřených na rozšíření
působnosti jednotné patentové ochrany, aby nakonec pokryla celé území Evropské unie.
Bude to přínosem nejen pro jednotlivé podnikatele, protože evropský trh bude
konkurenceschopnějším ve srovnání s ostatními velkými ekonomikami, jako jsou Spojené
státy, Čína nebo Japonsko.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    písemně. – (LV) Podpořil jsem tento návrh usnesení o
návrhu rozhodnutí Rady o povolení posílené spolupráce v oblasti vytváření jednotné
patentové ochrany, protože jsem přesvědčen, že jednotný systém registrace patentů sníží
administrativní překážky pro evropské podniky. Evropská unie si nemůže dovolit
roztříštěnost systému registrace patentů. Dnes jsme učinili obrovský krok směrem k
jednotnému registračnímu systému. Status quo, v jehož rámci musí podnikatel zaregistrovat
svůj patent v každém členském státě zvlášť, je významnou překážkou rozvoje podnikání.
Dosavadní pomalý a komplikovaný proces registrace patentů v Evropské unii omezil
možnosti pro naše podniky, aby se dynamicky rozvíjely. Jasný a účinný postup, kdy
kdokoliv může zaregistrovat patent platný v celé Evropské unii, zajistí, aby se nové produkty
dostávaly na trh rychleji, čímž se zvýší rychlost rozvoje podniků. Vytěží z toho země, které
se tohoto systému registrace patentů účastní, a podnikatelé v těchto zemích, kteří budou
schopni poskytovat nové produkty všem evropským spotřebitelům rychleji.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Vnitřní trh je v současné době velmi
roztříštěný kvůli vysokým nákladům na patentovou ochranu v Evropské unii a evropští
vynálezci nemohou využívat všech výhod jednotného trhu. Problém vzniká, když se pokusí
získat optimální úroveň ochrany v celé Unii. Tato situace má negativní dopad na
konkurenceschopnost Evropské unie, jelikož inovační činnosti vytváří lidský kapitál, který
více než v jiných oblastech vyžaduje mobilitu.

Kvůli aktuálním méně příznivým podmínkám pro inovace není Evropská unie tolik
přitažlivým místem pro tvořivost a inovace jak pro evropské, tak pro neevropské vynálezce.
Hlasoval jsem pro toto doporučení, neboť zlepšení spolupráce v rámci jedné skupiny
členských států v oblasti jednotné patentové ochrany ochrání zájmy Evropské unie, neboť
zvýší konkurenceschopnost EU, která bude pro zbytek světa atraktivnější. Kromě toho by
se zavedením jednotné patentové ochrany pro skupinu členských států zlepšila úroveň
ochrany patentů a odstranily by se náklady spojené se souvisejícími územími a z toho
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vyplývající komplikace, což by usnadnilo vědecký a technický pokrok a fungování vnitřního
trhu.

David Martin (S&D),    písemně.  – Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Domnívám se, že je
třeba navýšit povolenou úroveň radiace v potravinách a dále zlepšit sledování a kontroly
souladu. V závislosti na výsledku závěrečného čtení má toto nařízení potenciál k tomuto
procesu přispět. Vítám skutečnost, že se toto nařízení bude vztahovat také na potraviny a
krmiva dovezená ze třetích zemí v režimu tranzitu nebo určená pro vývoz.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    písemně. – (CS) Je mimo pochybnost, že sféra práv k duševnímu
vlastnictví, zejména pak práva k vlastnictví průmyslovému, zasluhuje mimořádnou
pozornost a péči. Ne vždy se to však ze strany orgánů a institucí EU daří. Komplexní
systémové řešení bývá mnohdy potlačováno partikulárními či dokonce lobbistickými
zájmy. Problém patentu EU – dříve komunitárního – je toho příkladem. Nyní vyvstává
možnost alespoň částečného řešení formou posílené spolupráce některých členských států
v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. Česká republika má zájem o účast v této
posílené spolupráci a chce se tak podílet i na dalším vyjednávání konkrétních návrhů
nařízení o jednotném patentu a jeho jazykovém režimu. Neúčast v posílené spolupráci by
znamenala nemožnost ovlivňovat podobu budoucího patentového systému EU.
Významným aspektem je také ekonomický přínos, resp. výhody pro podniky přicházející
s novými technickým řešeními, a to s ohledem na velikost společného trhu účastníků
posílené spolupráce. Chci také připomenout, že Česká republika si ponechává možnost z
posílené spolupráce vystoupit, pokud by se tato spolupráce ubírala směrem, který by byl
v rozporu s pozicemi České republiky zejména v otázce jazykového režimu a oblasti
patentového soudnictví.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržel jsem se hlasování o této zprávě.
To neznamená, že jsem proti svrchovanému právu členských států uzavírat dohody o
posílené spolupráci, a to i v souvislosti s patenty. Nemáme však žádnou záruku, pokud jde
o ekologické a hygienické normy, které budou v průběhu schvalovacího procesu u těchto
patentů použity, zejména z hlediska geneticky modifikovaných organismů. Dokud nebudou
vyřešeny nezbytné požadavky pro zachování veřejného zdraví, nebudu tento typ dohody
podporovat.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) V případě schválení této zprávy, která se snaží vytvořit
posílenou spolupráci v souvislosti s registrací a ochranou patentů, existuje riziko, že bude
zaveden jazykový režim, omezený jen na tři jazyky – angličtinu, němčinu a francouzštinu
– a nebude již požadován překlad patentů do národních jazyků jednotlivých členských
států. I když je účel vytvoření patentu EU pozitivní v tom smyslu, že by měl pomoci oživit
a podpořit inovace v Evropě, chtěl bych říct, že se při tom nesmí porušovat samotné
základní principy evropského občanství, nesmí se narušit soudržnost Společenství a nesmí
dojít k fragmentaci vnitřního trhu nebo k zavádění nových faktorů diskriminace, nerovnosti
a nerovnováhy.

Portugalština, která je třetím nejvýznamnějším evropským jazykem z hlediska celosvětové
komunikace, bude zavedením této „posílené spolupráce“ nevysvětlitelně diskriminována.
Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Spor o jazycích používaných v oblasti patentů v
Evropské unii probíhá již více než 30 let. V průběhu těchto 30 let se evropské společnosti
musely vypořádat s vysokými náklady na překlady a v některých případech se dostaly na
světovém trhu do konkurenční nevýhody. Nehmotná aktiva jako jsou ochranné známky
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a patenty je obtížné kvantifikovat. Nicméně se používají jako záruky pro půjčky a jsou
rovněž brány v úvahu při výpočtu ratingů.

V této situaci vyžaduje nový patentový zákon, který byl připraven v rámci procesu posílené
spolupráce a jež je platný alespoň v některých částech EU, překlad patentů pouze do
němčiny, angličtiny a francouzštiny. To jistě sníží byrokracii. Nové nařízení také posiluje
postavení německého jazyka, který je podle průzkumu z roku 2006 stále nejrozšířenějším
mluveným rodným jazykem v rámci EU. Nápad je v zásadě dobrý, ale pravidla o jazycích
nejsou zcela jasná, a z toho důvodu jsem se zdržel hlasování.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písemně. – (LT) Vytvoření jednotné patentové
ochrany ve Společenství (nyní v Evropské unii) a zajištění účinné patentové ochrany v celé
EU představuje krok směrem k větší konkurenceschopnosti EU. Vynálezci, kteří v současné
době působí v Evropské unii, jsou v nevýhodě ve srovnání se svými kolegy v ostatních
zemích po celém světě: ochrana vynálezů v celé EU je zdlouhavý a nákladný proces. Kvůli
procedurálním problémům jsme nebyli schopni vytvořit jednotný systém po celé Evropské
unii. Blahopřeji nicméně těm členským státům, které se rozhodly zahájit spolupráci v
oblasti patentové ochrany (jsem obzvláště potěšena, že k těmto členským státům patří
Litva), a sama jsem schválení této spolupráce podpořila.

Tiziano Motti (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem proti zavedení trojjazyčného systému
patentových předpisů. Překládání patentů výhradně do angličtiny, francouzštiny a němčiny
by vážné poškodilo italské podniky, které by hradily extrémně vysoké náklady na technické
překlady patentů, jež podávají. Moje parlamentní skupina nás přesvědčovala, abychom
hlasovali pro, ale já nemám pocit, že mohu schválit právní předpisy, které považuji za
škodlivé pro zájmy své země a jejích občanů, a to zejména pro všechny malé a střední
italské podniky a naše spotřebitele. Je zřejmé, že zvýšené náklady pro podniky by pak měly
za následek vyšší náklady na výrobek na úkor spotřebitelů. Posílená spolupráce by měla
zůstat mechanismem, jež bude využíván ve výjimečných případech, a ne k vyloučení
členských států, které jsou připraveny jednat, jako je Itálie a Španělsko. Podporuji italský
návrh na zápis patentů v jazyce země vynálezce společně se zajištěním anglického překladu.
Tímto způsobem si můžeme zachovat jazykovou nezávislost a zájmy naší země. Posílená
spolupráce mezi 10 nebo 12 zeměmi v této otázce opravdu znamená riziko narušení
podmínek spravedlivé hospodářské soutěže ve prospěch těchto zúčastněných zemí.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně. – (LT) Souhlasil jsem s tímto usnesením o návrhu
rozhodnutí Rady o povolení posílené spolupráce v oblasti vytváření jednotné patentové
ochrany. Vzhledem k současné situaci, kdy je velmi obtížné a nákladné získat evropský
patent, souhlasím s návrhem používat postup spolupráce a umožnit všem členským státům,
které o to mají zájem, aby vytvořily jednotný patentový systém.

Musíme vynaložit veškeré úsilí k vyřešení otázky jazykového režimu, což by snížilo náklady
na získání evropského patentu pro společnosti působící v rámci EU. Patentová ochrana,
která funguje účinně, by navíc zjednodušila postupy řešení sporů a snížila by administrativní
zátěž.

Jsem potěšen, že řada členských států Evropské unie přispívá k iniciativě směřující k
vytvoření jednotného patentu, a doufám, že zbývající země rovněž brzy přispějí k dosažení
cíle vytvořit jednotný patent na zlepšení ekonomické liberalizace podmínek v rámci
Evropské unie. Pouze užší spolupráce usnadní řádné fungování vnitřního trhu odstraněním
překážek volného pohybu zboží.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem ve prospěch doporučení
rozhodnutí o povolení posílené spolupráce v oblasti vytváření jednotné patentové ochrany.
Budoucnost Evropy závisí na inovacích a členské státy, jako je Řecko, které byly těžce
zasaženy krizí, k nim upínají své naděje na obnovu svých národních ekonomik a výrobní
strukturu. Je proto ekonomicky zásadní a sociálně spravedlivé poskytnout právní ochranu
patentům, které zahrnují vynálezy a uskutečňování inovativních myšlenek a produktů.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Jsem zastánkyní evropského
patentového systému, ale po zralém uvážení a z jazykových důvodů jsem se zdržela
hlasování o této zprávě. Hlasovala bych pro, pokud by se měla využívat jen angličtina,
protože ta dnes funguje jako lingua franca. Zdržela jsem se ze tří hlavních důvodů: za prvé,
protože vytvoření patentového systému s povinným překladem každého materiálu do 23
úředních jazyků by bylo nákladné, pomalé a znamenalo by vážnou konkurenční nevýhodu,
za druhé protože v praxi se dnes jako lingua franca běžně používá angličtina, a zatřetí
proto, že 90 % patentových přihlášek je stejně v angličtině. Nemohu souhlasit s tím, aby
se do tohoto procesu zařadila francouzština a němčina na úkor rozšířenějších jazyků jako
je portugalština nebo španělština (jako kdyby v EU existovaly jazyky různého významu,
což je představa, kterou odmítám). Proto jsem se zdržela, ve víře, že je nutné evropský
patentový systém změnit, ale že nejlepší řešení by bylo pouze jedno: angličtina.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Zdržel jsem se hlasování, jelikož, přestože
se domnívám, že je nezbytné patentový systém v Evropě zlepšit, zejména vytvořením
jednotného evropského patentového soudu a patentového soudu EU, který by umožnil
překonat problémy malých a středních podniků způsobené současnou roztříštěností
stávajícího systému, jež se vyznačuje vysokými náklady a přílišnou složitostí, rozumím
také výhradám, které některé země vyjádřily s ohledem na ujednání týkající se překladu
patentů EU. Proto se nestavím proti zahájení posílené spolupráce v této oblasti, i když jsem
přesvědčen, že to není nejvíc žádoucí a konečné řešení problému.

Paulo Rangel (PPE),    písemně. – (PT) Absence jednotné patentové ochrany v celé Evropské
unii staví evropské společnosti do jasné konkurenční nevýhody v porovnání se společnostmi
z USA a Japonska. Náklady na patentování v Evropě jsou téměř desetkrát vyšší než náklady
na patentování ve Spojených státech a Japonsku, což je především z důvodu výdajů na
překlady patentů do jazyků různých zemí EU. Aby byl portugalský a evropský průmysl
v této souvislosti konkurenceschopnější, považuji za rozhodující rychle učinit krok směrem
k vytvoření jednotného systému patentové ochrany, který bude méně obtížný a složitý a
který bude fungovat jako stimul pro inovace a pro vědecký a technický rozvoj v Portugalsku
a v EU. Proto jsem hlasoval pro toto usnesení. Přesto nemohu nevyjádřit své politování
nad rozhodnutím týkajícím se jazykového režimu. Po pravdě řečeno jsem přesvědčen, že
existují pádné argumenty proti současnému trojjazyčnému řešení, tedy použití angličtiny,
němčiny a francouzštiny. Věřím proto, že by bylo v každém směru vhodnější, kdyby byl
zvolen režim pouze v angličtině.

Evelyn Regner (S&D),    písemně. – (DE) Hlasovala jsem dnes ve prospěch zavedení posílené
spolupráce, pokud jde o jednotnou patentovou ochranu, protože jsem přesvědčena, že
zablokování v Radě kvůli jazykovému režimu je neoprávněné. Podle mého názoru je
samozřejmě nutné o věci diskutovat. Pro mě hlasování ve prospěch zprávy neznamená,
že souhlasím v plném rozsahu s obsahem původních návrhů Komise. Ve Výboru pro
právní záležitosti se budeme této otázce přednostně věnovat a určitě předložíme
pozměňovací návrhy s velkým množstvím vylepšení. Chtěla bych vysvětlit, že kolegové,
kteří si myslí, že dnešním hlasováním Parlament ztrácí svá práva, se mýlí. Legislativní

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS138



proces je teprve na začátku. Dnešním hlasováním Parlament pouze dává oprávnění skupině
členských států k zahájení postupu posílené spolupráce, který je možný jen díky Lisabonské
smlouvě. V dalším postupu a) Parlament bude konzultován ohledně jazykového režimu
(rozhodnutí v tomto případě musí přijmout Rada), b) Parlament se účastní rozhodování
o obsahu nařízení o patentu v rámci řádného legislativního řízení, c) pro soudní pravomoc
pro patenty bude nutný souhlas Parlamentu. Na možnostech Parlamentu účastnit se procesu
se nic nemění. Dokonce i ti poslanci Evropského parlamentu z členských států, které nejsou
zapojeny do posílené spolupráce, neztratí v průběhu zbývající části postupu své hlasovací
právo, protože jsou evropskými a nikoli národními zástupci.

Frédérique Ries (ALDE),    písemně. – (FR) Belgické předsednictví Evropské unie
zaznamenalo naprostý úspěch. Mezi mnoha věcmi, jichž dosáhlo, je i dohoda o evropském
patentu, tedy nařízení, které je nezbytné pro podporu inovací a konkurenceschopnosti v
Evropě. Liberální Evropané si tento druh harmonizace právní ochrany přáli již téměř 15
let. Díky ní se skoncuje s plýtváním finančních prostředků kvůli koexistenci vnitrostátních
a evropských patentů, které se odhaduje na téměř 400 000 EUR ročně. A tím lépe, když
12 členských států (Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko) využije postupu posílené
spolupráce, pokud je to jediný způsob, jak ukončit patovou situaci v této záležitosti. Je to
případ správného využití Lisabonské smlouvy, která povoluje „evropský předvoj“ minimálně
devíti členských států, jež navážou spolupráci, pokud je určitá legislativní iniciativa
zablokovaná.

Ze všech těchto důvodů je dnešní polední hlasování Evropského parlamentu o zprávě pana
Lehneho zcela zásadní. Je to pozitivní signál, jak pro evropské podniky, které se potřebují
vyvíjet ve stabilním právním rámci, jež je postaví na stejnou úroveň s mezinárodní
konkurencí, tak pro vynálezce, jejichž tvůrčí činnost musí Evropská unie lépe chránit.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Naše skupina nemůže souhlasit s tím,
že by měla vyslovit souhlas se zahájením postupu, protože, podle slov generálního advokáta
Soudního dvora: „Zamýšlená dohoda o vytvoření jednotného systému pro řešení sporů
týkajících se patentů je v dnešní formě neslučitelná se smlouvami“. Naše skupina požádala
o odklad hlasování, neboť soud má o výše uvedeném stanovisku generálního advokáta
rozhodovat již 8. března a Parlament by si měl být plně vědom právních důsledků „posílené
spolupráce“ předtím, než se pustí do takto výjimečného projektu.

Ostatní politické skupiny naši žádost o odklad nepodpořily. Souhlas se netýká konkrétních
opatření k provedení posílené spolupráce. Tyto návrhy budou předloženy později, pokud
bude posílená spolupráce schválena (tj. nařízení Rady o vytvoření jednotné patentové
ochrany a o překladovém režimu pro jednotný patent).

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem proti tomuto usnesení, protože si
myslím, že po tak dlouhém legislativním procesu, který začal v roce 2000, je nyní
nepřijatelné, aby nebylo navrženo společné řešení jazykové stránky evropských patentů.
Itálie a Španělsko se po mnoho let výrazně zasazují o to, aby byla jako jediný úřední jazyk
v oblasti technologie a vědy uznána angličtina. Toto jazykové řešení by snížilo náklady, a
poskytlo tak podporu především malým a středně velkým podnikům, aby mohly využívat
evropský patent, protože kvůli své velikosti často nemohou hradit vysoké náklady na
překlad.

S cílem vyhnout se jednomyslnosti, kterou takto ožehavé téma vyžaduje, je požadováno
použití posílené spolupráce (jak stanovuje Lisabonská smlouva), což by umožnilo, aby
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rozhodnutí přijala jen jedna třetina členských států. Italská a španělská vláda již několik
měsíců poukazují na neobvyklý charakter tohoto postupu, který, pokud ho Evropský
parlament a Rada kvalifikovanou většinou schválí, bude znamenat, že evropský patent
bude platit nejen ve státech, které se posílené spolupráce účastní, ale také pro podniky z
jiných členských států.

Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Pokud bude rozhodnuto o využití posílené spolupráce
k vytvoření jednotné patentové ochrany, vyjde z toho Itálie i Evropa špatně. Provádění
postupu posílené spolupráce v této otázce je naprosto chybné, protože anuluje snahy o
vytvoření evropského patentu, který by platil ve všech členských státech.

Protestujeme také proti rozhodnutí pokusit se prosadit toto hlasování v Parlamentu, aniž
by se braly v úvahu důsledky rozsudku Soudního dvora o slučitelnosti jednotného
patentového soudu se Smlouvou. Itálie se spolu se Španělskem správně postavila proti
uznání jen tří jazyků (angličtina, francouzština a němčina) pro podání evropských patentů
namísto respektování zásady rovného postavení jazyků, která je zakotvena ve Smlouvě.
Je zřejmé, že to není jen otázka diskriminace, ale jde také o velmi ekonomicky škodlivou
záležitost pro podniky v zemích, kde se mluví jinými jazyky.

Olga Sehnalová (S&D),    písemně. – (CS) Jsem přesvědčena, že posílená spolupráce v
oblasti patentové ochrany přispěje k odstranění roztříštěnosti v této oblasti, zajistí lepší
rámcové podmínky pro inovativní podniky v celé Unii, povede k větší
konkurenceschopnosti EU v globálním měřítku a lepšímu fungování vnitřního trhu EU.
Nezanedbatelné je také očekávané snížení nákladů souvisejících s procesem patentové
ochrany. Proto jsem zprávu podpořila.

Csanád Szegedi (NI),    písemně.  –  (HU) Hlasoval jsem pro doporučení, protože považuji
za ostudné, že jsme dosud nebyli schopni dosáhnout společného postoje k této otázce.
Musíme si uvědomit, že Evropa v globální inovační soutěži zaostává. Inovace není možná
bez komplexní patentové ochrany, ale vysoké školy či menší výzkumné instituty a vynálezci
nemohou nést náklady na tyto patenty. Získají patent jen ve své vlastní zemi a pak v podstatě
dávají své vynálezy na globální trh zdarma. Evropské patenty mají zásadní význam. Je
nesmírně důležité, aby bylo možné získat evropský patent na základě jediné žádosti. Velký
význam má i to, aby to šlo provést ve všech evropských zemích včetně mé vlasti, Maďarsku.

Marc Tarabella (S&D),    písemně. – (FR) Evropská komise již před více než 20 lety
navrhovala co nejrychleji vytvořit jednotný evropský patent a zdůrazňovala naléhavou
potřebu takového patentu. V současné době musí patenty v Evropě schvalovat jednotlivé
země a musí být pokaždé přeloženy do příslušného národního jazyka.

Pro potvrzení patentu jen v polovině členských států EU je nutné zaplatit až 20 000 EUR,
z toho 14 000 EUR za překlad. Ve Spojených státech stačí přibližně 1 850 EUR. Absence
evropského patentu brzdí naši konkurenceschopnost, stejně jako evropské inovace, výzkum
a vývoj. Posílená spolupráce je proto v této věci plně odůvodněná, neboť jde o zásadní
otázku pro budoucnost EU.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Vytvoření jednotného evropského patentu v rámci
Evropské unie s sebou přinese výhody pro všechny zúčastněné a zejména pro malé a střední
podniky, jelikož to díky snížení nákladů přispěje k jejich konkurenceschopnosti. Tato
otázka, která se řeší již dvě desetiletí, vyžaduje jednomyslnou dohodu v rámci Rady v otázce
stanovení jazykového režimu, jenž má platit pro práva duševního vlastnictví v Evropské
unii. V této souvislosti a vzhledem k tomu, že vytvoření jednotné patentové ochrany není
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uvedeno na seznamu oblastí výlučné pravomoci Evropské unie, se toto doporučení týká
možnosti posílené spolupráce v této oblasti. I když se v této fázi procesu zabýváme pouze
souhlasem Parlamentu v otázce rozhodovací metody v této oblasti, což podporuji, bude
tento Parlament brzy rovněž vyzván, aby vydal verdikt ke kontroverznímu jazykovému
režimu a ke dvěma nařízením, která se mají v souvislosti s pravidly evropského patentového
systému vypracovat.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem pro rozhodnutí o povolení
posílené spolupráce v oblasti vytváření jednotné patentové ochrany, neboť považuji za
nezbytné přijmout opatření k vytvoření jednotného patentu EU.

Podle zprávy, kterou v roce 2011 vypracoval Thomson Reuters s názvem „Patentováno v
Číně“, se Čína chystá v množství patentů předběhnout Japonsko a USA. Čína má v úmyslu
stát se dle programu zahájeného v roce 2006 zemí zaměřenou na inovace a hodlá navýšit
počet patentů o 14,1 % ve srovnání s USA, o 33,55 % ve srovnání s Evropskou unií a o
15,9 % oproti Japonsku.

Současný patentový systém v EU je roztříštěný a má přehnané požadavky na překlad.
Náklady na patent v Evropské unii potvrzený ve 13 zemích dosahují 20 000 EUR, z toho
přibližně 14 000 EUR činí náklady jen na překlad. Evropský patent je pak desetkrát dražší
než v USA. Myslím, že pokud se v oblasti vytváření jednotného patentu povolí posílená
spolupráce, může to pomoci vyvinout jednotný patent, který bude atraktivní pro uživatele
evropského patentového systému, zajistí ochranu duševního vlastnictví v rámci celé EU a
odstraní tak náklady a komplikace s cílem podpořit výzkum, vývoj a inovační malé a střední
podniky.

Zpráva: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že poradní skupina složená
z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla ve svém stanovisku k
závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které jsou jako takové
označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s těmito
věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich
věcného obsahu, souhlasím s touto zprávou. Souhlasím se zaručením vysoké úrovně
ochrany zdraví evropských občanů v případě radioaktivní kontaminace a s demokratickou
legitimitou postupu přijímání této směrnice, neboť právní základ se musí přizpůsobit nové
Lisabonské smlouvě.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto
významného usnesení o nejvyšších přípustných úrovnich radioaktivní kontaminace
potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Všichni si pamatujeme černobylskou tragédii ze dne 26. dubna 1986, kdy se do ovzduší
dostalo značné množství radioaktivních materiálů a došlo ke kontaminaci potravin (obilí,
zeleniny, lesních plodů a hub) a krmiv v několika evropských zemích a došlo k obrovskému
ohrožení lidského zdraví. Došlo také ke kontaminaci polí radioaktivním spadem, což
zvýšilo radioaktivitu lesních plodin a zemědělských potravinářských výrobků v postižených
regionech. Vysoká úroveň ochrany lidského zdraví je jedním z cílů Evropské unie.

Proto naléhavě potřebujeme vytvořit systém, který Evropské unii po jaderné havárii nebo
jiném případu radiační mimořádné situace, jež vede nebo může vést k významné
radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, umožní stanovit nejvyšší přípustné úrovně
radioaktivní kontaminace s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. Všichni
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občané Evropské unie musí být v případě jaderné nebo radiační havárie co nejlépe ochráněni
a Evropská komise musí být připravena rychle reagovat. Pro potraviny a krmiva se musí
použít předem stanovené nejvyšší přípustné úrovně kontaminace.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Tato zpráva stanoví nejvyšší přípustné
úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiné radiační
mimořádné situaci. Souhlasím s tím, že Evropský parlament musí hrát klíčovou roli v
situacích, které mají přímý dopad na zdraví široké veřejnosti. Domnívám se také, že po
jaderné nehodě nebo radiační mimořádné situaci musí Evropská komise okamžitě plnit
dohlížecí úlohu, vyhlásit stav nouze a sestavit seznam základních potravin a krmiv. Členské
státy musí udržovat úřední systém kontroly těchto produktů a musí informovat širokou
veřejnost o všech rizicích. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která evropským občanům
zaručuje bezpečnost potravin v případě jaderné havárie nebo radiační mimořádné situace.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Vysoká úroveň ochrany lidského zdraví je
jedním z cílů, kterých Evropská unie musí dosáhnout, neboť to definuje její politiku.
Předpisy EU, kterými se stanoví úrovně radioaktivní kontaminace v případě radiační
mimořádné situace, se nezměnily od roku 1990, a proto je nezbytné je přezkoumat a
aktualizovat. Musíme vytvořit ucelený systém, který Evropské unii po jaderné havárii nebo
jiném případu radiační mimořádné situace, která by mohla vést k významné radioaktivní
kontaminaci potravin a krmiv, umožní stanovit nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní
kontaminace za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví. Souhlasím s
tím, že přípustné úrovně radioaktivní kontaminace se musí být v pravidelných intervalech
přezkoumávat s přihlédnutím k nejnovějším mezinárodním vědeckým zjištěním a
doporučením, a aby nedocházelo k rozdílům v uplatňování předpisů.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy,
která navrhuje stanovení postupu pro určení nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní
kontaminace potravin a krmiv, které lze uvést na trh po jaderné havárii nebo jiném případu
radiační mimořádné situace, jež by mohla vést nebo jež vedla k výrazné radioaktivní
kontaminaci potravin a krmiv. Přílohy I a III zároveň stanoví nejvyšší přípustné úrovně
kontaminace potravin a krmiv. Přestože je tento návrh zpracováván pomocí metody
přepracování právních aktů, domnívám se, že je nutné návrh výrazně přepracovat, nikoli
pouze část vyznačenou šedě, aby se zajistila právní jistota a celistvost textu. Je třeba sjednotit
postupy v případě radiační mimořádné situace tím, že se jasně stanoví, že úlohu dohledu
plní Komise, a objasní se mechanismus jejích aktů (přijetí, revize). Kromě toho se musíme
pokusit sloužit zájmu občanů pomocí lepšího řízení během situací, které nastanou po
nehodě. Musíme zajistit právní jistotu celého návrhu pomocí úpravy zastaralých postupů
(postupů „komitologie“ v rámci Euratomu přijímaných analogicky), které se tento návrh
snaží kodifikovat, podle ustanovení Lisabonské smlouvy.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Vzhledem k tomu, že všechna tři nařízení
o radiaci, která tato zpráva upravuje, byla přijata v důsledku Černobylu před 20 lety, se
domnívám, že zpráva poslance Beleta, o které jsme nyní hlasovali, je prvním pokusem o
zlepšení přístupu k  problému radioaktivní kontaminace potravin a půdy a o jeho
aktualizaci. I když podporuji změnu právního základu a posílení role Evropského
parlamentu s cílem dosáhnout větší transparentnosti právní úpravy a širší ochrany občanů,
domnívám se, že zpráva není dostatečná a o několik kroků zaostává za tím, co by mělo
být zásadním přístupem k problému. Mění to, co již bylo dohodnuto, a jednoduše upravuje
pouze důsledky, a ne příčiny problému. Kromě toho ponechává extrémně vysoké maximální
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limity radioaktivní kontaminace, a proto je velmi vzdálená cílům ochrany veřejného zdraví.
Z výše uvedených důvodů jsem se při konečném hlasování zdržel.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně. – (RO) Domnívám se, že členské státy Evropské
unie odpovídají za sledování toho, jak jsou doodržovány limity stanovené tímto nařízením
pro ochranu proti radioaktivní kontaminaci, a to zejména formou dohledu nad
bezpečnostními standardy u potravin a krmiv, jakož i sledováním parametrů životního
prostředí. Podporuji myšlenku na vytvoření systému, který Evropské unii umožní stanovit
nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany
zdraví veřejnosti po jaderné nebo jiné mimořádné radiační situaci.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy týkající se
radioaktivní kontaminace potravin, jejímž cílem je stanovit nejvyšší přípustné úrovně
radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné nebo nebo jiné radiační mimořádné
situaci. Proto je hlavním cílem tohoto nařízení ochrana veřejného zdraví, a právním
základem tudíž musí být článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Tento návrh si klade za cíl zajistit vysokou úroveň
ochrany zdraví evropských občanů v případě radioaktivní kontaminace a také poskytnout
demokratickou legitimitu postupu přijímání tohoto nařízení. Není pochyb o tom, že jeho
právní základ se musí přizpůsobit nové Lisabonské smlouvě, aby Parlament získal patřičnou
roli v rozhodovacím procesu o nařízení, které může mít dopad na veřejné zdraví. Tento
návrh v zásadě spočívá v kodifikaci nezměněných ustanovení tři nařízení přijatých v letech
1987 a 1990, které stanovují přípustné úrovně radioaktivní kontaminace v případě radiační
mimořádné situace.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Všichni lidé mají právo na zdravou stravu.
To je nezpochybnitelné právo a podmínka sine qua non k dosažení kvality života, o niž
všichni usilujeme a jež se odráží i v Lisabonské smlouvě.

Po katastrofě v Černobylu (1986) získala otázka radioaktivní kontaminace životního
prostředí na významu, a v letech 1987 a 1990 byla proto přijata tří nařízení, která stanoví
nejvyšší přípustné úrovně kontaminace v případě radiační mimořádné situace nebo jaderné
havárie vzhledem k tomu, že jejich účinky jsou dlouhotrvající a velmi často mohou být i
nepřímé (kontaminace lesů).

Ačkoli návrh v podstatě znamená kodifikaci nezměněných ustanovení výše uvedených
nařízení, hlasoval jsem ve prospěch této zprávy o návrhu nařízení Rady (Euratom), protože
je ohroženo zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví evropských občanů.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tento návrh v podstatě tkví v kodifikaci
nezměněných ustanovení tří nařízení přijatých v letech 1987 a 1990, které stanoví přípustné
úrovně radioaktivní kontaminace v případě radiační mimořádné situace. Vložení nového
bodu odůvodnění, který vysvětluje, že je třeba zachovat stávající článek a Radě vyhrazuje
výkon prováděcích pravomocí, nicméně znamená výraznou změnu, která odůvodňuje
použití metody přepracování právních předpisů.

Obsahem nařízení je dvouúrovňový mechanismus v případě radiační mimořádné situace
a po jaderné havárii, jak navrhuje Komise:

– bezprostřední přijetí nařízení ad hoc ze strany Komise pro použití nejvyšší přípustné
úrovně radioaktivní kontaminace stanovené v přílohách I a III návrhu v konkrétním případě
v definované oblasti a s omezenou dobou platnosti;

143Rozpravy v Evropském parlamentuCS15-02-2011



- stanovení lhůty jednoho měsíce od přijetí tohoto ad hoc nařízení, ve které Komise předloží
Radě návrh na jeho přizpůsobení nebo potvrzení.

Jak se ukázalo v samotné diskusi v odborném výboru i v alternativních návrzích, které
předkládá, jde zde o boj o moc mezi Komisí a Radou. Prvotním cílem by však mělo být
sloužit zájmu občanů pomocí lepšího řízení během situací, keré mohou nastat po nehodě,
s ohledem na pravomocí postižených členských států. Proto jsme se při závěrečném
hlasování zdrželi.

Vicky Ford (ECR),    písemně.  – Skupina ECR tuto zprávu podpořila, neboť se domníváme,
že by se měl změnit právní základ tohoto právního předpisu z „článku 31 ESAE“ na „článek
168 SFEU“. Podle původní právní úpravy byl článek 31 ESAE (který se zaměřuje na skupinu
osob, jež by mohly být zasaženy radioaktivní kontaminací) považován za nejvhodnější
právní základ, protože článek 168 Smlouvy o fungování EU (který se týká veřejného zdraví)
neexistoval. Pokud by byl právním základem tohoto nařízení článek 168 Smlouvy o
fungování EU, pak by to znamenalo změnu z procesu konzultace na řádný legislativní
postup a návrh by pak zevrubně posuzoval Evropský parlament, a co je nejdůležitější,
provedl by plné posouzení jeho dopadů, včetně konzultací s výrobci potravin a spotřebiteli.
I když některé aspekty ve zprávě, kterou Evropský parlament přijal, poslanci ECR
nepodporují, pevně věříme, že by se právní základ tohoto nařízení měl změnit a Evropský
parlament by se měl plně zapojit do legislativního procesu a že by dále mělo být prováděno
důkladného posouzení dopadů. Skupina ECR proto hlasovala pro tuto zprávu.

Adam Gierek (S&D),    písemně. – (PL) Předpisy, které jsme dnes připravili, mají obrovský
ekonomický význam pro Evropskou unii a její jednotný trh. Černobylská katastrofa nám
ukázala, že lineární extrapolace rizika souvisejícího s radiací vede ke zbytečným
ekonomickým ztrátám. V Bělorusku a na Ukrajině byly evakuovány oblasti, jejichž velikost
se rovná nejedné celé zemi. Bělorusové se teď vracejí do těchto oblastí, kde je radioaktivita
stejná jako v centru Varšavy, jakkoli se to zdá neuvěřitelné. Oproti tomu přibližně 8 milionů
Ukrajinců, tzv. „obětí Černobylu“, kteří pobírají dávky, jež jsou v každém případě příliš
nízké, aby se z nich dalo žít, o návratu neuvažuje ze strachu ze ztráty tohoto skromného
odškodnění. Evropská unie by měla z této zkušenosti, která má zásadní význam, vyvodit
závěry.

V rámci bývalého Sovětského svazu bylo snadné lidi přesídlit a po katastrofě to bylo
provedeno efektivně. Je těžké si představit, jak by se to udělalo v hustě obydlených oblastech
Evropy. Kdo by za takový úkol nesl odpovědnost? Finanční náhrada by se měla přidělovat
zejména zemědělcům, kteří mohou přijít nejen o úrodu, ale také o možnost pěstovat
veškeré plodiny po mnoho dalších let. Totéž platí pro lesy, i když v menší míře. Je dobře
známo, že znečišťovatel platí, ale jak budeme rozhodovat o tom, kdo je odpovědný a kdo
by měl platit, pokud nás zasáhne jaderný spad ze třetích zemí? Kdo se tím bude zabývat?
Samozřejmě že Evropská unie. Proto jsem hlasoval pro přijetí zprávy.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    písemně. – (FR) Pokud jde o zprávu poslance Beleta, která
zejména žádá, aby se Parlament stal spolutvůrcem právních předpisů pro ochranu zdraví
v případě radioaktivní kontaminace potravin, nemohla jsem podpořit zprávu, která jasně
neodmítá současné dávky navržené Komisí. Nejvyšší úrovně kontaminace, které navrhuje
Komise a které platí od roku 1987, jsou příliš vysoké. Studie ukazují, že i při nízkých
dávkách trpí děti závažnými kardiovaskulárními a endokrinními problémy. Navrhované
nejvyšší dávky by způsobily nepřijatelné zvýšení počtu případů rakoviny. Navíc vzhledem
k tomu, že neexistuje žádný mechanismus k odškodnění zemědělců v případě znečištění,
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které překračuje povolené limity, musí Komise rozhodně navrhnout kompenzační
mechanismus, který bude v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně.  – Parlament dnes hlasoval pro změnu právního
základu právních předpisů o radioaktivní kontaminaci potravin. Jde o nesmírně důležitou
otázkou a je jen správné, aby měl Parlament spolurozhodovací pravomoci.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem ve prospěch tohoto důležitého
dokumentu o nejvyšších přípustných úrovních radioaktivní kontaminace potravin a krmiv
po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace. Je velmi důležité
stanovit nejvyšší přípustné limity pro potraviny a krmiva v zájmu zajištění vysoké úrovně
ochrany veřejného zdraví a zabránění opakování katastrofy z Černobylu, kdy byly potraviny
(obilí, zelenina, lesní plody, houby atd.), krmiva a pole kontaminovány radioaktivním
spadem, což zvýšilo radioaktivitu lesních plodin a zemědělských potravinářských výrobků
v postižených regionech. Musíme vytvořit mechanismus, který řádně a efektivně zajistí
bezpečnost v případě jaderné nebo radiační havárie. Vysoká úroveň ochrany lidského
zdraví je jedním z hlavních cílů Evropské unie.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písemně. – (PL) Radioaktivní kontaminace je nebezpečná
pro lidské zdraví a naše role jako poslanců Evropského parlamentu je udělat vše, co je v
našich silách, abychom zajistili, že potraviny dodávané spotřebitelům budou bezpečné
a zdravé. Musíme se proto připravit, abychom mohli v případě nebezpečí rychle a dostatečně
efektivně reagovat, a musíme neustále aktualizovat předpisy a přizpůsobovat je současnému
stavu a pokroku techniky. Postupy je nutné zjednodušit a pravomoci převést na členské
státy, které budou schopny řešit tyto situace efektivně. V tomto případě se zdá být pro
bezpečnost společnosti a životního prostředí klíčové stanovit limity pro koncentrace
radioaktivních látek.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. – (DE) V případě jaderné havárie nebo jiného druhu
radiační mimořádné situace je zásadní přijmout správné kroky. Důležitá jsou preventivní
opatření a pomoc zasaženým. Životně důležité jsou kompenzační platby pro zemědělce
na pomoc pěstitelům zemědělských produktů, kteří utrpěli škodu, za kterou nenesou
žádnou odpovědnost. Náhrada musí být poskytnuta i zemědělcům v členském státě, které
postihne kontaminace z havárie tohoto druhu v jiném členském státě. Účinky jaderné
havárie nesmí živobytí zemědělců ohrozit. Podporuji zprávu pana Beleta, protože pro
zemědělce musíme zajistit ochranu před škodami způsobenými vnějšími třetími stranami.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tato zpráva a ekologické katastrofy,
o nichž hovoří, jsou pro nás připomínkou toho, jak naléhavé je vzdát se jaderné energie.
A přesto není v této zprávě o upuštění od jaderné energetiky ani zmínka. To je první věc,
která v této zprávě chybí. Bylo by vhodné přijmout v této věci pozměňovací návrh. Kromě
toho hodlá tato zpráva poskytnout Komisi veškeré pravomoci k tomu, aby zavedla nutná
bezpečnostní opatření potřebná v případě jaderné katastrofy. Vedoucím představitelům
členských států by pouze mohla být udělena pravomoc v této věci jednat, přestože je
občané volí. Je nemyslitelné, aby byla pravomoc přenesena tímto způsobem na tak
nezodpovědný orgán, jakým je Komise, zejména pokud se jedná o veřejné zdraví. Hlasuji
proti zprávě.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Navrhované nařízení stanoví postup pro stanovení
nejvyšších přípustných limitů radioaktivní kontaminace potravin a krmiv, jež mohou být
uvedeny na trh po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, která
může způsobit nebo která způsobila významnou radioaktivní kontaminaci potravin a
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krmiv. Jsem toho názoru, že musíme zůstat ostražití a být připraveni na veškeré mimořádné
situace, které mohou v Evropě nastat. Jakýkoli pokus o to, aby mohly být platné předpisy
použity s větší rychlostí a hbitostí, bude znamenat přidanou hodnotu pro celé území
Evropské unie.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Radioaktivní kontaminace může u některých
potravin představovat mnohaletý problém. Potíže nastanou, když jsou kontaminované
potraviny, například divoce rostoucí produkty z lesů v oblastech, které byly po staletí
vystaveny radioaktivitě, konzumovány nejen v daném místě, ale jsou také prodávány v
jinak nekontaminovaných oblastech, kde jsou považovány za neškodné. Z naší současné
úrovně znalostí vyplývá, že neexistuje žádná míra záření, která může být s naprostou
jistotou klasifikována jako neškodná. Výzkum příčin celé řady nových forem onemocnění,
jako jsou alergie, je stále ještě v plenkách. I přes tento fakt jsou potraviny vystavovány
ozáření a nikdo se nezabývá otázkou možné interakce s genetickým inženýrstvím. Všechny
limity jsou v konečném důsledku zbytečné, pokud se řádně neprovádí kontroly potravin
v kontaminovaných oblastech a jejich okolí. Vzal jsem tyto důvody v potaz při hlasování.

Claudio Morganti (EFD),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem ve prospěch tohoto usnesení,
neboť zjednodušuje postup zásahu v případě mimořádné siituace a posiluje roli Komise,
když stanoví, že Komise – a nikoliv Rada – je přímo odpovědná za rozhodování v případě
jaderné havárie a přijímá opatření, která vstoupí v platnost okamžitě. Komisi musí být
nápomocna skupina nezávislých odborníků se znalostmi v oblasti zdravotnictví a
bezpečnosti potravin.

Komise musí dále dostat k dispozici nejnovější vědecké údaje, aby mohla posoudit jejich
význam. Členské státy musí přijmout opatření k minimalizaci rizika kontaminace, včetně
informování veřejnosti. Tato zpráva ve své podstatě chrání občany a dává Komisi a
Parlamentu prvořadou úlohu.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písemně. – (LT) Dnes jsme hlasovali o nařízení
stanovujícím „nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po
jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace“, které určuje základní
pokyny pro reakci na jaderné nebo radiační havárie. Tento dokument má čistě technický
charakter, týká se především dosahu pravomocí Komise, Rady a členských států a stanoví
úrovně kontaminace.

Chtěla bych upozornit na jednu změnu, kterou navrhuje Parlament a která se týká zahrnutí
ustanovení o odškodnění zemědělců, jejichž půda je při jaderné nebo radiační havárii
kontaminována jedovatými látkami. Jelikož žijeme v poněkud nestálé době a jsme svědky
případů, kdy z důvodu lidské nedbalosti při hospodářské činnosti často dochází k závažným
haváriím, musíme přijmout předpisy, které jasně určí, jak reagovat v kritických situacích.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně. – (LT) Souhlasím s návrhem v nařízení Rady, kterým
se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné
havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace. Ochrana lidského zdraví je jedním
z prioritních cílů Evropské unie, a musíme tedy vytvořit mechanismus, který řádně a
efektivně zajistí bezpečnost v případě jaderné nebo radiační havárie.

Úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii musí být regulovány
obzvlášť přísně vzhledem k tomu, jak závažné negativní důsledky to může mít pro veřejnost.
Musíme přijmout všechna možná opatření, aby se zajistilo, že v případě nehody kontaminují
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radioaktivní částice uvolněné do ovzduší potraviny co nejméně a dopad radioaktivních
látek se sníží na minimum.

Souhlasím s návrhem, aby se uplatnila základní environmentální zásada EU „znečišťovatel
platí“, a tím se zajistil účinný mechanismus odškodnění v případě nehody se zvláštním
důrazem na zemědělce, kteří by v tomto případě utrpěli největší škody.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Tato zpráva se týká legislativního
návrhu, který v podstatě sestává z kodifikace nezměněných ustanovení tři nařízení přijatých
v letech 1987 a 1990 po katastrofě v Černobylu (1986), kdy otázka radioaktivní
kontaminace životního prostředí nabyla na významu. Tyto předpisy stanoví přípustné
úrovně radioaktivní kontaminace v případě radiační mimořádné situace. Obsahem nařízení
je dvouúrovňový mechanismus v případě radiační mimořádné situace a po jaderné havárii,
jak navrhuje Komise: a) bezprostřední přijetí nařízení ad hoc ze strany Komise pro použití
nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace stanovené v přílohách I a III návrhu
v konkrétním případě v definované oblasti a s omezenou dobou platnosti; a b) stanovení
lhůty jednoho měsíce po přijetí tohoto ad hoc nařízení, ve které Komise předloží Radě
návrh na jeho přizpůsobení nebo potvrzení. Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy,
protože si myslím, že změny navržené Evropským parlamentem jsou pozitivní a textu
dodávají aktuální logiku. Jelikož hlavním cílem tohoto nařízení je ochrana veřejného zdraví,
domnívám se, že právním základem by měl být článek 168 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  – Radioaktivní kontaminace potravin se
jasně dotýká evropského veřejného zdraví, a je proto nezbytné, aby se o této právní úpravě
rozhodovalo na tomto základě a se spoluúčastí Evropského parlamentu. Návrhu v současné
podobě nicméně jasně chybí to, co je nutné k ochraně evropských občanů, zejména dětí,
před potravinami zasaženými radioaktivní kontaminací. Navrhované nejvyšší úrovně
radioaktivní kontaminace jsou podle odborných analýz příliš vysoké – některé z nich jsou
dokonce vyšší než limity platné v době černobylské katastrofy.

Navrhované úrovně by znamenaly, že veřejnost bude vystavena radiaci na úrovni vyšší,
než jsou nejvyšší limity stanovené v platných právních předpisech EU týkajících se
bezpečnostních norem pro ionizující záření. Evropská veřejnost, zejména zranitelné
skupiny a děti, by tak byla vystavena zbytečnému riziku kontaminace a onemocnění
rakovinou. Je zcela nepřijatelné, že by tato legislativní revize nedokázala zajistit občanům
Evropy úplnou ochranu před radioaktivně kontaminovanými potravinami.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. – (IT) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto usnesení, protože
ukazuje na základní problém, který by nikdy neměl být podceňován. Stále více zemí se
obrací k jaderné energii, a to jak pro civilní, tak bohužel i vojenské účely. Toto je nyní
realitou celosvětového významu, která se bohužel týká také extrémně politicky nestabilních
oblastí. V případě krize nebo havárie si Evropská unie nemůže dovolit být nepřipravena
na zvládnutí mimořádné situace. Reakce musí být okamžitá, účinná a dokonale
koordinovaná mezi jednotlivými členskými státy. Radioaktivní spad po takové nehodě
vede ke kontaminaci potravin a krmiv, které, pokud se dostanou do potravinového řetězce,
mohou způsobit nedozírné škody a kontaminovat obrovské oblasti na celá desetiletí.
Evropští občané musí mít klidný spánek s vědomím, že v případě mimořádné události, do
které se doufejme nikdy nedostaneme, nebudou ponecháni na milost a nemilost nastalé
situaci. Chceme-li skutečně sloužit zájmům občanů, potřebujeme zjednodušené postupy
s jasnými pravidly a povinnostmi pro všechny zúčastněné.
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Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Podporujeme zprávu, kterou se stanoví nejvyšší
přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin, protože se tak zjednoduší postupy
pro zásah v případě mimořádné události a posílí se role Komise, která získá pravomoc
přijímat rozhodnutí v případě jaderné havárie.

Ve zprávě jsou také uvedeny nejvyšší úrovně záření v potravinách a krmivech. Během
hlasování byl také přijat ústní pozměňovací návrh, který stanoví odškodnění zemědělců
postižených ztrátou možnosti prodávat kontaminované produkty, a to opět s naší
podporou.

Artur Zasada (PPE),    písemně. – (PL) K jaderné havárii může dojít kdekoliv, kde se
používají, skladují nebo přepravují radioaktivní materiály, tedy nejen v jaderných
elektrárnách, ale také v nemocnicích, vysokých školách, výzkumných laboratořích a
průmyslových zařízeních, na silnicích a železničních tratích, v přístavech a loděnicích.

Zpravodaj správně poznamenává, že radioaktivní látky mohou mít vliv po mnoho let a
prvořadým cílem by mělo vždy být chránit lidský život a zdraví. V současné době se stále
více potravin ozařuje, aby vydržely déle. Je dobré mít na paměti, že ozařování ničí vitamíny
– až 90 % vitamínu A u kuřat, 86 % vitaminu B v ovsu a 70 % vitamínu C v ovocných
šťávách. Potraviny jsou tedy déle trvanlivé na úkor jejich výživové hodnoty. Výzkum
prokázal, že záření zabíjí bakterie, ale neničí viry ani neodstraňuje nečistoty nebo toxiny,
které se mohly dostat do masa v nesterilních a nehygienických jatkách a zpracovatelských
masných závodech.

Ozařování také přispívá k masové, drahé a nehospodárné přepravě potravin, kterou
provádějí zejména velké korporace. Lokálně vyrobené a spotřebované potraviny se ozařovat
nemusí. Jsem přesvědčený, že by členské státy měly udržovat systémy kontroly svých
potravin a krmiv brát přitom ohled na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace
a neustále by je měly zlepšovat a revidovat, jak navrhuje zpravodaj.

10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis

(Zasedání bylo přerušeno ve 13:20 a pokračovalo v 15:00)

PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK
předseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

12. Přijetí změn Smlouvy (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je prohlášení Komise o přijetí změn Smlouvy.

Rád bych vás upozornil na skutečnost, že během této rozpravy není možné podávat dotazy
z pléna. Jsme si však všichni velmi dobře vědomi, že jde o nesmírně důležitou debatu, které
tudíž přisuzujeme velký význam.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (FR) Pane předsedo, dámy a pánové, Evropská
komise dnes vyjádřila souhlasné stanovisko s prosincovým rozhodnutím Evropské rady
provést menší změnu článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Jak víte, cílem je umožnit členským státům eurozóny vytvořit stálý mechanismus, který
by zajistil finanční stabilitu eurozóny jako celku. Tento evropský mechanismus stability
nahradí v roce 2013 stávající dočasné nástroje stability – evropský nástroj finanční stability
a evropský mechanismus finanční stabilizace – a všichni víme, jak jsou tyto nástroje
užitečné.

Hovoříme zde o nezbytném rozhodnutí, kterým potvrdíme své odhodlání bránit naši
společnou měnu a zajistit finanční stabilitu v době, kdy se v některých členských státech
projevuje ekonomická nerovnováha, kterou musíme napravit. Jedná se o mechanismus,
který je nezbytný k dokončení rámce Smlouvy.

Jak jsem sám zdůraznil během posledního zasedání Evropské rady, musí každá iniciativa
– včetně těch, které se týkají konkurenceschopnosti a sbližování evropské ekonomiky, a
úmyslně říkám konkurenceschopnosti a sbližování, protože jde také o sbližování našich
ekonomik – tedy každá iniciativa musí respektovat Smlouvy, jakož i zásady a pravidla,
která byla ustavena pro Unii a pro její orgány.

Komise tedy vyvine veškerou iniciativu – legislativní i jinou – aby byl zaručen soulad mezi
budoucím mechanismem stability a správou ekonomických záležitostí, kterou Unie zajišťuje
v rámci eurozóny.

Dodržování Smlouvy je samozřejmě velmi důležité a jsem rád, že to Evropská rada dne 4.
února výslovně uznala. Mechanismy pro posílení konkurenceschopnosti a sbližování
evropské ekonomiky, které se nevztahují jen na 17 současných členů eurozóny, ale na
všech 27 členských zemí, budou vytvořeny s patřičným ohledem na Smlouvy – tedy
s ohledem na pravomoci Unie a její orgány a zejména pravomoci Parlamentu a Komise.
Stanovisko, které Komise právě přijala, toto výslovně uvádí.

Dnes zde hovoříme o otázce obecného evropského zájmu. Je zřejmé, že ochrana eura není
jen v zájmu členských států eurozóny. Proto se členské státy, které nepatří do eurozóny,
mohou zapojit do práce na vytvoření trvalého mechanismu, pokud si to přejí. Budou se
také moci v případě potřeby rozhodnout k účasti v operacích, které budou v rámci tohoto
budoucího mechanismu prováděny, stejně jako se některé již účastnily v rámci stávajících
dočasných mechanismů.

Hovoříme zde dnes také o naší globální odpovědi na krizi, přičemž zřízení budoucího
evropského mechanismu stability je jedním z klíčových prvků této odpovědi. Musíme v
této věci postupovat rychle a správně.

Naléhavost neznamená ukvapenost a rozhodně nevylučuje určitý čas na společnou reflexi.
Rozhodnutí, která přimeme v následujících týdnech, abychom v praxi zavedli to, co jsme
se naučili během krize, jsou zásadními rozhodnutími pro naši společnou budoucnost.
Proto musíme mít zcela jasno v otázce směru, kterým se chceme vydat.

Všichni se shodujeme v tom, že musíme nastoupit do vlaku reforem v zájmu udržení
finanční stability, zvýšení konkurenceschopnosti a sbližování našich ekonomik a pro
uvolnění plného potenciálu udržitelného růstu, který vytváří pracovní místa.

Teď zbývá určit koleje, po kterých ten vlak pojede, a myslím, že proto, aby tento evropský
vlak jel kupředu, jsou nejlepší koleje EU. Způsob, jakým evropský mechanismus stability
zavedeme, výrazně přispěje k řešení této otázky.

Pokud jde o postup, Komise se domnívá, že byly splněny podmínky pro provedení
zjednodušené revize Smlouvy, jak uvádí čl. 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii.
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Vím, že řada z vás si kladou otázky ohledně vysoce mezivládní povahy tohoto trvalého
mechanismu. I my bychom dali přednost rychlejšímu postupu, který by byl více zakotven
v systému Evropské unie. Musíme však uznat, že tento nový krok nepovede k oslabení
stávajících pravomocí Unie a jejích orgánů. Zvyšuje naši kolektivní schopnost reagovat
na některé výzvy, které nebyly výslovně stanoveny ve Smlouvě.

Chtěl bych zde zdůraznit některé významné body, které jsou uvedeny ve stanovisku Komise.
Myslím, že nám pomohou se nasměrovat k Unii, která bude solidárnější, zodpovědnější,
jednotnější a silnější.

Prvním bodem je solidarita. Mluvíme zde o jedné ze základních hodnot Evropské unie a
chci v této věci hovořit velmi přesně. Komise během celého jednání o návrhu omezené
změny Smlouvy uváděla, že tato změna nemůže v žádném případě ohrozit mechanismus
solidarity zakotvený ve článku 122 Smlouvy o fungování Evropské unie pro případ obtíží
nebo vážného rizika vzniku obtíží v některém členském státě. V důsledku toho nedojde v
rozporu s názory některých osob k žádné změně článku 122.

Solidarita v Evropské unii jde také ruku v ruce s odpovědností. V Evropě nemůže být
solidarita bez odpovědnosti, a samozřejmě ani odpovědnost bez solidarity. Platí to zejména
pro finanční solidaritu a odpovědnost a o to právě jde v přechodném mechanismu stability.
Ve stejném duchu bude vytvořen i stálý mechanismus, jehož podmínky budou velmi přísné.
Řekněme si to zcela jasně: všechny členské státy musí vyvíjet zodpovědnou finanční
politiku.

Solidarita a odpovědnost v rámci Evropské unie mohou být větší koordinací a lepším
dohledem pouze posíleny. To je základní ponaučení, které jsme vyvodili z krize. Budoucí
mechanismus stability se tedy bude nutně muset opírat o správu ekonomických záležitostí
prováděnou v rámci eurozóny ze strany Unie.

Správu ekonomických záležitostí budeme muset posílit, to znamená rozšířit a prohloubit,
abychom zajistili stabilitu zejména v eurozóně a stabilitu Evropské unie jako celku. Rozšíření
správy ekonomických záležitostí znamená zahrnout do ní nejen rozpočtové politiky, ale
také hospodářské politiky a strukturální reformy. To je celý cíl procesu evropského semestru,
na kterém jsme se dohodli.

Tento proces byl zahájen prezentací roční analýzy růstu, kterou vypracovala Komise. Tento
dokument jasně říká a ukazuje, že stávající politiky nejsou dostatečné. Musíme toho udělat
víc, abychom dokázali reagovat na současné výzvy. Musíme toho udělat víc společně, ne
každý zvlášť. Musíme toho udělat víc pro větší soudržnost, a ne pro vytváření dalších
rozdílů.

Pokud jde o prohloubení správy ekonomických záležitostí, to je právě cílem balíčku šesti
návrhů, které předložila Komise. Vím, že se budeme moci spolehnout na silnou podporu
tohoto Parlamentu a za tuto podporu vám děkuji. Můžete si být jisti, že Komise bude
podporovat a usnadňovat tento proces až do jeho dokončení, abychom dokázali realizovat
naše ambiciózní plány.

Právě k tomuto balíčku reforem se vztahuje budoucí evropský mechanismus stability a
ještě dřív se k němu musí vztahovat posílení evropského nástroje finanční stability. Jsem
přesvědčen, že náš přístup je správný a že každý v něm má svou roli. Komise bude svou
roli hrát svědomitě a má v úmyslu se zejména aktivně podílet na práci na zavedení
budoucího evropského mechanismu stability.
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Nyní nestačí jen zvolit správný přístup, musíme ho také uplatnit. Myslím, že se nám podaří
náš přístup zavést, když budeme všichni respektovat několik jednoduchých a jasných
pravidel chování. Mám na mysli demokratickou legitimitu opírající se o kontrolu ze strany
Evropského parlamentu. Mám na mysli také sílu, kterou získáváme ze stálých orgánů, jež
působí transparentně a jež jsou společné pro všech 27 států, čímž zaručují soudržnost v
celé Unii.

Mám na mysli také princip rovnosti členských států před Smlouvou a zásadu loajální
spolupráce, podle které nesmí opatření přijatá na úrovni členských států ovlivnit, změnit
nebo ohrozit účinnost spolupráce na úrovni Evropské unie.

Budeme dbát na to, aby se žádný z vagonů neoddělil, protože by hrozilo vykolejení celého
vlaku. Musíme více investovat do důvěry mezi členskými státy a mezi členskými státy a
evropskými orgány.

Jsme unií a musíme jednat jako unie, abychom krizi překonali a vybudovali pevné základy
pro konkurenceschopnější, bohatší, stabilnější a otevřenější Evropu. V tomto duchu musíme
podnikat kroky a v tomto duchu Komise jednala a bude i nadále jednat. Myslím, že mohu
říci, že v tom můžeme počítat s vaší podporou.

Elmar Brok,    jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedo, pane Barroso, dámy a pánové,
jsme si plně vědomi toho, že pro zajištění právní jistoty potřebujeme úpravu Smlouvy. V
mé zemi je to považováno za ústavní nutnost, a proto diskutujeme o nutnosti změny
Smlouvy, abychom mohli v dlouhodobém horizontu zaručit stabilitu eura.

Existuje mnoho dalších možností zahrnujících rozsáhlejší úpravy Smlouvy, čímž by se
tato otázka celá zahrnula do politiky Společenství. Případně bychom mohli použít jinou
formulaci na jiném místě v rámci příslušného článku. Na druhé straně je zde pak
samozřejmě riziko, že zjednodušený postup již nebude možné uplatnit a bude nutné
uspořádat referenda. V důsledku toho bychom nebyli schopni dospět včas k rozhodnutí,
což by způsobilo problémy, které by měly vliv na finanční trhy.

Nicméně je důležité vysvětlit, že měnová unie je v kompetenci Společenství. Musíme zajistit,
aby tato kompetence nebyla mechanismem stability či paktem pro konkurenceschopnost
oslabena.

Smlouva má nedostatky, které lze vzhledem k okolnostem, jež zde již byly popsány,
bohužel vyřešit jen mezivládním přístupem. Máme však i příklady členských států, které
se dohodly na společných předpisech, například v rámci postupu posílené spolupráce, ale
s tím, že potřebnou práci zajistí orgány Evropské unie. To by mělo být možné také v této
souvislosti a týká se to zejména Komise. Bylo by špatné vytvářet paralelní struktury, které
by se od sebe stále více vzdalovaly, takže by v dlouhodobém horizontu Společenství již
nebylo jako celek soudržné. Tomu se musíme za každou cenu vyhnout. Pokud nebudeme
v příštích týdnech reagovat zodpovědně a správně, můžeme být svědky počátku rozdělení.

Je třeba rovněž upřesnit, že metoda Společenství a mezivládní metoda nemají stejnou váhu.
Mezivládní metoda je pouze pomocná a má se použít, pokud není z důvodů týkajících se
Smlouvy k dispozici metoda Společenství. Proto musíme zajistit, aby mohla být záležitost
v případě možné změny Smlouvy bez větších problémů převedena do politiky Společenství,
jak jsme to v minulosti udělali s Schengenem a v mnoha dalších případech.

To si žádá radikální řešení, které zároveň také poskytne jasné právní struktury, aby si země,
které dnes nejsou do eurozóny zahrnuty, mohly být jisté, že pokud splní podmínky, budou

151Rozpravy v Evropském parlamentuCS15-02-2011



moci přistoupit. Musí být také zaručena rovná práva malých zemí s velkými, protože víme,
že struktury Společenství zajišťují nejen soudržnost, ale v dlouhodobém horizontu také
schopnost rozhodování. Musíme ještě zjistit, jak obtížný bude mezivládní přístup v případě
paktu pro konkurenceschopnost.

Jsou zde tři oblasti. První z nich je Pakt o stabilitě a růstu, který zahrnuje běžné právní
předpisy a metodu Společenství. K dispozici je také úprava Smlouvy, které s sebou přináší
riziko rozpadu, a pakt pro konkurenceschopnost, o němž musíme rozhodně ještě dále
diskutovat. Parlament musí prokázat, že je zodpovědný a my musíme udělat to samé v
rámci naší skupiny. Víme, jak důležité je datum 24. března a následující pondělí. Domnívám
se, že nepracujeme na ideálním řešení, ale budeme-li jednat odpovědně, budou tak jednat
i ostatní orgány, zejména Rada.

Naše představa je, že bychom měli akceptovat mezivládní přístup jako přechodné řešení.
Souvisí to s pravomocemi orgánů, konkrétně Komise, v této otázce. Rada by měla být v
příštích několika dnech k dispozici pro jednání. To znamená, že jsme připraveni diskutovat
o této otázce, abychom překonali problémy, které máme v této sněmovně, protože malé
země a země mimo eurozónu mají pocit, že jsou znevýhodňované v důsledku specifického
způsobu, kterým byl pakt pro konkurenceschopnost zahájen. To vše naši práci ztěžuje.
Chtěl bych pomoci zajistit v patřičném termínu většinu ve prospěch tohoto plánu. Doufám,
že nám Rada dá během našich diskusí příležitost dát tuto většinu dohromady.

Roberto Gualtieri,    jménem skupiny S&D. – (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, stojíme
na důležité křižovatce pro budoucnost Evropské unie. Po mnoha odkladech, za které
neseme vinu, je každému zřejmé, že Evropa potřebuje skutečnou správu ekonomických
záležitostí, které musí být zvlášť přísná vůči zemím, které přijaly euro.

Vítáme proto vytvoření stálého mechanismu stability, který vnímáme jako klíčový ve
vytváření skutečné správy ekonomických záležitostí v Evropě, i když si dál zachováváme
právní a politické výhrady k danému postupu, který považujeme za riskantní a myslíme
si, že plně nevyužívá nástroje, které Smlouva nabízí. Rád slyším, že i vy tyto výhrady sdílíte.

V každém případě je tu ještě jiná otázka: jak bude tento nový mechanismus vlastně
fungovat? Přispěje k posílení správy ekonomických záležitostí Evropské unie, nebo to bude
krok směrem k novému (a nevyhnutelně nezávaznému) „intergovernmentalismu“, což je
směr, kterým se ubírá také nešťastně formulovaný francouzsko-německý pakt pro
konkurenceschopnost? V podstatě jde o to, jakým směrem tento vlak v současnosti jede?
Kdo bude strojvůdce?

Na jedné straně totiž navrhovaná změna článku 136 stanoví mezivládní mechanismus,
který je úplně nezávislý na Evropské unii a jejích orgánech, zatímco na druhé straně je ve
stanovisku Komise uvedeno, že mechanismus má vycházet z principu správy ekonomických
záležitostí, kterou vykonává Unie, a že Komise přijme všechna opatření, aby zajistila soulad
mezi mechanismem stability a výše uvedenou správou ekonomických záležitostí.

Vážíme si těchto záměrů, ale protože o tom není žádná zmínka v návrhu na změnu článku
136, myslíme si, že je načase jasně definovat, jak bude tento mechanismus fungovat. Jaký
postup bude přijat pro jeho zavedení? Jakou roli bude mít Komise v jeho řízení a při
definování podmínek pro jeho použití? Jaké bude složení sekretariátu? Co si Rada myslí o
tom, co pan Barroso právě řekl o platnosti současných mimořádných mechanismů
solidarity? Bude v tom hrát roli Evropský parlament?
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Domnívám se, že jen přeformulování pozměňovacího návrhu článku 136, nebo alternativně
jasné prohlášení ze strany Evropské rady k těmto otázkám umožní Parlamentu přijmout
stanovisko, které bude v souladu s požadovaným harmonogramem Evropské rady.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Pane předsedo, rád bych se zeptat pana
Gualtieriho, zda ho napadlo, že mezivládní spolupráce by byla pro národy Evropy a
nezaměstnané v Evropě mnohem lepší než evropský superstát, který tu zřejmě obhajuje?
Napadlo ho to?

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, já podporuji Evropskou
unii a pravomoci, které jsou jí svěřeny ve Smlouvách, což je podle mého názoru rovněž
nejlepší způsob, jak plnit naši roli přímých zástupců občanů Evropská unie.

Guy Verhofstadt,    jménem skupiny ALDE. – (FR) Pane předsedo, myslím, že můžeme být
spokojeni s prohlášeními pana Barrosa o změně Smlouvy. Nyní je samozřejmě na nás,
abychom vypracovali stanovisko, a musíme tak učinit do 24. března, kdy se koná důležité
zasedání Rady. Můžeme dosáhnout většiny ve prospěch zjednodušeného postupu? Uvidíme.
Myslím si, že je ještě třeba splnit některé podmínky.

První podmínka, která mě napadá, je, že se musíme snažit zajistit, aby tento mechanismus
v co největší míře řídila Komise. Mám pro to několik dobrých důvodů. Jistě jste si všimli,
že evropský mechanismus finanční stabilizace, který spravuje Komise, vydal 6. ledna
dluhopisy na pět let za 5 miliard EUR. Dne 25. ledna totéž učinil evropský nástroj finanční
stability, který je mezivládní, také ve výši 5 miliard EUR a také na pět let.

Dluhopisy, které spravuje Komise, byly vydány s úrokem 2,5 % a ty, které vydal mezivládní
systém, byly uvedeny na trh s úrokem 2,89 %. To znamená, že evropský mechanismus
finanční stabilizace, který je řízen na základě metody Společenství, vydává dluhopisy za
nižší úrokové sazby než mezivládní systém. Chtěl jsem na to poukázat, protože je důležité
ukázat, že metoda Společenství má mnohem lepší výsledky než mezivládní systém.

Za druhé si myslím, že si musíme také položit otázku, zda nemůžeme použít změnu článku
136 pro posílení balíčku o správě ekonomických záležitostí, který se v současné době
projednává. Paní Wortmannová-Koolová a další zpravodajové předložili šest návrhů. U
těchto šesti návrhů nicméně stále potřebujeme zelenou od Rady, aby mohla Komise zahájit
potřebný postup. Tento problém se rovněž může vyřešit pomocí článku 136. Dalo by se
říci, že pokud se použije článek 136, tedy stálý krizový mechanismus, bude Komise
automaticky moci tento postup zahájit a Rada ho nebude moci blokovat pomocí obrácené
kvalifikované většiny. Tím vznikne skutečný automatismus sankcí. K této druhé poznámce
se budeme možná muset vrátit v našem stanovisku, jak jsem již řekl panu Brokovi a panu
Gualtierimu, kteří jsou zpravodaji za náš výbor.

Mám ještě třetí a poslední poznámku. Pane Broku a pane Gualtieri, jako zpravodajové se
musíte pokusit získat prohlášení a ujištění ze strany Rady, ne k současnému balíčku, ale
ke všem věcem, které byly oznámeny v těchto posledních dnech, jako je pakt pro
konkurenceschopnost, mezivládní metoda, mnoho zemí, které jsou proti atd. Rada je v
této otázce v současnosti rozdělená. Myslím, že potřebujeme od Rady ujištění, že i v tomto
druhém balíčku správy ekonomických záležitostí bude používat metodu Společenství.
Proč? Protože mezivládní metoda nefunguje. Představte si na okamžik, že by pravidla
hospodářské soutěže v Evropské unii řídila Rada! Jak často by dostaly podniky, které
neuplatňovaly pravidla hospodářské soutěže, pokutu? Žádná společnost či soukromá
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firma by nikdy nedostala pokutu za to, že neuplatňovala v Evropské unii pravidla
hospodářské soutěže. Totéž platí i o těchto pravidlech, a proto žádám oba zpravodaje, aby
se pokusili získat ujištění, že se i ve druhém balíčku správy ekonomických záležitostí bude
používat metoda Společenství.

Rebecca Harms,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové,
myslím, že je jasné, že Evropský parlament chápe, proč změna Smlouvy využívá
zjednodušený postup. Zabýváme se mimořádnou situací. Je však také zřejmé, že Evropský
parlament zastává názor, že není správné, aby postup, který má vyústit v přijetí krizového
mechanismu, vedl k tomu, že se v budoucnu již nebude využívat metoda Společenství a
Evropský parlament a přinejmenším z části i Komise bude ze systému vyloučena.

Ráda bych také vysvětlila náš velmi kritický postoj k nárůstu intergovernmentalismu.
Domnívám se, že v současné době je mezi evropskými občany stále méně těch, kdo chápou,
jaká rozhodnutí jsou v jaké situaci přijímána. Němci se zlobí na Řeky a Řekové se zlobí na
Němce. Irové se domnívají, že německé banky se zachraňují na jejich úkor. Toto
nepochopení situace má co do činění s Radou, do jejíhož jednání nikdo nevidí, a s tím, že
rozhodnutí jsou přijímána až na poslední chvíli.

Potřebujeme v této oblasti větší transparentnost, jinak ztratíme důvěru občanů rychleji,
než si dokážeme představit. Proto pokud chcete, abychom v této věci využili zjednodušený
postup, měli byste být připraveni posílit v Radě a Komisi úlohu Parlamentu jako zástupce
občanů, jak všichni slibovali před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Tato smlouva
a argumenty hovořící ve prospěch větší demokracie v Evropě jste nepodporoval jen vy,
pane Barroso, ale i vedoucí představitelé v jednotlivých členských státech. Nyní bych si
přála, aby se to uvedlo do praxe.

Stačí se podívat na současné dění v Řecku. Existuje plán na privatizaci pláží, aby mohlo
Řecko uhradit své dluhy. To představuje konec způsobu, jakým se krize dosud řešila. Jde
o zaměření se čistě na úspornou politiku, kterou silně podporuje Německo, čímž se tyto
země s rozpočtovými deficity přiblíží na pokraj katastrofy. Musíme vyhodnotit současné
dění. Musíme diskutovat o struktuře této krizové politiky a údajné politice solidarity. Jak
jinak můžeme zajistit, že budou v Evropě všichni jasně chápat, co je ještě třeba v této krizi
udělat?

Chtěla bych k tomu říci ještě jednu věc. Domnívám se, že bychom měli být připraveni
projevit solidaritu s ostatními zeměmi v Evropě. Finanční prostředky, které máme v
současné době k dispozici, nejsou dostatečné. Dnes bylo v Bruselu rozhodnuto o poskytnutí
většího množství likvidních prostředků. Budeme o tom a také o eurobondech brzy muset
mluvit znovu. Pan Verhofstadt tuto otázku již správně odůvodnil. Musíme nicméně
diskutovat také o tom, jak by měla v budoucnu vypadat naše příjmová politika.

Omlouvám se, že jsem překročila čas. Potřebujeme však také více času na tuto rozpravu,
abychom mohli dospět k závěru, a ne jen zaujímat defenzivní přístup.

(Předsedající řečnici přerušil)

Ashley Fox,    jménem skupiny ECR. – Pane předsedo, podporuji tuto změnu Smlouvy a i má
skupina ji podporuje, protože chceme, aby se eurozóna stabilizovala. Ačkoli Spojené
království není členem eurozóny – a já doufám, že se jím nikdy nestane – máme nezadatelný
zájem na jejím úspěchu. Polovina obchodu Spojeného království probíhá se zeměmi
eurozóny. Londýnská City je finančním centrem Evropy. Británie tudíž chce, aby se
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eurozóně dařilo dobře, a doufáme, že navrhovaný mechanismus stability jí poskytne v
krátkodobém až střednědobém horizontu podporu.

Doufám, že bude Parlament jednat odpovědně a změny, které Rada navrhuje, schválí. Má-li
ale euro z dlouhodobého hlediska přežít a prosperovat, je nutná radikálnější změna. Pane
Barroso, můžete mít dohledu, kolik chcete, můžete mít správy ekonomických záležitostí,
kolik chcete, ale pokud mají země jako Řecko, Irsko a Portugalsko zůstat v rámci eurozóny,
musí se stát mnohem konkurenceschopnější, tak konkurenceschopné, jako je Německo,
a na to by Komise měla zaměřit své úsilí.

Lothar Bisky,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové,
Lisabonská smlouva existuje teprve krátkou dobu. A přitom se v průběhu několika málo
měsíců má již podruhé upravovat kvůli údajně mimořádné události. Změna Smlouvy se
přitom nebude řídit demokratickým procesem, který je v Lisabonské smlouvě zakotven.
Namísto toho se rozhodne pomocí zrychleného postupu.

Zažili jsme, jak se tento postup použil, aby bylo možné obejít Parlament za účelem
poskytnutí záchranných balíčků pro banky ve výši miliard eur. Nyní je Rada opět pod
časovým tlakem a mnoho předsedů vlád si přeje změnit novou smlouvu využitím údajně
vyzkoušeného a ověřeného zrychleného postupu. Skupina konfederace Evropské sjednocené
levice – Severské zelené levice se staví proti tomuto přístupu, který hrozí, že se stane
normou, a vyzývá, aby se změny Smlouvy přijímaly běžným postupem stanoveným v
Lisabonské smlouvě, a to včetně využití konventu.

William (The Earl of) Dartmouth,    jménem skupiny EFD. – Pane předsedo, možná bych
mohl začít od začátku. Na počátku byla prostá a jednoduchá celní unie, ze které se pak
stala politická unie, aniž by to ale někdo řádně demokraticky schválil, pak se z ní stala
měnová unie – tedy něco na způsob měnové unie, protože deset členských států mělo dost
rozumu, aby zůstalo mimo ni – no a nyní máme zadluženou unii a a je to zadlužená unie,
která prostě nefunguje.

Podívejme se na úrokové sazby německých dluhopisů. Pokud by měnová unie byla funkční,
mohli by si všichni členové měnové unie, všechny země v eurozóně, půjčit peníze se
stejným úrokem – se stejným úrokem, jaký má základní ukazatel, tedy německý dluhopis
– ale to zdaleka neplatí. Portugalsko momentálně platí o 4,8 % více, Irsko platí o 5,9 % více
a Řecko o 8,25 % více. Přesně tak, jak pan Gualtieri řekl, je to klíčový moment.

Neočekávám, že by předseda skupiny PPE nebo předseda skupiny S&D – který při mém
vystoupení nesouhlasně kroutil hlavou – chápali zásadní význam toho, co jsem řekl, ale
jsem přesvědčen, že velmi brzy to pochopit budou muset. Váš problém, a je to hlavně váš
problém, by se lépe řešil cestou mezivládní spolupráce. Správa ekonomických záležitostí
je pastí, která navíc nemá žádný mandát. Nikdo se nikdy při snaze o vybudování tohoto
křehkého a zbytečného impéria nezmínil daňové poplatníky národního státu, kteří s tím
mají obrovské finanční problémy, a ani nevypadá, že by na to někdo pomyslel.

Ještě jednou bych vám chtěl připomenout, že zde existuje 27 členských států: 11 z nich
jsou čistými přispěvateli a 16 z nich jsou příjemci a mezi těmi, kteří přispívají, a těmi, kteří
nepřispívají, je obrovská propast. Obávám se, že především němečtí daňoví poplatníci si
tuto drahou šarádu nenechají již moc dlouho líbit.

William Jennings Bryan řekl v roce 1896 ve slevném projevu o bimetalismu: „Lidstvo
neukřižujete na kříži ze zlata“. Dnes vám a především předsedovi Komise, který má
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výkonnou moc, říkám ještě naléhavěji: daňové poplatníky ve Velké Británii a ve zbytku
Evropy neukřižujete na kříži jednotné měny.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Pane předsedo, rád bych nejprve chtěl mluvit o skandálu,
kterým je takzvaný „zjednodušený“ – ve skutečnosti zločinný – postup změny Smlouvy.

Neprobíhá žádná skutečná diskuse a jako obvykle žádné přímé konzultace občanů. A
přitom nejde o bezvýznamnou věc. Jde o trvalé zavedení evropského nástroje finanční
stabilizace. Jenže co jiného má tento nástroj za cíl než vytvoření evropského dluhu, jejž
nakonec ponesou na bedrech členské státy, které jsou již samy předlužené a které by se
mohly ocitnout v situaci, kdy budou povinny uhradit tento evropský dluh před svými
vlastními dluhy? Svým způsobem je to hospodářská politika sapéra Camembera – hlavní
postavy francouzské humoristické knihy – vojáka, který dostane rozkazem zaházet díru
na kasárenském dvoře a který, aby ji měl čím zaházet, udělá další hned vedle.

Výměnou za účast Německa budeme mít právo na takzvaný pakt pro konkurenceschopnost,
jehož podrobnosti nebudou podle sdělení sekretariátu francouzské vlády pro evropské
záležitosti zveřejněny. Ve skutečnosti jsou známé až příliš dobře. Půjde o skutečnou léčbu
úsporností, dohledem a větší standardizací rozpočtových politik.

Jedná se o rozšíření sbližování, cituji, na všechny politiky, které mají dopad na
konkurenceschopnost, i když v zásadě spadají do pravomocí členských států. Stručně
řečeno se na celou eurozónu přenesou německé politiky, o nichž pan Sarkozy tolik sní.
To je absolutně nepřijatelné, stejně jako možnost homogenního evropského trhu se státními
dluhopisy, navýšení evropského rozpočtu a vytvoření zvláštní daně na jeho financování.
Musíme postupovat úplně jinak.

José Manuel Barroso,    předseda Komise. – (FR) V prvé řadě bych vám chtěl poděkovat za
vaše projevy a především chci poděkovat zpravodajům panu Brokovi a panu Gualtierimu
za jejich poznámky týkající se významu metody Společenství a za pozornost, kterou věnují
tomu, aby se mezivládní metody nepoužívaly v přílišné míře. Za tuto jejich pozornost jim
mohu jen poděkovat .

V tomto konkrétním případě si řekněme zcela jasně, že Komise tuto revizi podpořila,
protože si myslíme, že jde o to, reagovat na výzvu týkající se pravomoci, která není ve
Smlouvě stanovena. Ve Smlouvě se nehovoří o stálém mechanismu stability. Členské státy
se proto jednomyslně rozhodly mechanismus vytvořit, a to na mezivládní úrovni. Bylo to
jednomyslné rozhodnutí členských států.

Netajím se skutečností – a říkám to zcela jasně – že straním těm, kdo chtějí postupovat
rychleji. Mezivládní krok může představovat pokrok, ale raději bychom postupovali vpřed
rychleji tempem Společenství. Víme však, že v historii evropské integrace začaly některé
z velkých kroků pro Evropu mezivládními iniciativami. Byl to příklad Schengenu nebo
prostor svobody a práva. Otázka týkající se politické odpovědnosti byla tedy následující:
máme, nebo nemáme podporovat něco, co sice není zcela v souladu s našimi preferencemi,
tedy metodou Společenství, ale co nicméně posílí naši kolektivní schopnost reagovat na
výzvy, se kterými Smlouva výslovně nepočítala? A naše odpověď je ano, myslím si, že to
musíme podpořit. Proto je stanovisko Komise k této reformě Smlouvy pozitivní.

Nicméně bych vám chtěl říct velmi otevřeně, že Komise upřednostňuje přístup na úrovni
Společenství. O tom jsme mimochodem diskutovali při přípravě tohoto rozhodnutí.
Někteří členové chtěli – a dokonce navrhovali – změnit článek 122 a zrušit pravomoc,
která existuje již od Římských smluv. Já osobně jsem se proti tomu postavil. Proto si myslím,
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že můžeme říci, že tuto novou pravomoc můžeme nyní rozvíjet společně, i když to přísně
vzato nespadá pod metodu Společenství. Současně však v našem stanovisku říkáme jasně,
cituji: „Komise přijme veškeré iniciativy, legislativní či jiné, aby zaručila soulad mezi tímto
budoucím mechanismem a správou ekonomických záležitostí uplatňovanou Unií zejména
v eurozóně, a to s ohledem na pravomoci, které byly Unii a jejím orgánům svěřeny na
základě Smlouvy.“ To je naprosto jasný postoj a rád bych se s vámi o tento záměr podělil.

Někteří během rozpravy mluvili například o rozporech nebo rozdílech mezi jednotlivými
členskými státy či mezi Spojeným královstvím a eurozónou. Já obvykle nerad takto rozlišuji,
ale určité rozdíly existují, z nichž hlavní je mimochodem ten, že dluh eurozóny je mnohem
nižší než dluh Spojeného království. Dluh Spojeného království je mnohem vyšší než dluh
eurozóny jako celku. Problém, který existuje v eurozóně, je proto – jak někteří z vás již
ostatně zdůraznili – skutečně problémem konkurenceschopnosti, který je relativní. Proto
se nyní snažíme nalézt řešení pro konkurenceschopnost a sbližování – a sbližování
zdůrazňuji – v Evropské unii.

I když s tím někteří lidé nesouhlasí, nechte nás postupovat směrem k většímu sbližování
v eurozóně a v Unii, dejme tu možnost těm, kdo chtějí postoupit kupředu, protože nyní
nechtějí více správy v Evropské unii jen federalisté nebo stoupenci integrace. Tuto správu
dnes rovněž žádají trhy a my tomu musíme naslouchat. Trhy dnes žádají po Evropě nejen
odhodlání hájit eurozónu, ale také jasnější systém správy. Je dále pravda, že přístup
Společenství obvykle dává větší záruky než přístup, který je příliš často ponechán na dobré
vůli vedoucích představitelů.

(Potlesk)

V tomto směru nyní pracujeme i na jiných projektech, zejména se to týká otázky
konkurenceschopnosti a sbližování, ale to bude tématem jiné rozpravy. V každém případě
se domnívám, že v této věci přijala Komise správné stanovisko: vyjádřila jasné stanovisko
ve prospěch této omezené revize Smlouvy a zároveň všechny žádá o větší pozornost, aby
se zabránilo vytváření mechanismů, o nichž mluvil například pan Brok, tedy mechanismů,
které by mohly vytvářet rozdíly, protože Unii jako celek mohou zaručit právě orgány
Společenství, protože Komise přijímá opatření ve prospěch eurozóny stejně jako ve
prospěch členských států, které nejsou jejími členy.

Dávejme tedy na tento aspekt pozor. Nevytvářejme nyní, kdy jsme motivováni potřebou
reagovat na naléhavé výzvy, otázky, které by nám mohly v budoucnosti přinést závažnější
problémy. Zajistěme pevnější správu a současně zajistěme unii jako celek v duchu, který
musí být samozřejmě duchem Evropské unie: v duchu solidarity a odpovědnosti.

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Pane předsedo, pane Barroso, nezbytná úprava Smlouvy
a institucionální debata, kterou vedeme, ukazují, že jen něco víc než rok po vstupu
Lisabonské smlouvy v platnosti už nejsme schopni řešit výzvy, které před nás staví svět,
pomocí Smlouvy v její současné podobě. To přesně dnešní rozprava ukazuje. Na druhou
stranu jsme při rozpravě o současné Smlouvě řekli, že širší debata o Smlouvě je
nepředstavitelná a zbytečná s ohledem na situaci v členských státech, především ve
Spojeném království a v České republice. To je rozpor, ve kterém se v současnosti
pohybujeme. Potřebujeme více, ale nedostaneme to od členských států. Odpověď musí
poskytnout Evropský parlament.
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Kdybychom dnes naslouchali tomu, co občané říkají, viděli bychom, že jsou si vědomi
toho, že nyní musíme ve Smlouvě provést změny. Kladou otázky typu: „Jak dostaneme v
blízké budoucnosti trhy pod kontrolu?“. Proto potřebujeme silnou Evropu.

Musíme si však sami položit ještě důležitější otázku, která zní: Co dobrého náš evropský
projekt ve svém důsledku přináší? Po celá desetiletí byl odpovědný za udržení míru a
ukončení válek na našem kontinentu. Dnes ráno jsem hostil skupinu studentů. Pro mladé
lidi už válka díky bohu není hlavním tématem. Nedokáží si představit, co válka může
znamenat. V našich diskusích nyní hovoříme o hrozbě globalizace a vysvětlujeme, že
Evropu potřebujeme, aby bylo zlo globalizace pod kontrolou, ale to je negativní argument.
Pokud chceme získat nejen myšlení, ale i srdce lidí, musíme udělat krok dále a zamyslet
se, co dobrého evropský projekt přináší. Musíme mluvit o tom, jaký je obraz Evropy,
a musíme se ptát, čeho Evropa dosáhla a jak funguje.

Když se sejdou mocnosti světa včetně Ameriky, Japonska, Evropy, Brazílie, Indie a tak dále,
kdo by se měl přihlásit a zeptat se, zda věnujeme dost pozornosti sociálním otázkám? Čína
to rozhodně neudělá. Budeme to muset udělat my. Kdo se přihlásí a řekne „Musíme myslet
na otázky životního prostředí“? Američané to neudělají. Na tuto otázku musíme upozornit
my. Kdo řekne „Chceme udržet mír na celém světě a zajistit, aby se z konfliktů nerozpoutaly
války“? To musíme udělat my s naší historickou zkušeností.

Pokud se podíváme na Tunisko, je jasné, že tam lidé chtějí stejný model, jaký máme v
Evropě. Vedeme velmi atraktivní způsob života. Proto, když mluvíme o otázkách Smlouvy,
když mluvíme o způsobu, jakým náš kontinent funguje, a o tom, co za úkoly před námi
stojí, musíme se podívat na obraz Unie, musíme pro náš projekt získat nejen myšlení, ale
i srdce lidí. Pak se nám pro něj podaří získat souhlas na vnitrostátní úrovni.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu)

Proinsias De Rossa (S&D).   – Pane předsedo, rád bych poděkoval panu Weberovi, že
přijal mou otázku, na kterou by mohl snad odpovědět také pan předseda Barroso, protože
je primárně určena pro něj.

Podporuji důvody pro tuto změnu Smlouvy. Stejně jako ostatní jsem znepokojen
mechanismem. Zjednodušený postup však stanoví, že všechny vnitrostátní parlamenty,
všech 27 vnitrostátních parlamentů musí alespoň vyslovit souhlas s provedením změny
Smlouvy.

Vnitrostátní parlamenty mají na toto rozhodnutí šest měsíců. Hovoříme o tom, že
rozhodnutí se má přijmout v březnu, rozhodnutí, které Rada přijala v prosinci. Jak je to
v tomto případě možné? Zcela jistě přece musí počkat až do června, než toto rozhodnutí
přijmou?

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Pane předsedo, na jedné straně je důležité, že členské státy
mají Smlouvy pod kontrolou, což je důvod, proč ke změně musí dojít na této úrovni. Na
druhou stranu jsme postaveni před otázku, která je obsažena v mnoha otázkách, o nichž
jsem se zde zmiňoval. Přemýšlíme o tom pečlivě, máme na to dost času a dostali jsme dost
času na podrobné prodiskutování? Nebo jsou očekávání lidí tak vysoká a tlak globálních
výzev tak velký, že musíme být rychlejší a jednat rychleji? Z tohoto důvodu nepovažuji
otázku času za problém, ale musíme poskytnout odpovědi. Na to se musíme zaměřit.
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Předseda. -   Dalším řečníkem na seznamu je pan Martin Schulz, od kterého jsem obdržel
dopis. Pokud je zde nějaké nedorozumění ohledně pořadí na seznamu, mohu to vysvětlit
po rozpravě.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Pane předsedo, ten dopis je určený vám osobně, nikoli
sněmovně.

Změny Smlouvy jsou vždy složité, dokonce i ty zjednodušené. Z naší rozpravy vyplývá,
že jsme v mimořádně obtížné situaci. Termín „zjednodušený postup“ zakrývá skutečnost,
že tento typ postupu může také selhat. Může selhat tady i jinde. Bylo nám řečeno, že pokud
selže, budeme ve velmi obtížném postavení. Proto si musíme znovu položit otázku, co
můžeme udělat proto, aby postup neselhal. Je pravda, že je nám nasloucháno. To, zda selže
jen ratifikační proces, nebo také projekt eura jako celek, bude záviset na odhodlanosti
předsedů vlád jednat jednotně a společně. V tomto ohledu již bylo zmíněno mnoho
pravdivých postřehů.

Chtěl bych dodat tři věci, které mají zásadní význam. Dnes, rok po vypuknutí této vážné
krize, bych se chtěl zeptat, jaká je vnější hodnota naší měny. Odpověď na tuto otázku je
1,35 USD. Když jsme euro přijali, byla tato hodnota 1,17 USD. Nyní dosáhla 1,35 USD.
Hodnota mezinárodní měny vychází z její vnější hodnoty. Vnější hodnota eura je za poslední
rok velmi stabilní. Nicméně vnitřní struktura eura není stabilní vůbec. Důvodem je
nejednoznačný postoj a dvojité standardy hlav států nebo předsedů vlád.

Problém není v tom, že Evropa nedokáže jednat jednotným způsobem. Koneckonců máme
k tomu všechny potřebné nástroje. Problém je v tom, že se Evropa nedokáže dohodnout
na jednotném postupu. Když říkáme, že se Evropa nemůže dohodnout, měli bychom přidat
také „ne my zde“. Není to vina Evropského parlamentu nebo Komise, ale vlád suverénních
členských států, které vytvořily silnou měnovou oblast schopnou vyvíjet vnější činnost,
ale které nejsou připraveny vytvořit soběstačné interní nástroje potřebné k vyvinutí silné
hospodářské a sociální politiky a silné vládní politiky vedle silné měny. To je zásadní bod.

Za druhé, vše, co se v Evropě děje, se děje v rámci Smluv. Když se však něco stane v rámci
Smluv a nechceme vytvářet něco nahodile mimo hranice Smluv, o čemž někteří lidé uvažují,
je Evropskému parlamentu jasné, že orgánem v centru tohoto musí být centrální orgán
zahrnutý do rámce Smluv, a tím je Komise. Ta určuje demokratickou legitimitu našich
akcí na evropské úrovni, v přímé souvislosti s Evropským parlamentem. Proto máte v tom,
co jste vysvětloval, pravdu, stejně jako je pravda to, co řekli zpravodajové pan Brok a pan
Gualtieri.

Má třetí poznámka se týká toho, že riziko pro Evropu spočívá v tom, že je silná, pokud
jedná jednotným způsobem jako největší hospodářský prostor na světě s 500 miliony
obyvatel, ale pokud se nechá sama rozdělit na 27 jednotlivých částí, bude to irelevantní.
To bylo bohužel vidět během událostí na druhé straně Středozemního moře. Pokud Evropa
nezaujme jednotný přístup, pak nemůže hrát žádnou roli. Pokud zaujme jednotný přístup,
pak se se svým sociálním a ekonomickým modelem stane motorem globální ekonomiky
a vlivným partnerem na mezinárodní politické scéně.

Problém, o němž diskutujeme v rámci tohoto zjednodušeného postupu, se týká toho, zda
má Evropa budoucnost, nebo zda se rozpadne na jednotlivé státy a sníží se její důležitost
a význam. To je bod, o kterém zde diskutujeme.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Pane předsedající, ať už máme vztah k jednotné měně euro
jakýkoliv, tak si myslím, že zájmem každého, kdo žije v Evropské unii, je, aby se euro a
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eurozóna vyvíjely stabilně, ať už euro používáme nebo jej nepoužíváme, neboť naše
ekonomiky jsou vzájemně velmi silně provázány.

Nicméně když předseda Barroso popisoval evropský mechanismus pro stabilitu, tak použil
slova jako lepší dohled, rozšíření hospodářské koordinace, koordinace rozpočtových
politik, harmonizace sociálních politik. To je, přátelé, otevírání cesty k vytvoření fiskální
unie a hospodářské dějiny neznají, že by fiskální unie kdy přežila bez vytvoření politické
unie. Tedy ta malá změna, o které se tady dnes bavíme, je obrovskou změnou pro jednotlivé
členské státy v Evropské unii. Evropská unie se politicky pro budoucnost proměňuje. Pan
Weber řekl, že „evropští občané si přejí silnější Evropu.“ To tady známe po celou dobu.
Zeptejme se jich, protože evropští občané po desetiletí už pouze akceptují, ne rozhodují
o tom, co se v evropských institucích děje.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Pane předsedo, je navrhován nový mechanismus stability.
Politické strany v Irsku, u nichž je pravděpodobné, že vytvoří novou vládu, slibují v
předvolební kampani opětovné projednání stávajícího úsporného plánu mezi Evropskou
unií a Mezinárodním měnovým fondem a zmírnění jeho přísnosti. Ale to je pouhá spekulace
a je nespravedlivé a nedemokratické, že se po občanech Irska chce, aby hlasovali pro takový
shluk domněnek.

Chtěl jsem požádat pana Barrosa jako předsedu Evropské komise, aby nezasahoval do
irské předvolební kampaně, ale hájil demokratické právo Irů na skutečné informace a na
pravdu.

Pan komisař Rehn včera řekl, že se nová jednání o dohodě mezi EU a MMF jeví jako možná,
ale já mám čtyři konkrétní otázky. Za prvé, je jednání možné ihned poté, co se nová vláda
ujme v Irsku své funkce a předtím, než bude spuštěn nový mechanismus pro rok 2013?
Za druhé, znamenalo by to výrazné snížení drastických úrokových sazeb? Za třetí, budou
finanční spekulanti nuceni nést sami své ztráty, místo aby tím zatížili irské občany? Za
čtvrté, zda chápe, že krizi v Irsku vyřeší pouze nové projednání, které zvrátí škrty a poskytne
značné veřejné investice do pracovních míst, zatímco další škrty a další úsporná opatření
naši společnost zničí?

Nicole Sinclaire (NI).   – Pane předsedo, máme to tu zase. Neúspěšný politický projekt,
kterým je euro, nás dovedl do situace, kdy musíme v krátké době platnosti Lisabonské
smlouvy podruhé měnit její obsah. Neměli bychom samozřejmě zapomínat, že Lisabonská
smlouva byla referendem v Irsku prostě silou protlačena. Irové řekli „ne“, ale lhali jim, bylo
jim řečeno, že jejich ekonomika bude ochráněna, ale byli oklamáni a nyní, když Evropská
unie narazí na problém, jako obvykle neudělá krok zpět a nezeptá se, „co jsme udělali
špatně?“ Ne, chcete další integraci a chcete, aby malé státy trpěly ještě více. Chcete je trestat,
pokud se dostanou do dalších obtíží, které jim způsobí ještě větších problémy, a chcete
z nich udělat ještě bezbrannější poddané ve své evropské říši.

Chci říct panu Barrosovi: ano, možná že má Spojené království problém se zadlužením,
ale nepomůže mu, když musí pomáhat zemím eurozóny, jako je Irsko, když si na takovou
pomoc nejprve samo muselo půjčit peníze.

Kay Swinburne (ECR).   – Pane předsedo, změna smlouvy není něco, co bychom měli
znevažovat, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Lisabonská smlouva si vyžádala
obrovské množství práce a vyjednávání. Proto musí Parlament a Rada postupovat při
provádění jejích změn velmi obezřetně. Tato změna je nezbytná kvůli ochraně slabších

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS160



ekonomik eurozóny. Je však nutné brát v úvahu i postoje těch členských států, které součástí
eurozóny nejsou.

Tato změna Smlouvy nevyřeší nezdar členských států, které nebyly schopny dodržovat
dohody v rámci Paktu o stabilitě a růstu. Nevyřeší to zásadní problémy obrovských
veřejných schodků, ani to Evropskou unii neučiní konkurenceschopnější na světovém
trhu. Jedná se pouze o dočasné opatření, které by nám mělo dát více času, abychom dali
do pořádku jednotlivé země i celou eurozónu.

Každý členský stát EU se musí podívat se na své veřejné výdaje a daňové politiky a vytvořit
realistické programy k oživení naší ekonomiky. Jeden řádek textu přidaný do mezinárodní
dohody, i když je nutný, nenahradí skutečnou reformu a obezřetnost. Proto musí vzniknout
skutečná strategie globální konkurenceschopnosti.

Maroš Šefčovič,    místopředseda Komise.  – Pane předsedající, rád bych poděkoval všem
účastníkům diskuse a poslancům Evropského parlamentu za jejich jasnou podporu pro
přístup Společenství, pro silnou Evropskou unii, a pro odpovídající roli v budoucím
mechanismu, o němž dnes hovoříme.

Naše stanovisko bylo zcela jasné, řekli jsme, že plně podporujeme vytvoření evropského
stabilizačního mechanismu a že jsme přesvědčeni, že je důležitou součástí mozaiky pro
silnější a lépe ekonomicky prosperující Evropu. Pracujeme na zvýšení dohledu nad
finančními trhy a na lepší správě ekonomických záležitostí, k čemuž jsme předložili šest
legislativních návrhů. Začali jsme první evropský semestr roční analýzou růstu a toto by
měl být poslední kousek skládačky.

Myslím také, že tímto, stejně jako naší dnešní rozpravou a doufejme kladným rozhodnutím
v březnu vysíláme velmi jasné signály všem těm, kdo sázejí proti euru. Pokud sázíte proti
euru, přijdete o své peníze. To je velmi důležité poselství, které musíme vyslat.

Proto bude rozhodnutí v této věci naprosto zásadní, ale vím, že pro Parlament je také velmi
důležité, abychom plně respektovali pravomoci Unie, abychom plně respektovali výsady
a role orgánů Unie. Samozřejmě, že Komise bude rozhodně dbát na to, aby se vždy
dodržovalo evropské právo.

Jak jsme uvedli v našem stanovisku, Komise je rovněž připravena využít svých odborných
znalostí při řešení těchto mechanismů, protože se domnívám, že by měly být v plném
souladu se zlepšenou správou ekonomických záležitostí, zejména pokud jde o koordinaci
a dohled nad hospodářskou a finanční politikou členských států, zejména těch, které jsou
členy eurozóny.

Někteří z vás mají obavy, abychom nevytvořili dvourychlostní Evropu. Myslím, že i zde
je postoj Komise velmi jasný: i přesto, že primární odpovědnost za měnu euro mají členské
státy eurozóny, je evidentní, že jakýkoli mechanismus budoucí spolupráce musí být
otevřený i ostatním a že veškerá aktivita vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a
sbližování se musí týkat všech 27 členských států.

Jsem tedy přesvědčen, že bychom měli přivítat proces, kterým procházíme a v němž
finanční trhy sehrály roli v urychlení naší integrace, v urychlení spolupráce v oblasti správy
ekonomických záležitostí, protože tím se naše Unie rozhodně posílí.

Chtěl bych poděkovat zejména oběma zpravodajům, panu Brokovi a panu Gualtierimu,
za jejich úzkou spolupráci, za příspěvky do diskuse a za konzultace, které oba průběžně
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vedou s Komisí. Věřím, že jejich dobrá práce povede ke zprávě, kterou Parlament včas
schválí, ještě předtím, než Evropská rada přijme rozhodnutí.

Má poslední poznámka je určena panu Higginsovi z Irska. On velmi správně citoval pana
komisaře Rehna a uvedl, že byla s Irskem uzavřena dohoda – ne s vládou, ale s Irskem jako
zemí. Samozřejmě očekáváme, že každá budoucí vláda bude dohodu dodržovat.
Z uvedeného vyplývá, že je velmi jasné a velmi zřejmé, že Komise má velké pochopení pro
současné problémy Irska a udělá vše proto, aby v Irsku podpořila rychlý návrat k růstu.

Evropské instituce – ať už je to Evropská unie, Komise, Evropská centrální banka, nebo
dokonce Mezinárodní měnový fond – hodně přispěly ke stabilizaci situace v Irsku. Jsem
si jistý, že všichni dohromady uděláme vše pro to, aby se Irsko vrátilo k růstu a prosperitě.

PŘEDSEDAJÍCÍ: GIANNI PITTELLA
místopředseda

Písemná prohlášení (článek 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato rozprava jednoznačně ukázala, že
Evropská komise je odhodlána nadále pokračovat v uplatňování metod, jimiž dosáhla
nedemokratického schválení Lisabonské smlouvy. Je třeba připomenout, že představitelé
Evropské unie se poté, co občané Francie a Nizozemska odmítli tzv. evropskou ústavu,
snažili udělat vše, co bylo v jejich silách, aby zabránili dalším referendům. Když pak došlo
k odmítnutí ze strany Irska, vyvinuli dokonce veškerý tlak s cílem zajistit, aby se po určité
době konalo nové referendum.

Nyní, několik měsíců po vstupu nové smlouvy v platnost, se znovu snaží o rychlou změnu
bez jakékoli veřejné rozpravy ze strachu z reakcí občanů jednotlivých členských států
Evropské unie, zejména těch, kteří trpí důsledky stále neoliberálnějších politik.

Nyní se snaží nalézt východisko v takzvaném „zjednodušeném postupu“, a zakrýt tak
skutečnost, že se vlastně jedná o závažnou změnu záležitosti, která souvisí
s konstitucionalizací, a o přeměnu na trvalý fond – Evropský fond finanční stability, což
je spojeno s nepřijatelnými podmínkami obsaženými v takzvaném paktu pro
konkurenceschopnost a s jeho vážnými důsledky pro sociální politiky: snižování mezd a
důchodů a zvyšování věku odchodu do důchodu.

13. Stav evropského azylového systému po nedávném rozhodnutí Evropského
soudu pro lidská práva (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je rozprava o stavu evropského azylového systému po
nedávném rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

Cecilia Malmström,    členka Komise.  – Pane předsedající, Evropský soud pro lidská práva
ve svém rozsudku ve věci M.S.S. proti Řecku a Belgii ze dne 21. ledna jednoznačně ukázal,
že EU naléhavě potřebuje vytvořit společný evropský azylový systém a že musíme podpořit
členské státy v plnění závazků spojených se zajišťováním odpovídající mezinárodní ochrany.

Komise vždy uváděla, že uplatňování acquis EU – a Dublinské nařízení představuje důležitou
součást stávajícího acquis EU v oblasti azylové politiky – nikdy nezbavuje členské státy
povinnosti zajistit ochranu základních práv. Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku tuto
zásadu připomíná.
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Rozsudek se nedotkne základních zásad fungování dublinského systému, k nimž patří:
vytvořit jednoznačný systém přidělování odpovědnosti za projednání žádosti konkrétnímu
členskému státu, prověřovat žádosti o azyl, zajistit účinný přístup k postupům určování
postavení uprchlíka a zabránit zneužívání azylového řízení formou podávání více žádostí.

Z hodnocení dublinského systému vypracovaného Komisí však vyplývá, že existuje prostor
pro zlepšení. Už v roce 2008 navrhla Komise přezkum dublinského nařízení s cílem vyřešit
uvedené nedostatky. Účelem tohoto návrhu bylo zvýšit standardy ochrany dotčených
žadatelů o azyl a rovněž zlepšit úroveň účinnosti dublinského systému ve prospěch
členských států.

Vítám rozhodnou podporu Evropského parlamentu návrhům Komise a vyzývám Radu a
Evropský parlament, aby spolupracovaly na dosažení vyváženého kompromisu, jehož
cílem bude zlepšení nařízení Dublin II.

Tento kompromis musí rovněž zahrnovat nouzový mechanismus, který by byl poslední
možností pro zastavení přemísťování v případě výjimečně velkého tlaku na azylový systém.
Nabízel by společné a ucelené řešení v případech, které jsou v současnosti řešeny podle
volného uvážení, což by umožnilo vytvořit větší důvěru a zajistit skutečnou podporu mezi
partnery v rámci tohoto nařízení.

Komise si je vědoma nedostatků v řeckém azylovém systému, který se potýká s výjimečným
tlakem v důsledku vysokého počtu různých migračních toků na jeho území a kvůli absenci
řádně fungujícího vnitrostátního azylového systému. Již jsme přijali opatření na jeho
přezkum.

V listopadu roku 2009 zahájila Komise proti Řecku řízení pro nesplnění povinnosti, které
vyvolalo znepokojení ohledně jednotlivých ustanovení právních předpisů EU. Řecko samo
se zavázalo k reformě svého azylového systému na základě akčního plánu, jejž Komisi
předložilo v srpnu loňského roku a který obsahuje okamžitá i dlouhodobá opatření. Od
té doby došlo v Řecku k významnému pokroku v oblasti přijímání příslušných právních
předpisů.

Komise se zároveň s členskými státy, úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
UNHCR a agenturami EU podílí na rozsáhlých snahách pomoci Řecku. Tato podpora
zahrnuje rozsáhlou finanční i praktickou pomoc při reformách vnitrostátního azylového
systému, řízení hranic a navracení osob, účinnější využívání prostředků EU pro řízení
migrace a rovněž lepší spolupráci se sousedními zeměmi, zejména s Tureckem.

Dovolte mi na závěr připomenout, že naše Unie je založena na hodnotách respektování
lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování základních
práv. Azyl je jedním z lidských práv, které je Evropská unie povinná respektovat a
prosazovat. Komise je pevně odhodlaná usilovat o vytvoření spravedlivého a účinného
společného evropského azylového systému zaměřeného na ochranu. Je to nejlepší způsob,
jak společně prosazovat lidská práva, která jsou jedním z důležitých pilířů v oblasti svobody,
spravedlnosti a bezpečnosti.

Manfred Weber,    jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedající, paní komisařko
Malmströmová, azylová politika představuje velmi aktuální problém, jak jsme se o tom
mohli nedávno přesvědčit na Lampeduse či v Řecku. Je předmětem obav obyvatel Evropy.
Měli bychom být hrdí na to, čeho jsme v Evropě dosáhli, včetně našich společných
standardů, řádného zpracování žádostí o azyl a způsobu, jímž nakládáme s dětmi a
rodinami. Na to všechno bychom měli být hrdí. Evropa je oblast, která nabízí pomoc a
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partnerství lidem vystaveným pronásledování na celém světě. Rozhodující však není, co
napíšeme na papír v parlamentních výborech, v Komisi anebo v Radě, ale co se uskuteční
v praxi. Evropský soud pro lidská práva nedávno odsoudil Belgii a Řecko za to, že
neuplatňují anebo nedodržují stávající právní předpisy. Z toho je patrné, že proces vymáhání
nefunguje.

Rád bych požádal Komisi, aby v plnění svých stávajících akčních plánů postupovala rychleji.
V Evropské unii musíme být schopni rychleji přijímat a uplatňovat důležité normy.
Konkrétně v případě Řecka bych rád upozornil, že máme hranici, která může být zajištěná
z obou stran. Nejsem spokojený se způsobem, jakým v tomto ohledu jedná náš partner –
Turecko. Podepsali jsme s Tureckem dohodu o zpětném přebírání osob, která od této země
žádá mnohem méně, než kdyby byla jedním z členských států Evropské unie. Dle mého
názoru bychom tedy měli očekávat, že Turecko v této oblasti vyvine mnohem větší úsilí.

Nikdo nezpochybňuje náš smysl pro solidaritu. Chceme poskytnout praktickou pomoc
prostřednictvím Evropského fondu pro uprchlíky a agentury Frontex a to jak v případě
Řecka, kde je pomoc už poskytována, tak na italské Lampeduse. Evropská solidarita není
zpochybňována. Nyní je jí zapotřebí víc než kdy dříve.

Stavros Lambrinidis,    jménem skupiny S&D. – (EL) Pane předsedající, jak ukazuje rozsudek
soudu, jsme chyceni v pasti nařízení Dublin II. V důsledku nerovnoměrného rozdělení
odpovědností se členské státy již několik let přou o to, kdo nese odpovědnost, a vzájemně
si předávají stížnosti, a uprostřed těchto sporů jsou nešťastní uprchlíci.

90 % přistěhovalců a žadatelů o azyl v Evropě v poslední době přicestovalo přes Řecko.
V současnosti se kvůli Alžírsku přesouvá tlak do Itálie. Jak dlouho budou některé strany
předstírat, že se jedná o řecký, italský, maltský nebo kyperský problém? Naše hranice jsou
evropskými hranicemi. Naše rozvojová politika, naše zahraniční politika – respektive jejich
absence – jsou evropskými problémy.

Moje země v nedávné době přijala rozsáhlá opatření na zlepšení azylové situace s nemalou
podporou ze strany Evropské komise. To však zjevně nestačí. Nové dublinské nařízení
musí zastavit masové navracení uprchlíků do prvního členského státu. Mezi členskými
státy musí být nastolena náležitá základní solidarita. K tomu vyzýváme Parlament. Nastal
čas, aby někteří členové Rady skončili hru na Pontského Piláta a přestali si mýt ruce.

Cecilia Wikström,    jménem skupiny ALDE. – (SV) Pane předsedající, z rozsudku Evropského
soudu pro lidská práva jednoznačně vyplývá, že Belgie a Řecko jednaly v rozporu s články
3 a 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Obě země byly
shledány vinnými z nelidského a ponižujícího zacházení s jedním afghánským uprchlíkem,
který byl přemístěn z Belgie do Řecka. Tento případ však bohužel není ojedinělý. Uvedený
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva je však precedentem, a je proto důležitý.

Jako zpravodajka pro přezkum nařízení Dublin II tento rozsudek vítám. Zcela jednoznačně,
– jak to vyžaduje situace – ukazuje, že všechny členské státy musí přestat přemísťovat
osoby do Řecka do doby, než se tamní situace změní. Pokud to myslíme s vytvořením
společného azylového systému do roku 2012 vážně, musíme nastolit společnou
odpovědnost a navzájem si pomáhat.

Ráda bych se Komise zeptala, zda tento rozsudek mění její názor na dublinský systém jako
na základní kámen společného azylového systému, a ráda bych věděla, zda má Komise
přístup ke statistickým údajům, o které členské státy opírají svá rozhodnutí o přemisťování.
Do budoucna je třeba podobným případům zabránit.
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Parlament má na dublinské nařízení jednoznačný názor a s netrpělivostí nyní očekáváme,
kdy budou moci být zahájena jednání. K našim prioritám patří otázky zadržování,
mechanismus solidarity, práva menšin a tvrdší ustanovení ohledně opravných prostředků.
Těším se na vaši odpověď, paní komisařko Malmströmová, a na pokračování naší skvělé
spolupráce.

Judith Sargentini,    jménem skupiny Verts/ALE. – (NL) Pane předsedající, otázka zní, co
uděláme nyní, když Evropský soud pro lidská práva (ECHR) prohlásil, že už nesmíme
posílat žádné další žadatele o azyl zpátky do Řecka? Ministr spravedlnosti mé země,
Nizozemska, předložil navrhované řešení. Uvedl: „Přijmeme okamžitá opatření s cílem
pomoci Řecku důsledněji sledovat vlastní hranice, vytvořit vlastní azylový systém, a pak
budeme moci posílat všechny žadatele o azyl v rámci dublinského systému zpátky do
Řecka.“ To samozřejmě nepředstavuje žádné konečné řešení.

Všechny strany v této sněmovně napříč politickým spektrem totiž uvedly, že v rámci
dublinského systému musí být přijata doložka o solidaritě. Pokud k tomu nedojde, budou
jižní země nadále nuceny čelit většímu tlaku než moje země u Severního moře, u jejíchž
břehů nepřistává příliš mnoho lodí s uprchlíky.

Z přílivu přistěhovalců na Lampedusu je patrné, paní komisařko, že i v případě, že budeme
schopni důsledně monitorovat naše hranice, musíme být také připraveni na nepředvídané
události. Souhlasíte se Skupinou Zelených/Evropské svobodné aliance, že dublinský systém
je v troskách? A kdy se dočkáme podnětu ke změně dublinského systému? Souhlasíte
s námi, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a že severní země se nyní musejí projevit
solidárně?

Ráda bych rovněž znala váš názor na rozsudek soudu ve Štrasburku z minulého týdne, ve
kterém se uvádí, že počet případů podle článku 39, tj. žádostí o zrušení deportace, se
v loňském roce zvýšil o 4 000 %, protože lidé chápou, že dublinský systém nefunguje.

Závěrem bych ráda uvedla, že ve sporu služby pro námořní podporu (MSS) a belgických
orgánů dospěl soud k závěru, že v neprávu byly belgické orgány. Musejí zaplatit nejvyšší
finanční náhrady. Právě tyto orgány zanedbávaly své povinnosti. Kdy můžeme očekávat
změnu dublinského systému, díky níž tito lidé již nebudou muset snášet nelidské podmínky?

(Řečnice souhlasila s položením otázky „postupem modré karty“ podle čl. 149 odst. 8 jednacího
řádu.)

Barry Madlener (NI).   – (NL) Pane předsedající, paní Sargentiniová, proč z vašich úst
nezaznělo, že je to Turecko, které nejedná správně, když nejprve umožňuje všem těmto
lidem vstup do Turecka? Proč z vašich úst nezaznělo, že příliš komplikovaný systém
evropských právních předpisů v oblasti azylu je zneužíván tolika lidmi, obchodníky s lidmi
a „zlatokopy“, a to výhradně a jedině proto, že je tento systém příliš komplikovaný. Proč
jste o tom nehovořila?

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Děkuji, pane předsedající, za příležitost odpovědět
na tuto otázku.

Domnívám se, že bychom měli nejprve hledat trám ve vlastním oku. Evropa vnesla do
svého azylového systému chaos. Dokud v tom budeme pokračovat, dokud nebudeme
ochotní pomoci Řecku od náporu uchazečů o azyl – a to s konečnou platností – a dokud
nebudeme ochotní zajistit jednotné postupy pro posuzování toho, kdo je a kdo není
skutečně politický uprchlík, nebudeme moci přenášet vinu na nikoho jiného.
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Souhlasím s vámi, pane Madlenere, že obchodníci s lidmi by měli být zatčeni a že Turecko
by mělo vytvořit důstojný azylový systém, v jehož rámci budou uznáváni političtí uprchlíci,
kteří nepocházejí z Evropské unie, ale z jiných zemí. Přesto bych však nejprve hledala trám
ve vlastním oku a uklidila si před vlastním prahem.

Timothy Kirkhope,    jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, rád bych řekl paní
komisařce, že zcela jednoznačně máme systém, který je poškozený. Je zřejmé, že evropské
soudy a evropské právní předpisy se dostaly do rozporu. V této situaci už se nejedná o
uplatňování právních předpisů, ale spíše o jejich nový výklad.

Jsem přesvědčen, že Evropská unie má nejlepší předpoklady k tomu, aby čelila výzvě
přistěhovalectví vytvořením vyváženého systému, který nebude diktátorský, a to nikoli
prostřednictvím harmonizovaných evropských právních předpisů nebo morálních výroků
evropských soudů, ale prostřednictvím solidarity, spolupráce a dobré komunikace mezi
evropskými sousedy.

Musíme dbát na to, aby břemeno, které odstraníme na jednom místě, nebylo pouze
přesunuto jinam. Samozřejmě máme povinnosti vůči ostatním členským státům EU a vůči
osobám, které hledají bezpečnější a svobodnější život; nedávný rozsudek však poukazuje
na závažnější problém, jímž je vztah mezi evropskými soudy, evropskými zákonodárnými
orgány a členskými státy a kontrolou vlastních hranic.

Paní komisařko, zajímalo by mě, jakým způsobem hodlá Komise tuto problematiku řešit
z dlouhodobého hlediska. Mohla byste, prosím, ujistit tuto sněmovnu, že nepůjde pouze
o vytváření dalších právních předpisů EU, které bezpochyby v budoucnu evropské soudy
zruší, a raději nám řekněte, jakým způsobem můžeme účinně podpořit Řecko a další
členské státy, na které v současnosti doléhá toto břemeno?

Cornelis de Jong,    jménem skupiny GUE/NGL. – (NL) Pane předsedající, úvodem bych rád
vyjádřil poděkování a podporu paní komisařce Malmströmové. Zcela správně vyzvala
minulý týden členské státy, aby znovu podnikly kroky týkající se celého azylového balíku
opatření. Popravdě, možností není mnoho.

Nejnověji tuto potřebu dokládá náhlý příliv tuniských uprchlíků. Největší problémy spojené
se zajištěním řádného přijetí a dodržování azylových postupů má Itálie. Pokud budou
ostatní členské státy nadále pouze přihlížet, je jen otázkou času, než Evropský soud pro
lidská práva určí, že přemísťování žadatelů o azyl do Itálie musí být ukončeno, stejně jako
to učinil v případě Řecka.

Je proto v zájmu nás všech, abychom v rámci dublinského systému vytvořili nouzové
postupy, jak to ostatně navrhuje Komise, a abychom urychleně uzavřeli závazné dohody
o přijímání a vytvořili vysoce kvalitní azylové postupy.

Byl bych rád, kdyby paní komisařka řekla, zda příslušní poslanci Evropského parlamentu
mohou být nápomocni při přesvědčování členských států, aby přijaly toto velmi potřebné
opatření. V každém případě může počítat s mým odhodláním.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Pane předsedající, Nizozemsko opět pomáhá Řecku z potíží!
Nejprve museli nizozemští daňoví poplatníci zaplatit miliardy eur na pomoc této téměř
bankrotující zemi a nyní jsme zatíženi dvěma tisíci žadatelů o azyl z Řecka, které nesmíme
vrátit zpět.

Nizozemsko tyto žadatele o azyl nechce. Nizozemsko již trpělo dost a trpí nadále masivním
přistěhovalectvím a neúspěšným multikulturním experimentem. Nizozemsko chce méně
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přistěhovalců bez budoucnosti a Evropa musí začít prosazovat mnohem přísnější
přistěhovaleckou politiku, nebo se z Evropy stane Eurabia.

Řecko je však také obětí svého špatného souseda – Turecka. Řecko by mělo proto postavit
zeď, která by bránila vstupu tureckým uprchlíkům a uprchlíkům, jimž Turecko umožňuje
přechod přes své území. A pochopitelně bychom měli potrestat Turecko za to, že umožňuje
nedovoleným přistěhovalcům průchod do Řecka.

Evropské právní předpisy v oblasti azylu by měly být mnohem přísnější. Buďme upřímní:
99 % uchazečů o azyl nejsou ve skutečnosti žádní uchazeči o azyl, ale zlatokopové
zneužívající naše azylové zákony.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pane předsedající, hodlám pokračovat v rozpravě
s tímto předpokladem: jsme svědky nepokojů ve Středomoří a v arabských zemích. Víme,
že řada občanů těchto zemí doufá, že v Evropě nalezne lepší úděl. Taková je skutečnost
života a obávám se, že hypotéza, kterou hodlám rozvinout, se brzy stane další skutečností
života.

Občané odchází z těchto třetích zemí do Evropy. Přicházejí na Lampedusu – byli jsme
svědky problémů, které to způsobilo – nebo se snaží dostat do Řecka přes Turecko, přičemž
využívají bezvízový styk, který má řada těchto zemí na základě dohod s Tureckem. Ostatní
směřují na Maltu, někteří pravděpodobně do Portugalska nebo Španělska. Řada z nich pak
žádá o azyl. Samozřejmě se zde opět uplatní zásady režimu Dublin II. Víme, že i když se
někteří uchazeči o azyl v této věci odvolají, řada z nich, stejně jako tomu bylo doposud,
bude odsouzena vnitrostátními soudy dříve, než bude moci vydat rozsudek evropský soud.
Nenamlouvejme si, že tomu bude jinak.

Někteří budou následně zadrženi a nebude jim přiznáno právo na azyl. Zcela jistě je vám
známo, že co se týče osob, které přišly přes Turecko a jež tam mají být v rámci režimu
zpětného přebírání osob vráceny, na základě dohody, kterou Komise podle svého prohlášení
právě uzavřela, budeme muset počkat dva roky, než se dohoda začne uplatňovat, k čemuž
je třeba přičíst další tři roky přechodného období u občanů třetích zemí, což je celkem pět
let. Jinými slovy, přistěhovalci zadržení v tomto období, vzhledem ke krizi, které čelíme,
budou muset čekat až do roku 2016 nebo 2017, než je Turecko převezme zpět.

Dovolte mi říci, že za stávajícího řízení se obávám, že Evropa není v současnosti schopná
tento úkol zvládnout.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Pane předsedající, domnívám se, že je vždy prospěšné
připomenout si některé závazky, zejména ten, který jsme přijali v říjnu 2008
prostřednictvím Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu, v němž se uvádí, že je nejvyšší
čas na přijetí nových iniciativ na dokončení zavedení společného evropského azylového
systému, který by nabídl vyšší úroveň ochrany v rámci Evropské unie.

Více než dva roky po tomto příslibu leží návrhy Komise stále na jednacím stole. Nemohu
si však odpustit, abych nepřipomněla, že tento evropský azylový systém a proces
harmonizace se rodí poněkud obtížně.

Nedávné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva představuje dle mého názoru
důležitý mezník. Poukazuje samozřejmě na chyby řeckého azylového systému, rovněž ale
vysílá silný signál v době, kdy Řecko zahajuje reformu svého azylového systému a zároveň
přijímá další iniciativy.
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Kromě této konkrétní situace však uvedené rozhodnutí zpochybňuje evropský azylový
systém jako celek, zejména jednu z jeho hlavních složek – dublinské nařízení – a jeho
hlavní premisu, rovnocennost vnitrostátních azylových systémů v rámci Unie. Toto
rozhodnutí ukazuje, jak společný evropský azylový systém paradoxně vytváří určitý druh
nespravedlnosti, a to jak pro uchazeče o azyl, tak pro členské státy.

Na základě tohoto rozhodnutí je nyní zapotřebí ihned přijmout jednoznačná opatření.
Dokud nebude v Řecku zaveden funkční azylový systém, musí členské státy zastavit
navracení uchazečů o azyl do Řecka a začít uplatňovat ustanovení tohoto nařízení o
svrchovanosti, které jim umožňuje převzít odpovědnost za zkoumání žádostí.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR) rovněž vysílá určitý signál všem
dotčeným stranám. Domnívám se, že toto rozhodnutí by mělo sloužit jako urychlující
činitel v procesu harmonizace a přezkumu, zejména pokud jde o dublinské nařízení.

Především se samozřejmě jedná o mechanismus zastavení přemísťování, o němž jsem se
zmínila a který navrhuje Komise. Rozhodnutí ECHR vrhá nové světlo na tento mechanismus
a rovněž na solidaritu v rámci Evropy. Jak jsem uvedla, pozastavení přemisťování by mělo
obnovit rozpravu o potřebě tohoto mechanismu za jednoznačně stanovených podmínek.

Za druhé, kromě tohoto mechanismu musí pozastavení rovněž během jednání sloužit
jako nástroj – nebo alespoň doufám, že tomu tak bude – na podporu dalších pozměňovacích
návrhů k nařízení, které k návrhu předkládá Komise, stejně jako např. pozměňovacích
návrhů k zárukám v rámci tohoto nástroje.

Zastavení přemísťování Evropským soudem pro lidská práva by nám mělo dát možnost
zamyslet se nad tím, v jak zranitelné situaci se žadatelé o azyl nacházejí. Je rovněž zapotřebí
vytvořit odvolací mechanismus na zastavení přemísťování žadatelů o azyl, na něž se
vztahuje rozhodnutí o přemístění vydané na základě dublinského nařízení.

Objevuje se před námi řada varovných světel; ukazují nám, že je čas, abychom reformovali
toto nařízení a vytvořili skutečně společný azylový systém založený na solidaritě a
odpovědnosti.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Pane předsedající, paní Malmströmová, hovoříme zde o
rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Vztahuje se sice na Belgii, týká se však všech
členských států Evropské unie. Německo se rovněž rozhodlo, že již nebude posílat žadatele
o azyl zpátky do Řecka.

Jak zde uvedl jeden z kolegů, musíme si položit otázku, zda chceme kolem Evropy postavit
zeď, nebo zda chceme zachovat a rozvíjet právo na azyl, což jako liberálka rozhodně
podporuji. To však znamená, že musíme každému žadateli o azyl dát šanci na řádný proces.
Musíme si uvědomit, že je nespravedlivé nechat jižní státy nést veškerou tíhu a je to rovněž
projev nedostatku solidarity. V důsledku své zeměpisné polohy jsou tyto státy vystaveny
stále rostoucímu přílivu uprchlíků. Na Lampeduse jde o důsledek současných událostí
v Tunisku. Jedná se však o trvalý stav, se kterým si místní azylové orgány nedokážou
poradit.

Nedávná liberalizace ve vztahu ke Kosovu rovněž způsobila před několika týdny značný
příliv žadatelů o azyl do Německa. Také jsme čelili problémům a nejprve jsme nebyli
schopni všechny žádosti řádně zpracovat. Pokud skutečně chceme zachovat toto právo
na azyl, musíme restrukturalizovat systém s cílem zaručit, že bude v budoucnu zajišťovat
větší solidaritu. Dublin II nemůže ve své současné podobě pokračovat.
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Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Pane předsedající, dámy a pánové, afghánský
občan, na kterého se vztahuje rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, nebyl
přistěhovalec, nezneužíval systém a nebyl obětí obchodování s lidmi. Navíc se na něj
nevztahovala Ženevská úmluva, protože nebyl pronásledovaný. Byl to žadatel o azyl, takže
měl nárok na podpůrnou ochranu a mezinárodní ochranu. Tento rozsudek je proto důležitý
vzhledem k precedentu, který vytvořil.

Kolik lidí může čekat na rozsudek o odvolání proti zamítnutí žádostí o azyl? Kolik lidí
může žádat o náhradu v důsledku zpožděného řízení? Co by se stalo, kdyby Evropský soud
pro lidská práva vynesl více než tisíc rozsudků proti členským státům? Co by se stalo s
dobrým jménem Evropy?

Můžeme se ještě považovat za bojovníky za základní práva, pokud zacházíme s uchazeči
o azyl, kteří prchají před válkou, hůř než se zločinci?

Paní komisařko, žadatelé o azyl mohou čekat na vyřízení azylového procesu v zadržovacích
střediscích – pokud jsou uprchlíky nebo se jim dostává podpůrné ochrany – až sedm měsíců
bez procedurálních práv. Je to humánní?

Soubor azylových opatření byl až příliš dlouho odkládán a společný azylový systém
doposud neexistuje, pane Webere. Rovněž všechny členské státy doposud nemají stejné
postupy. Vládne nedostatek solidarity, což je příčinou situace, v níž se právě nacházíme.

Tento afghánský občan byl odškodněn za nemajetkovou újmu, nikoli na základě
dublinského nařízení, avšak jaké náhrady by mohli požadovat za nemajetkovou újmu ti,
kteří utekli před válkami a po léta byli převáženi z tábora do tábora? Už máme dost řečí o
zneužívání a obchodnících s lidmi. Není tomu tak, že chceme odvracet zrak a nepřiznat
existenci situace, kterou se znovu a znovu snažíme popírat? Dublin lze vylepšit, je však
třeba udělat mnohem víc. A je to naléhavé, paní komisařko.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Pane předsedající, rozhodnutí Evropského soudu není ani
tak odsouzení Belgie nebo Řecka jako rozsudkem proti dublinskému nařízení, protože to
bylo právě dublinské nařízení, které umožnilo Belgii přemístění tohoto afghánského občana
zpět do Řecka. To není spravedlivé. Není spravedlivé, aby hraniční státy nesly samy bez
pomoci toto břemeno, protože upřímně řečeno hraniční státy tu nejsou na to, aby plnily
funkci policie nebo hraniční stráže pro zbývající státy Evropské unie.

Proto v důsledku rozhodnutí Evropského soudního dvora je nyní zřejmé, že jestliže některá
evropská země přemístí žadatele o azyl zpět do jiné evropské země, která je vystavená
značnému tlaku, je to v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.

Některé země jako například Německo a Spojené království si tuto skutečnost uvědomují
a zastavily přemísťování. Potřebujeme však bezodkladně provést změnu dublinského
nařízení.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Pane předsedající, důvodem, proč chci promluvit
na dnešním zasedání je, že zde nebyla doposud zmíněna otázka Kypru a přistěhovalectví.

Kypr, malý stát s půlmilionem obyvatel, zažívá každodenně příliv přistěhovalců, kterých
přechází přes zelenou hranici z okupovaných území 30 až 50 – při půlmilionu obyvatel.

Nemáme žádná zadržovací střediska pro žadatele o azyl. V důsledku toho je nemůžeme,
pokud je jejich žádost zamítnuta, nakonec poslat zpět do země, odkud přišli. Tito
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přistěhovalci vstupují přes okupovaná území, většinou zničí své doklady a zůstávají na
ostrově.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Pane předsedající, paní komisařko Malmströmová, k
vyřešení azylového problému rozhodně nepotřebujeme zdi. Byl přednesen návrh na
postavení zdi, což je důvod, proč jsem se rozhodla vystoupit. Pokud někdo navrhuje něco
podobného, naprosto nechápe evropské hodnoty.

Podle nás se jedná o otázku ochrany základních práv a lidských práv. Nemůžeme na adresu
lidí, kteří uprchli ze své země a hledají v Evropě azyl, ať už z jakéhokoli důvodu, či na adresu
lidí, kteří dobrovolně vstoupili na přeplněné lodě a riskují svůj život, říct: „pošleme je domů
dříve, než k nám dorazí“. Je třeba, aby procházeli řádně fungujícími a citlivými azylovými
postupy. Nemůžeme nechat země jižní Evropy, kam tito lidé přicházejí, aby se s problémem
vypořádaly samy. V tomto ohledu plně souhlasím se svou kolegyní paní Hirschovou.

Ještě v jednom ohledu by bylo chybou tvrdit, že chceme, aby tito lidé zůstali mimo Evropu
a že je nechceme přijmout. V Evropě dochází k demografické změně a v budoucnu budeme
muset integrovat i žadatele o azyl, kteří zde chtějí zůstat. Není to jen otázka humanitární,
ale rovněž věc zdravého rozumu. Z tohoto důvodu musíme řešení uvedeného problému
nalézt rychle.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pane předsedající, podle rozsudku, který vynesl Evropský
soud pro lidská práva, je azylový systém v Řecku nelidský. Důvodem je, že může trvat až
pět let, než je vyneseno konečné rozhodnutí. Avšak postupy v celé Evropě trvají dlouho
kvůli lžím, ničení a falšování dokladů, nedodržování rozhodnutí a z důvodu zneužívání a
využívání azylového systému. To platí zejména v případech, kdy neexistují skutečné důvody
k udělení azylu a kdy po dlouhotrvajícím procesu žadatelé najednou požadují právo pobytu
z humanitárních důvodů.

Tváří v tvář selhávajícímu azylovému systému EU musíme být konečně upřímní a připustit,
že EU nemůže přijímat ekonomické přistěhovalce z celého světa, zejména když současně
vynakládá miliardy eur na rozvojovou pomoc a podporu demokracie v zemích, odkud
tito lidé pocházejí.

Konečně potřebujeme jednoznačnou definici práva na azyl, jež úzce souvisí s Ženevskou
úmluvou, abychom ukončili ekonomickou migraci. Musí rovněž zahrnovat povinnost ze
strany žadatele o azyl spolupracovat při postupu. Tím se odstraní právní základ pro podvody
z humanitárních důvodů.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, postupné rušení
vízové povinnosti na straně jedné a nedávný nárůst migračních toků na straně druhé
vyžaduje, aby Rada skutečně přiznala balíku opatření v oblasti azylu prioritu. Pokud by se
této iniciativě dostalo podpory ze strany Komise, mohla by mít kladný dopad na regulaci
složitého problému a na vytvoření jednotné strategie prosazující rozhodnutí, které zde
dnes projednáváme, a zároveň by mohla vytvořit příležitost, jak zabránit přemísťování, o
němž zde dnes jednáme.

Jsme samozřejmě zastánci ochrany lidských práv, i když ve spojení s důsledným ověřováním
požadavků. Paní komisařko, vzhledem k tomu, že situace se stala neudržitelnou, musíme
nyní začít hledat soubor pozitivních pravidel a jednoznačný regulační rámec. Je to důležité
opatření a jsem si jist, že s Vaší pomocí je budeme moci poslat Radě k posouzení v rozumné
době.
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Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, moje otázka bude velmi stručná,
protože rozprava je velmi obsáhlá a mám pocit, že až na několik extrémních postojů
sdílíme společný zájem.

Ráda bych položila paní komisařce otázku, jakým způsobem hodlá čelit podivné myšlence
na zbudování zdi mezi Tureckem a Řeckem, třebaže je zdůvodňována silným tlakem,
kterému tato země čelí, a to i přesto – jak někteří kolegové poslanci uvedli –, že podmínky
těch, kteří skončí v zadržovacích střediscích, jsou velice nesnadné.

Třebaže členské státy mohou volně realizovat vlastní stavební projekty, i kdyby se mělo
jednat o stavbu zdi a i kdyby mělo jít o nereálná řešení, zájem nás Evropanů je jednak
periodický – o vývoj na ostrově Lampedusa či o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva –, a jednak strukturální – zájem o situaci jižních států.

Nastal proto čas na přezkum dublinského nařízení, abychom tak mohli přijmout společnou
odpovědnost za situaci v Evropě, projevit solidaritu a humanistický přístup. To dokážeme
pouze vytvořením skutečně evropských azylových právních předpisů, což je úkol
naléhavější než kdy dříve.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové,
hodnoty, na nichž je Evropská unie založena – lidská práva a základní práva – nemohou
být předmětem rozpravy. Rozsudek evropského soudu vyžaduje, abychom naléhavě přijali
rychlá a účinná opatření. Tento rozsudek vyžaduje, abychom vytvořili, definovali a
realizovali jednotnou strategii a společné závazky. Azylové postupy musí být vyřizovány
okamžitě a co nejlépe.

Evropa však nemůže opustit tyto hraniční státy, které čelí naléhavé situaci v oblasti migrace,
jež se netýká pouze jich, ale v širším slova smyslu celé Evropy. Hraniční státy nemohou
samy nést veškerou odpovědnost za náklady  na vyřizování žádostí o azyl a za související
organizaci, které často vyžadují hodně času a dlouhé a pečlivé posouzení. Tyto dlouhé
doby a pečlivé posouzení nesmí narušovat důstojnost přestěhovalců, která musí být
v každém případě zachována.

Cecilia Malmström,    členka Komise.  – Pane předsedající, ráda bych poděkovala všem,
kdo přispěli do rozpravy. Zmíněný rozsudek je velmi zajímavý, neruší však zcela dublinský
systém v jeho stávající podobě. Ten víceméně funguje a bez ohledu na rozsudek zavazuje
členské státy, aby zajišťovaly dodržování základních práv. Upozorňuje však na některé
důležité problémy, a z toho důvodu potřebujeme reformu dublinské úmluvy a její zlepšení.

Z tohoto důvodu Komise navrhuje zlepšení a velmi ráda zjišťuji, že se tím zabýváte a že
rovněž chápete potřebu určitého nouzového mechanismu v této oblasti. V této souvislosti
máte naši plnou podporu.

Rovněž musíme urychlit naše úsilí o vytvoření společného azylového systému. Většina
z vás s tím souhlasí a já jsem velmi vděčná za práci, kterou odvádíte. Nejlepší způsob, jak
toho dosáhnout, je pokračovat v této práci, zveřejňovat zprávy a vybízet Radu, aby zahájila
jednání.

Mezi členskými státy v současnosti existuje příliš mnoho rozdílů, což je neudržitelné. Ve
společné Unii se společnými hodnotami a společným uplatňováním mezinárodních norem
a úmluv nemohou existovat takové rozdíly, jako jsou dnes. S lidmi je třeba zacházet
důstojně. Musíme zajistit ochranu pro nejvíce zranitelné. Potřebujeme účinné systémy,
aby zadržování netrvalo celé měsíce a někdy i roky. Je to velmi bolestivé pro jednotlivce a
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rovněž značně nákladné pro společnost. To je třeba zlepšit. Opět vás mohu pouze vyzvat,
abyste na tom vy i Rada nadále pracovali.

Pokud jde o Řecko, Komise se ze všech snaží pomoci. Řecká vláda postupuje v souladu se
svým akčním plánem. Je to velmi ambiciózní plán, od začátku však je jasné, že se tento
problém nevyřeší přes víkend. Jedná se o dlouholeté problémy. Naším úkolem je zajišťovat
podporu a skutečnost, že na činnosti agentury Frontex se podílejí všechny členské státy,
které rovněž poskytují různou formu pomoci – hospodářskou pomoc, technické odborné
znalosti, tlumočníky, administrativní pomoc – je dokladem skutečné evropské solidarity.

Musíme pomoci Řecku, protože Řecko se nachází pod značným tlakem a protože se jedná
i o evropský úkol. Hlavní odpovědnost samozřejmě nese Řecko. Řecko už vykonalo hodně,
zatím to však nestačí. Nejsem přesvědčena, že postavení plotu nebo zdi je řešení, protože
existují jiné mnohem důležitější reformy. Spolupracujeme s novým podpůrným úřadem
pro otázky azylu EASO ve Vallettě a rovněž s úřadem UNHCR.

Turecko se v poslední době ukazuje jako konstruktivní a spolupracující partner. Po osmi
letech jsme uzavřeli jednání o dohodě o zpětném přebírání osob. Doufám, že členské státy
ji na příštím zasedání Rady příští týden přijmou.

Pokud jde o údaje, které požadovala paní Wikströmová, z údajů, které mám k dispozici,
vyplývá, že v období 2009 až 2010 bylo podáno 16 328 žádostí o převzetí migrantů ze
strany členských států určených Řecku. Z toho bylo 12 638 (77 %) přijato. Členské státy
však uskutečnily pouze 2 251 těchto přemístění, což je necelých 14 %.

Ráda bych vám znovu poděkovala za podporu práci, kterou se snažíme vykonávat na
balíčku azylových opatření. Již jednáme o legislativních aktech. Pracujme společně –
Komise, Parlament a Rada –, abychom tuto práci dokončili co nejdříve, a konečně tak
vytvořili společný evropský azylový systém.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

14. Okamžitá opatření EU na pomoc Itálii a dalším členským státům, které čelí
výjimečnému přílivu uprchlíků (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem rozpravy jsou okamžitá opatření EU na pomoc Itálii a
dalším členským státům, které čelí výjimečnému přílivu uprchlíků.

Cecilia Malmström,    členka Komise.  – Pane předsedající, děkuji vám za tuto velmi aktuální
rozpravu o situaci, která zasluhuje naši pozornost.

Komise situaci sleduje velmi pečlivě a agentura Frontex vyslala na místo dva své odborníky.
Podle našich údajů dosáhlo v posledních několika dnech italských břehů přibližně 5 500
migrantů z Tuniska, za posledních 24 hodin však jejich počty poněkud klesly. Jedná se ve
většině případů o muže kolem 30 let, je zde však rovněž 34 žen a 108 dětí; bylo odhaleno
27 osob napomáhajících obchodníkům s lidmi. Tito lidé, kteří přijíždějí k italským břehům,
vytvářejí výjimečný tlak na přijímací zařízení v Itálii, zejména na ostrově Lampedusa.

Minulou sobotu jsme navázali spojení s italským ministerstvem vnitra a také jsme obdrželi
formální žádost o pomoc EU. Jsme připraveni pomoci jak Itálii, tak Tunisku. Tato záležitost
je významná pro celou EU a nejedná se jen o dvoustrannou záležitost. Ještě před těmito
nedávnými událostmi se Komise spolu s agenturou Frontex začala zabývat možnostmi
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krátkodobých a střednědobých opatření. Společná reakce EU by měla být založena na
zásadě solidarity mezi členskými státy EU; a my jsme odhodláni Itálii pomoci.

Náš přístup by měl být ale založen také na solidaritě s Tuniskem a jeho přechodem
k demokracii. Tak se rovněž vyjádřila lady Ashtonová při své návštěvě tuniských úřadů
včera v Tunisu, kterým nabídla politickou a finanční podporu.

Určili jsme celou řadu konkrétních opatření a okamžitou finanční pomoc, skrze něž chceme
Itálii v této situaci pomoci. Po stránce finanční jsme připraveni uvolnit výjimečnou pomoc
v rámci Evropského fondu pro uprchlíky na rok 2011, která bude přičtena k finančním
prostředkům, jež jsou již pro Itálii vyčleněny. Z těchto prostředků by měly být pokryty
platby za ubytování, infrastrukturu, materiální pomoc, lékařskou péči, sociální pomocníky,
poradenství v rámci soudních administrativních azylových postupů, právní pomoc,
jazykovou pomoc atd.

Jsme schopni poměrně rychle uvolnit prostředky z fondů EU, jako např. z Fondu pro vnější
hranice, a v případě potřeby může Itálie požádat nový podpůrný úřad pro otázky azylu
ve Valettě o podporu pro své vnitrostátní orgány, které vyřizují azylové žádosti.

Pokud jde o dohled nad vnějšími hranicemi, mohla by být zahájena společná operace
v rámci agentury Frontex – s agenturou Frontex jsem ve spojení a vím, že probíhají technické
přípravy.

Společná rozprava bude jako obvykle záviset na dobrovolných příspěvcích ze strany
členských států, které poskytují vybavení. Vyzývám všechny členské státy, aby projevily
svou podporu. Dovolte mi však, abych vás znovu ujistila s ohledem na rozpravu, kterou
jsme vedli před několika minutami, že vzhledem k rozdílné povaze činnosti na
námořní/pozemní hranici a požadavku vůči členským státům, aby se zúčastnily nové
společné operace, tento příspěvek nebude na úkor příspěvku k operacím, které v současnosti
probíhají na řeckých pozemních hranicích. To je samozřejmě naše priorita.

Ráda bych zdůraznila, že musíme věnovat zvláštní pozornost zranitelným kategoriím
osob, které potřebují mezinárodní ochranu. Je třeba brát ohled na jejich potřeby a zajistit
jim přístup ke zvláštní ochraně, na kterou mají podle vnitrostátních i evropských právních
předpisů nárok.

Díky těmto konkrétním opatřením, které jsem právě uvedla, můžeme kontaktovat zástupce
italských orgánů a zapojit je do schvalování podrobností všech těchto opatření a dalších
kroků.

Samozřejmě je třeba dále rozvíjet střednědobou strategii. V souvislosti s konkrétními
migračními toky potřebujeme kombinaci účinného řízení hranic a strategie na podporu
přechodu k demokracii a hospodářského přechodu. Z krátkodobého hlediska musí tuniské
orgány účinně střežit hranice vlastní země na moři a podél pobřeží s cílem zabránit
pašerákům, obchodníkům s lidmi a zločincům, kteří uprchli z vězení, aby využívali situace.
Je rovněž důležité, aby Tunisko přijímalo nazpět uprchlíky, kteří dosáhli území členských
států EU, avšak nepotřebují mezinárodní ochranu.

Co se týče strukturovanějšího zásahu, měli bychom rovněž zvážit možnosti lepšího zacílení
pomoci EU prosazováním projektů, jimiž bude možné podpořit činnosti, které přináší
zisk a vytváří pracovní místa, a to v různých regionech Tuniska, přičemž já mám na mysli
zejména jižní části země.
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Soudržný přístup podpory politického a hospodářského vývoje Tuniska by měl obecně
zahrnovat i možnosti dovoleného přístupu do EU pro tyto osoby, stejně jako výměnu
zboží, služeb a know-how.

Tato lidová povstání vnáší do středomořského prostoru čerstvý vítr. Tento vítr může
přinést kladné změny Tunisku a dalším zemím i EU. Stávající situace na ostrově Lampedusa
by neměla oslabit náš záměr poskytnout pomoc a podporu těmto nově se rodícím
demokraciím a mladým generacím, které s takovým nadšením a pokojně dosáhly základních
politických změn.

Simon Busuttil,    jménem skupiny PPE. – Pane předsedající, stav humanitární nouze v Itálii
a zejména na ostrově Lampedusa – protože tady se skutečně jedná o humanitární nouzi –
nás nutí jednat naléhavě.

Navrhuji pět kroků. Za prvé, důvěryhodný Marshallův plán pro Tunisko a Egypt, kterým
by byla poskytnuta konkrétní přeshraniční pomoc, avšak výměnou za úplnou spolupráci
tuniských orgánů při blokádě vlastního pobřeží, která by zabránila nezákonnému
přistěhovalectví po moři.

Za druhé, potřebujeme neprodleně vyslat misi RABIT agentury Frontex – pohraničních
jednotek rychlého nasazení. Paní komisařko, nepotřebujeme pouze 2 odborníky agentury
Frontex, ale potřebujeme misi Frontex, která musí být vyslána okamžitě.

Za třetí, musíme poskytnout i další konkrétní pomoc s přijetím tisíců osob, které se vylodily
na ostrově Lampedusa. Upřímně řečeno, paní komisařko, nechápu, jak můžete říci, že
EASO vyšle své odborníky, když tento úřad EU ještě nefunguje, takže budeme muset hledat
jinou cestu.

Za čtvrté, budeme potřebovat pomoc při procesu navracení do vlasti: při okamžitém
navracení do vlasti osob, které nesplňují podmínky azylové ochrany. Měli by být odesláni
zpět do Tuniska, odkud pocházejí.

Za páté, měli bychom mít na paměti, že Smlouva obsahuje článek 80, který jednoznačně
stanoví, že naše imigrační politika by měla být založena na zásadě solidarity a sdílené
odpovědnosti. Domnívám se, že je načase, aby Komise tento článek uplatňovala.

Juan Fernando López Aguilar,    jménem skupiny S&D. – (ES) Pane předsedající, paní
komisařko, jsem přesvědčen, že převážná většina poslanců této sněmovny vítá demokratická
hnutí ve středomořských zemích jako výzvu pro evropskou vnější politiku a její závazky
vůči hodnotám, řada z nás je si však také vědoma, že tato hnutí nejsou zcela neškodná.
Mají humanitární dopady a dopady na sousední země v podobě migračních toků.

Nastal proto čas, abychom si připomenuli, že platí Lisabonská smlouva a že její články 67,
77, čl. 78 odst. 3 a článek 80, jak bylo právě uvedeno, stanoví společnou solidaritu a
odpovědnost, takže se jedná o výzvu evropskou. Nejde pouze o sdílenou výzvu, ale o
společnou výzvu, a proto o výzvu, která se dotýká evropských orgánů.

Je načase, abychom řekli, že žádná země není sama. Je načase, abychom řekli, že se nejedná
o problém Itálie na ostrově Lampedusa, Malty, Řecka nebo Španělska. Nikoli! Je to problém
evropských orgánů, je však rovněž na čase říci, že nehovoříme o Evropské agentuře pro
řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, která je
operativní agenturou, nebo o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu, ale o úrovni
politického rozhodování. Zdůrazňujeme, že je třeba investovat potřebné zdroje do
rozvojové spolupráce a pomoci těmto zemím při vytváření a upevňování demokracie.
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Tyto potřebné zdroje musí však být rovněž investovány do pomoci členským státům EU
při zvládání úkolů primární péče v reakci na přistěhovalectví a řízení společných hranic.

Je proto načase říci, že Lisabonská smlouva obsahuje program, jejž je třeba realizovat, a
že Parlament podpoří řešení výzev, které máme před sebou.

Niccolò Rinaldi,    jménem skupiny ALDE. – (IT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy
a pánové, rád bych svůj projev zahájil prohlášením, které údajně přednesl italský ministr
zahraničí včera v Damašku, kdy řekl, cituji, že Sýrie „je stabilní zemí, která uspokojuje
touhy svého obyvatelstva po modernizaci“. Zároveň před několika dny italský ministr
vnitra přednesl jiný projev, ve kterém přenesl svou odpovědnost na Evropu, která údajně
Itálii opustila, a poněkud škodolibě dodal „jako obvykle“.

Jako obvykle jsme svědky toho, že italské orgány viní Evropu, kdykoli se jim to hodí,
podrážděně však Brusel ignorují, jestliže neschvaluje dohody o navracení osob zadržených
na moři do vlasti, které porušují humanitární právo a plní kapsy afrických diktátorů – z
nichž mnozí jsou v současnosti sesazováni – a ještě v současnosti štědře posílají miliardy
do Libye panu Kaddáfímu, či odmítají 10 milionů EUR z pomoci, již italské vládě nabídl
Evropský fond pro uprchlíky a kterou se Itálie rozhodla nepoužít patrně proto, že by
musely být vynaloženy v souladu s evropskými předpisy o transparentnosti a nikoli podle
domácích kritérií italské agentury pro civilní ochranu.

Domnívám se proto, že takovým jednáním a podobnými prohlášeními ničeho
nedosáhneme. Z událostí posledních týdnů jsme se nepoučili. Lampedusa nám připomíná,
že historie je silnější než některé politické hry a prohlášení, která vytvářejí iluze. Připomíná
nám, že ne všechno se dá koupit za peníze, že Evropa není projekt, na nějž se můžeme
odvolávat, jen když se nám to hodí, ale projekt, který vyžaduje každodenní odhodlání,
prosazování práv a solidarity, ale rovněž respektování přijatých závazků.

Pokud máme zpomalit migraci udržitelným a účelným způsobem, potřebujeme pět věcí:
demokracii, rozvoj, respektování mezinárodního práva, evropskou solidaritu a především
vyhýbat se předpojatým prohlášením.

Barbara Lochbihler,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, omezujeme-li
tuto rozpravu na podporu Itálii a dalším členským státům, opět se dopouštíme chyby a
soustřeďujeme se pouze na problémy zemí ležících u Středozemního moře. Náš zájem by
se měl zaměřit na ty, kdo utíkají přes moře.

Máme-li skutečně brát vážně zásady ochrany uprchlíků, musíme v první řadě a třeba
v každém jednotlivém případě posuzovat situaci těchto lidí a zajistit ochranu jejich lidských
práv. Nesmíme dovolit, aby došlo na odmítání lidí a opevnění našich hranic. Stále se
připomíná pomoc, kterou může v této situaci poskytnout agentura Frontex. Je pravda, že
by tato pomoc byla prospěšná, pokud by se zaměřila na činnosti v oblasti ochrany a
záchrany uprchlíků. Nesmíme posílat pryč lodě plné uprchlíků, jak se to dělo v minulosti.
V Parlamentu nyní vypracováváme návrh nového mandátu pro agenturu Frontex a doufám,
že budeme úspěšní a podaří se nám dosáhnout zlepšení, včetně větší transparentnosti a
konkrétních požadavků na agenturu, aby postupovala v souladu s požadavky lidských
práv.

Musíme samozřejmě pomoci Tunisku rychle restrukturalizovat vlastní hospodářství
takovým způsobem, aby jeho obyvatelé získali větší důvěru ve vyhlídku na důstojný život
ve vlastní zemi. Musíme umožnit Tunisku, aby dosáhlo rychlého a pozitivního
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hospodářského vývoje prostřednictvím obchodu s EU a dotací pro místní projekty. To je
jeden z hlavních požadavků demokratické transformace Tuniska.

Je opět zcela nepochopitelné, že řada členských států EU nechává země na břehu
Středozemního moře, aby se samy potýkaly s nečekaným přílivem uprchlíků. Výzva
k dobrovolné akci na pomoc ostrovům Lampedusa a Malta se nesetkala s odezvou. Musíme
nalézt závazné řešení, které bude požadovat po státech střední a severní Evropy, aby
přijímaly uprchlíky. Infrastruktura již existuje. Jediné co chybí, je politická vůle a smysl
pro solidaritu.

Rui Tavares,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Pane předsedající, dámy a pánové,
nemůžeme po pravdě projednávat problém na ostrově Lampedusa, aniž bychom pomíjeli
jednu věc: během vlády prezidenta Bena Aliho platil v Tunisku zákon, který nebyl doposud
zrušen a jež staví emigraci mimo zákon. Z toho vyplývá, že se nejedná pouze o otázku
agentury Frontex, protože je třeba zajistit, aby tito lidé po návratu neskončili v tuniském
vězení, a přesvědčit novou vládu, aby tento zákon zrušila.

Jsem však především přesvědčen, že tato skutečnost v první řadě odhaluje nereálnost naší
přistěhovalecké politiky, která závisí na jediném člověku. Tímto člověkem není paní
Malmströmová, ani pan Barroso, je to pan Kaddáfí. Pokud pan Kaddáfí padne, a já doufám,
že se tak stane, co bude s naším hlavním nárazníkem proti přistěhovalcům ze severní a
subsaharské Afriky?

Dále to znamená, že v současnosti máme asi 5 000 kilometrů dlouhou linii, která se vine
od Maroka po Sýrii a kde s každým kilometrem narůstají humanitární rizika, a že musíme
být připraveni na uprchlickou krizi, která pravděpodobně nemá v evropských dějinách
od událostí v Maďarsku roku 1956 obdoby. Tím by také skončilo spolurozhodování
v otázkách přemísťování, protože na evropských hranicích by v případě, že některá z těchto
revolucí skončí špatně – což se, jak všichni doufáme, nestane – objevily uprchlické tábory,
čímž by se jednou provždy zhroutila struktura azylových politik v Evropě a sdíleného
přemísťování žadatelů o azyl v rámci zemí Evropské unie.

Fiorello Provera,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, na tyto
mimořádné situace musíme okamžitě politicky reagovat. Itálie naléhavě požaduje tato
opatření: 1) přeměna agentury Frontex z koordinační agentury na operativní strukturu
s vlastními pracovníky a zdroji; 2) uplatňování zásady sdílené zátěže; 3) využívání Europolu
k šetření možného pronikání teroristických struktur a zločineckých organizací zabývajících
se obchodováním s lidmi a 4) vyčlenění prostředků na řešení naléhavých situací.

Žádné z těchto opatření však nevyřeší strukturální příčiny revolucí v Maghrebu, které
vyplývají z neexistence skutečných politických stran, odborů, sdružení a svobody tisku, a
především z nedostatečného dodržování lidských práv. V zásadě zde chybějí institucionální
nástroje, které charakterizují skutečnou demokracii a dávají lidem možnost se vyjádřit.
Bez těchto nástrojů není možný hospodářský rozvoj, tvorba pracovních míst, stabilita a
bezpečnost pro všechny. To je skutečná politická výzva, které Evropa musí čelit.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Pane předsedající, čelíme v Evropě skutečně naléhavé situaci.
V této chvíli Evropu zaplavuje tsunami islámských přistěhovalců s Barbarie v severní Africe.

Desetitisíce „zlatokopů“, z nichž mnozí jsou ostřílení zločinci či dokonce teroristé, kteří
dorazili na ostrov Lampedusa a statisíce dalších se chystá následovat jejich příkladu.
Evropská hranice je děravá jako řešeto. Itálie nedokáže chránit naše vnější hranice a agentura
Frontex je událostmi zaskočená.
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Vyzývám proto Radu a vysokou představitelku, paní baronku Ashtonovou, aby v souladu
s čl. 28 odst. 2 svolala naléhavé zasedání, na němž Rada přijme rázná opatření na zastavení
této přistěhovalecké vlny. A rovněž bych radil panu ministerskému předsedovi
Berlusconimu, aby po nás nežádal peníze, které by mu pomohly řešit jeho potíže s
odklízením jeho smetí nebo udržet přistěhovalce mimo jeho území. Raději by měl trávit
méně času proháněním sukní a snažit se o navrácení všech těchto přistěhovalců zpátky
do Afriky.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, především bych rád
poděkoval paní komisařce za její dosavadní i budoucí úsilí při řešení této humanitární
nouze. Paní komisařka však ví stejně dobře jako já, že skutečná nouze není humanitární
– ta je jen následkem –, ale skutečnost, že se Evropa v průběhu tohoto historického povstání
v celém Maghrebu projevila jako neschopná, tj. nedokázala modernizovat svou strategii
pro středomořský prostor, i když se o to několikrát neúspěšně snažila. Lisabonský proces
selhal a Unie pro Středomoří selhala skandálně.

Chybí nám řádný pohled na skutečné problémy. Musíme jim čelit společně, ale Rada zde
není. Žádali jsme Radu, aby se zabývala otázkou evropské strategie, která by se
nezaměřovala na problém přistěhovalectví a nedovoleného přistěhovalectví, ale spíše na
otázku demokracie a svobody v celé středomořské oblasti.

Po pádu sovětského bloku, který představoval jednotnou frontu, jsme nabídli praktickou
odpověď a snadno jsme se vyrovnali s problémem tisíců Poláků, kteří se objevili v našich
ulicích, protože jsme k jeho řešení přistupovali společně a začlenili jsme celý východ do
Evropy. Pokud jde o Středomoří, nemáme dnes co nabídnout. Musíme vytvořit strategii,
bez které nebudeme schopni poskytnout žádné odpovědi. Oceníme vaše dobré úmysly a
u toho to skončí.

(Řečník souhlasil s položením otázky „postupem modré karty“ podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, jen na okraj, mohli bychom zde
vést diskusi, proč Evropa nemá odpověď na své problémy s přistěhovalectvím. Řekl bych,
že je to v zásadě proto, že se snaží pomocí policejních kontrol řešit problém, který je
sociální, hospodářský a politický.

Avšak otázka, kterou zde chci položit, souvisí s otázkou, kterou položil můj kolega, pan
poslanec Tavares. Je podle vašeho názoru přijatelné, aby agentura a další operativní
prostředky vracely tuniské občany zpět do vlasti, jestliže podle tuniských zákonů mají být
občané vrácení do vlasti uvězněni? V první řadě by bylo třeba formou diplomatické
intervence zajistit, aby byl tento právní předpis zrušen, a teprve potom bychom měli
hovořit o dalších typech nástrojů, jako jsou ty, které jsem zmínil?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Pane předsedající, děkuji vám za otázku. Rád bych připomenul,
že jsem se před několika dny zúčastnil mise do Tuniska a společně s předsedou delegace
pro vztahy se zeměmi Maghrebu, panem Panzerim, jsme si povšimli, že prozatímní vláda
zavádí zásadní změny právního systému a právních předpisů, kterými se řídí tato záležitost
jako celek.

Na základě důvěrných vztahů mezi Evropou a novou scénou, která se v Tunisku vytváří,
vyjadřuji přesvědčení, že můžeme podniknout první kroky k řešení problémů, o nichž jste
se zmínil.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL).   – (FR) Ano, jde o řečníka, který vystoupil před
posledními dvěma poslanci. Rád bych se svého kolegy poslance zeptal, jak dospěl
k přesvědčení, že lidé na ostrově Lampedusa jsou islamisté a zločinci, a zda má nějaké
osobní informace, jimiž by to mohl potvrdit, nebo zda se ve skutečnosti jedná jen o výplod
jeho fantazie.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Pane předsedající, je přece obecně známo, že lidé z Libye,
kteří sem přicházejí, jsou většinou muslimové a že je mezi nimi poměrně dost zločinců a
dokonce teroristů?

Předpokládám, že to všichni vědí, a pokud to nevíte, musíte být neuvěřitelně naivní.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové,
jsem vděčný za tuto rozpravu s Komisí o severoafrické imigrační krizi. Byli jsme svědky
toho, jak se tito lidé vylodili na ostrově Lampedusa, kde nenalezli žádná zařízení, v nichž
by mohli být přijati, nebo kde by mohla být provedena jejich identifikace. Ve skutečnosti
italská vláda stávající přijímací středisko zrušila a snížila kapacitu zdejších zařízení před
určitou dobou pod heslem „nulové imigrace“, a tím znemožnila Itálii řešit problém
nedovoleného přistěhovalectví.

Víme, že se tento problém týká Itálie, ale týká se také Evropy. Řešení bude vyžadovat značné
finanční investice v rámci koordinovaného politického rámce a současně nelze opomenout
dodržování mezinárodních smluv a zajištění ochrany uprchlíků. Byl bych rád, kdybyste,
paní komisařko, ve své odpovědi přesně uvedla, kdy italská vláda požádala Evropskou
komisi o zásah, protože jsou tu jisté sporné body, o nichž všichni víme.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, do Itálie přicestovalo
v posledních několika hodinách více než 5 000 přistěhovalců, přičemž dalších 100 000
se právě vydává na cestu do Itálie, Francie a Německa. Tuniský ministr spravedlnosti uvedl,
že mezi nepovolenými přistěhovalci se ukrývá přibližně 11 000 vězňů, teroristů a zločinců.

Předložila jsem naléhavou otázku Komisi s předstihem, abych mohla dostat odpověď od
paní baronky Ashtonové – která zde dnes z nevysvětlitelných důvodů není přítomna –,
přičemž Komise zareagovala až dnes, a to jen proto, že na ni včera Parlament vyvíjel tlak.
Toto hrobové ticho je očividným znakem nedostatku charakteru na straně Evropy a její
vlády, která se dokonce bojí zaujmout pevné stanovisko tváří v tvář humanitární krizi, jež
způsobuje vážné humanitární a bezpečnostní problémy.

Půl hodiny, dámy a pánové, je čas, který tento demokratický orgán vyčlenil rozpravě o
tomto historickém povstání a jeho důsledcích pro obyvatele Evropy. Co mám říct svým
voličům, kteří jsou znepokojeni? Co udělá Evropská unie zítra – a tím myslím zítra! –, aby
vyřešila tuto otřesnou situaci?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, uprostřed
Středozemního moře leží odlehlý ostrov nazvaný Lampedusa. V roce 2008 se tento ostrov
dostal do titulků novinových zpráv kvůli 40 000 uprchlíků, kteří zde přistáli. Problém byl
později vyřešen formou smlouvy – tzv.  „smlouvy o přátelství“ 

–, kterou podepsala italská a libyjská vláda.

Nyní čelíme stejné situaci, která je však tentokrát mnohem komplikovanější, paní
Malmströmová. Mír, stabilita a nové vlády v Tunisku a v Egyptě se staly hnací silou bouře,
která se přehnala přes středomořský prostor. Pocházím ze Sicílie a narozdíl od mnoha
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poslanců, kteří zde vystoupili, jsem navštívil někdejší identifikační a vyhošťovací středisko.
Tehdy mělo toto středisko účel, ale po podpisu smlouvy o přátelství ztratilo své
opodstatnění.

Co může Komise udělat a co může dělat agentura Frontex? Všichni bychom samozřejmě
rádi viděli jednotky rychlého nasazení v akci. Všichni si přejeme, aby byla agentura Frontex
flexibilní, zmodernizovanou a dobře organizovanou agenturou s vlastními finančními
zdroji, pan Busuttil a já provádíme přezkum jejího mandátu ve Výboru pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Kromě toho pan Mauro požádal Radu, aby bez dalších
odkladů zařadila tento problém na program jednání, protože se jedná o absolutní prioritu,
vzhledem k tomu, že nyní začínají přicházet i přistěhovalci z Egypta.

Existuje skutečné riziko, že důstojnost a dobré mravy řady uprchlíků mohou utrpět
nezbytnými odklady, i když jsme si jisti, že paní komisařka Malmströmová opět zajistí,
aby byla její slova dobře přijata.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, současná záplava
migrantů je vážným problémem a je to problém evropský. Nepotřebujeme však stížnosti,
ale účinnou spolupráci a konstruktivní a prozíravé řešení stávající krize.

První úroveň se týká okamžité situace, je třeba uvolnit dodatečné prostředky na řešení
krize; musíme zahájit jednání u kulatého stolu na evropské úrovni, kde bude projednána
možnost spravedlivého rozdělení přistěhovalců do jednotlivých zemí; a konečně musíme
uspořádat setkání s prozatímní tuniskou vládou a požadovat uvolnění prostředků a zavedení
nástrojů, které zabrání současnému odchodu obyvatel.

Druhá úroveň má více politickou povahu. Je naprosto nezbytné zásadním způsobem
přezkoumat naše politiky sousedství. Je zapotřebí přijmout opatření založená na nové
politice spolupráce v oblasti hospodářské, finanční a sociální, na inteligentní imigrační
politice, účinné podpoře hospodářských reforem a na procesu přechodu k demokracii,
který probíhá v Tunisku.

Výhradně prostřednictvím těchto opatření můžeme řešit a vyřešit problémy, kterým dnes
čelí Itálie a Evropa. Paní komisařko, jsem si jist, že s námi všemi budete souhlasit, že čas
slov vypršel a nastal čas činů.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Pane předsedající, aniž bych chtěla se svým
srovnáním mezi terorismem a imigrací zajít příliš daleko, zjistila jsem, že akce EU se bohužel
řídí naléhavými situacemi, jako je vážný útok nebo masový příliv přistěhovalců, k jakému
v současnosti dochází na ostrově Lampedusa, kde hrozí, že odchod tuniských občanů k
italskému pobřeží skončí jako kronika ohlášené smrti.

Cesta naděje může dopadnout jako cesta prokletí a odpovědnost za to poneseme my
všichni, kteří sledujeme tento neustálý a nekontrolovatelný příliv a neřekneme s dostatečnou
vahou: „To stačí.“. Až k tomu dojde, budeme spínat ruce, ale další den na to zapomeneme.

Evropští občané mají právo znát pravdu: že středomořská strategie nefunguje a že společná
přistěhovalecká politika zůstane pouhým snem, dokud evropské země nepřislíbí Evropské
agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské
unie (Frontex) dostatečné zdroje, aby mohla účinně fungovat.

Mluvit nic nestojí, my však potřebujeme činy. Jste skutečně přesvědčeni, že agentura Frontex
je v současnosti schopná zaručit bezpečnost evropských hranic? Já si to nemyslím.
Doufejme, že obyvatelé Egypta, Tuniska a dalších zemí Maghrebu nerozhodnou en masse
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hledat lepší budoucnost Evropě, ale že tak učiní ve vlastních zemích, protože právě za to
bojovali, a my jim musíme pomoci.

Proto když hovoříme o evropské imigrační politice, která je nyní důležitější než kdy dříve,
potřebujeme solidaritu, odpovědnost a především pravdu.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, Evropa byla po dlouhou
dobu v záležitostech imigrace jako Šípková Růženka, a nyní musíme platit cenu za čas,
který jsme promarnili. Skutečností je, že imigrace stále ještě není prioritou pro Evropskou
unii či pro všech 27 členských států, ale břemeno je často ponecháno na samotných
hraničních členských státech. Vytvoření vhodné euro-středomořské strategie by mělo být
rovněž společným cílem, ale i v tomto případě musíme přiznat, že barcelonský proces ve
skutečnosti nikdy nezačal.

Skutečnost je taková, paní komisařko, že se jedná o nepohodlné téma. Některé členské
státy, jako např. Itálie, Řecko, Malta a podobně, se jím musejí zabývat a mají povinnost
solidarity, zatímco většina členských států jen pasivně přihlíží a poučuje ostatní.

Mnohé je třeba vykonat na legislativní úrovni v oblasti financování a posílení nástrojů –
mám na mysli agenturu Frontex, avšak především je zapotřebí politická vůle. Na závěr
bych, pane předsedající, ráda poděkovala paní komisařce Malmströmové, a celé Komisi
právě za to: že italskou vládu ujistila o svém odhodlání – které dnes opět zmínila – podílet
se na řešení humanitární krize na ostrově Lampedusa.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Pane předsedající, rychlý vývoj událostí v severní Africe a
na Blízkém východě otřásl, jak doufám, naším přesvědčením– sladkou nevědomostí –, že
Evropa je natolik prosperující a bohatá, že se nemusí obávat žádných významnějších
bezpečnostních hrozeb.

Tentokrát se však čas odmítá zastavit a co se zdá být dnes nemožné, se další den stane
skutečností. Problém, o kterém zde jednáme, má rozměr jednak technický a jednak politický.
Dovolte mi citovat výrok, že s rostoucím počtem uprchlíků ze severní Afriky v důsledku
současných revolučních změn se EU ocitá v patové situaci, kdy sice veřejně tyto události
podporuje, ve skrytu však musí nechat své brány zavřené.

Tím chci říct, že pokud si máme zachovat důvěryhodnost, řešení našich technických
problémů, které přesahuje finanční prostředky a politiky, by mělo být v souladu s našimi
veřejnými prohlášeními. Proto budou-li přijata tvrdá opatření, podobná jako některé
členské státy nedávno přijaly proti občanům jiných členských států EU, jen to poškodí
dobrou pověst EU – tentokrát nejen uvnitř, ale i navenek.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych poděkovala
paní komisařce za to, že byla tak ochotná a nabídla Itálii pomoc, i když italská vláda tuto
pomoc původně odmítla.

Paní komisařko, zcela správně jste zdůraznila potřebu podpořit Tunisko v době přechodu
k demokracii. Avšak pokládám si otázku a pokládám ji vám všem: co se stalo se všemi těmi
penězi, které Evropa celá léta posílala do Tuniska a které stále posílá do Libye, což jsou –
jak všichni víme – demokratické režimy? Je proto skvělé a úžasné moci podporovat toto
probuzení tuniského lidu, i když si říkám, jak je možné, že byly tyto prostředky kdy
poskytnuty. Jestliže se zítra probudí Libyjci, jaký závěr z toho vyvodíme? Řekli bychom si
opět, že jsme financovali demokratický režim, abychom pak zjistili, že se ve skutečnosti
jednalo o katastrofální politiku?
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Kladu si otázku, paní komisařko, jak je možné, že Evropa mlčela o těchto demokratických
změnách, a pouze Spojené státy nabídly v této souvislosti jednoznačné vedení.

Ráda bych navázala na to, co řekli pan Portas a pan Tavares. Upozornili na to, že v zemích,
jak je Tunisko, je emigrace zločin.

Pokud jde o všechny ty lidi, kteří přistáli na ostrově Lampedusa – a ráda bych připomněla
panu Madlenerovi, že to nejsou Libyjci, ale Tunisané, i když na tom nezáleží, protože
Libyjci sem začnou také brzy přicházet –, kdo rozhodne o tom, zda jsou uprchlíky nebo
nikoli, vzhledem k situaci mimořádného zmatku, který v současnosti v Tunisku vládne?
A především, jak se budeme cítit, pokud tyto lidi vrátíme do vlasti s vědomím, že hned po
svém návratu budou uvězněni?

Toto jsou skutečnosti, které bychom podle mého názoru měli zvážit a především bychom
si měli uvědomit, že rasistické politiky, které uplatňuje italská vláda, mají bohužel pouze
značně negativní výsledky.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsme vděční paní
komisařce za závazky, které přednesla, i když je třeba říct, že se všemi platy, které Evropská
unie vyplácí po celém světě – se 136 diplomatickými misemi – si snad EU mohla uvědomit
dříve, co se děje. Tuto situaci ve skutečnosti včas neodhadli ani představitelé socialistické
internacionály, k jejímž členům se řadil i tuniský diktátor, jehož znamenité sociální a
politické řízení země současnou situaci zapříčinilo.

Rádi bychom se od Komise dozvěděli, proč s námi nemluví otevřeně o rozdělování těchto
osob mezi jednotlivé evropské země. Není spravedlivé – jak na to již delší dobu upozorňují
pobřežní státy –, aby se tento problém dotýkal pouze zemí, které se severoafrickými zeměmi
sousedí skrze Středozemního moře. To je zásadní skutečnost a rovněž nesmíme zapomínat
na to, že agentura Frontex má omezené zdroje: slyšel jsem, že vyslala pouze dva odborníky.
Na ostrově Lampedusa se odehrává rozsáhlá krize zejména humanitární, kterou musí řešit
pracovní skupina odpovídajícího rozsahu, aby napravila chyby a nedostatky nedávné
minulosti.

Situace je velmi vážná a může si ještě zhoršit z hlediska veřejného zdraví, protože na ostrově
Lampedusa začíná docházet voda.

Předsedající.   – Budu důsledný, pokud jde o dodržování vymezené doby, zejména proto,
že paní komisařka Malmströmová musí opustit Parlament v 18:00 hodin. Musí mít ještě
možnost odpovědět na vaše otázky, které by jinak zůstaly nezodpovězeny.

David Casa (PPE).   – (MT) Pane předsedající, o tragédii, která se odehrává ve Středomoří,
hovoříme už léta a obávám se, že musím říct, že jste jí nevěnovali pozornost. Ignorovali
jste ji, protože, jak už řekli někteří přede mnou, jakmile přijde na nedovolené
přistěhovalectví do Evropy, nenabízíme nic víc než falešnou solidaritu.

V současnosti jsme svědky tragédie na ostrově Lampedusa a je to vážná tragédie. Až bude
Lampedusa přelidněná – což už je nyní – budou běženci posláni do Itálie a situace se stane
snesitelnější. Bůh chraň, paní komisařko, aby se totéž stalo na Maltě, protože pak by to
byla tragédie ještě mnohem větší. Každý, kdo by se dostal na Maltu, by zde musel zůstat.
Ale Malta se nemůže rozšiřovat. Ani není možné přeměnit malou Maltu na obrovské
vězení, které udrží všechny tyto lidi na ostrově.
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Proto je zapotřebí skutečného závazku ze strany ostatních členských států a více solidarity
zejména od severoevropských států, protože, jak uvedl místopředseda tohoto Parlamentu,
ze strany ostatních členských států Evropské unie žádnou solidaritu nevidíme.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval
paní komisařce za to, že věnovala pozornost problému Tuniska. Mám-li být upřímný, byl
bych raději, kdybychom tuto rozpravu vedli pod jiným názvem např.: rozprava na podporu
Tuniska a dalších zemí v boji proti diktátorským režimům a za lidská práva.

Namísto toho vytváříme problém ze skutečnosti, že jedna z největších hospodářských
mocností světa, Itálie, musí řešit problém přijetí 5 000 osob. Samozřejmě že pro ostrov
Lampedusa tito uprchlíci problém představují, ale i přesto je tu každodenní trajektové
spojení se Sicílií a rovněž letiště, prostřednictvím kterého mohou být tito lidé z ostrova
převezeni. Musíme si uvědomit, že předmětem naší rozpravy v této chvíli není problém
agentury Frontex nebo to, jakým způsobem zastavit přijíždějící lodě, ale skutečnost, že
jsou to lidé, které jsme vyzývali k boji za demokracii a nyní, když tento boj probíhá, musíme
být schopní je přijmout. Jednou z politik, jejímž prostřednictvím může Itálie pomoci těmto
zemím, je udělování většího počtu víz.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pane předsedající, poslední velký příliv uprchlíků, podobný
tomu, jakého jsme dnes svědky v důsledku tuniské revoluce, byl pravděpodobně v roce
1989 po pádu komunismu. EU se z této minulé zkušenosti nijak nepoučila. Nechala se
zaskočit zástupy uprchlíků. Po příchodu všech těch, kteří si odmítají vyhrnout rukávy a
podílet se na obnově vlastní země, je Itálie vyzývána, aby neposílala tuniské ekonomické
migranty zpět. A to je právě problém. Pokud nebudou tito lidé vráceni do své domovské
země okamžitě a bez repatriační pomoci, budeme stále zaplavováni vlnami ekonomických
migrantů. Desetitisíce dalších je jich už připraveno v sousedních zemích.

Rozsáhlé amnestie a velkorysé přehlížení skutečnosti, že se jedná převážně pouze o
ekonomické migranty, vedly v minulosti k novému přílivu žadatelů o azyl. Pokud bychom
zavedli kvóty pro azylové postupy, místo abychom migranty posílali okamžitě nazpět,
vytvářeli bychom pouze pobídky pro podobné chování v budoucnosti.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád
bych vyjádřil paní komisařce upřímný dík za tuto rozpravu, za to, co nám řekla, za to, že
nás poctila svou přítomností a za závazky, které přijala a jež jsou dokladem toho, jak může
vzájemné porozumění mezi Evropou a Itálií pomoci mé zemi řešit tuto krizi.

Rád bych navázal na to, co řekla, že „ve středomořském prostoru vane čerstvý vítr“. Je to
pravda, pane předsedající: je to vítr svobody a demokracie, který má bezprostřední dopady,
s nimiž se Itálie musí potýkat. Když zavane vítr silněji, někteří lidé staví zdi a jiní větrné
mlýny. Na jihu Itálie, paní komisařko, v Puglii, odkud pochází pan Baldassarre, pan Mauro,
a se větrné mlýny budují po desetiletí; jinak řečeno lidé se zde snaží o přijetí a usilují o
zajištění důstojnosti pro přistěhovalce a jejich patřičného a slušného přijetí. Nemůžeme
je však budovat sami. Bylo by skvělé, paní komisařko, kdyby se na těchto větrných mlýnech,
které po léta budujeme, objevila rovněž známka všímavé a fungující Evropy, která se s námi
bude na jejich stavbě podílet.

Jan Mulder (ALDE).   – (NL) Pane předsedající, je poněkud ironické, že jakmile se v Tunisku
začaly objevovat první známky svobody a demokracie, uvolnila se vlna uprchlíků. Je
poněkud těžké uvěřit, že by skutečně chtěli tuto zemi opustit.
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Na Blízkém východě dochází podle všeho k zásadním změnám a to, čeho jsme svědky, je
patrně pouze předzvěst budoucích událostí. Dle mého názoru je tedy pozitivní, že Komise
přijímá veškerá možná opatření, aby se připravila. Komise by nyní měla dokázat, že dokáže
situaci zvládnout.

Je nutné uvolnit veškeré prostředky Společenství a Tunisku budeme muset
poskytnout pomoc, avšak podle mě se v této zvláštní situaci, kdy se v Tunisku objevují
první známky svobody, nevyhnutelně ukáže, že řada těchto lidí nejsou skutečnými
uprchlíky. Proto je stejně nevyhnutelné, aby se Komise zaměřila na to, že bude muset
značný počet těchto lidí poslat nazpět do Tuniska, a to právě proto, aby vytvořila precedens
do budoucna vzhledem k tomu, že přijdou další uprchlíci ze zemí Blízkého východu.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, mimořádný příliv
přistěhovalců, kteří se usídlují na italském pobřeží a tím i v celé Evropě, by nás měl konečně
přimět k vytvoření společného přístupu k řízení tohoto jevu. V tomto ohledu probíhají
mezi italskými orgány a Komisí jednání s cílem zajistit reakci na humanitární krizi, které
se naše rozprava týká.

Ve vší úctě, pane Crocetto, musím poznamenat, že problém nepředstavuje ani tak oněch
5 000 osob, které už do Evropy přišly, jako potenciálně značný rozsah povstání a tisíce
dalších uprchlíků, kteří se mohou vylodit u našich břehů, pokud vyšleme jednoznačné
politické sdělení. K této záležitosti musíme přistupovat s nejvyšší naléhavostí. Krizi je třeba
překonat a po ní bude zapotřebí strukturální reakce.

Musíme posílit úlohu agentury Frontex, aby se stala operativnější a byla schopna přímo
řídit určité procesy identifikace uprchlíků, kontroly zemí původu a navracení do vlasti.
Musíme posílit úlohu Europolu, aby do Evropy nepronikali potenciální teroristé nebo
zločinci. Především však musíme odpovědět rychle. Domnívám se, že Komise reagovala
dobře a doufám, že i Rada splní svou úlohu.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Pane předsedající, ráda bych vám, paní komisařko,
položila jednu otázku, protože dnes odpoledne – jak se zdá –vládne v této sněmovně
poněkud hysterická atmosféra. Ráda bych se vás zeptala, zda by bylo možné zjistit, jestli
oněch 5000 lidí, kteří připluli na ostrov Lampedusa, jsou skutečně teroristé. Dalo by se to
zjistit? To by nemělo být tak těžké.

Nemělo by být tak těžké zjistit, jestli je to pravda, vždyť máme dostatečné bezpečnostní
služby. Pět tisíc. Mluvíme o teroristech, ale tisíce z nich připlouvají v malých lodích oblečení
do hadrů. Ráda bych vám položila tuto otázku: nebylo by snadnější vykonat humanitární
návštěvu na ostrově Lampedusa a na místě se pokusit posoudit a zhodnotit zdroje, o kterých
pan Rinaldi tvrdil, že nebyly použity v Itálii? To by byla rovněž zajímavá cesta.

Další zajímavou cestou by byla návštěva Tuniska, protože někteří z těch, kteří se vylodili
na ostrově Lampedusa, možná pocházejí z vnitrozemských hornických oblastí, kde
v důsledku korupce za vlády pana Ben Aliho žijí obyvatelé v chudobě. Mohli bychom jim
pomoct formou regionálního rozvoje. Pak byste možná viděla změny a výzvy, kterými
Tunisko prochází a mohla byste sledovat situaci a prosazovat jejich zájmy v Komisi.
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PŘEDSEDAJÍCÍ: ISABELLE DURANT
místopředsedkyně

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Paní předsedající, jsme svědky nové humanitární tragédie na
trhu Evropské unie. Dnes je to ostrov Lampedusa, zítra můžeme očekávat ještě větší příliv
přistěhovalců ze zemí severní Afriky jinde.

Jenom z Egypta do Izraele utíká každý měsíc přibližně 600 přistěhovalců. Zdejší orgány
již nedokážou udržet situaci pod kontrolou.

Potřebujeme rychlou a společnou reakci. Nesmíme reagovat tím, že zavřeme dveře a
postavíme přistěhovalce na úroveň zločinců. Bylo by ostudné, pokud by někdo skutečně
takto uvažoval v Evropě, kde je svoboda pohybu jedním ze základních práv a symbolem
svobody a rovnosti.

My, členské státy, musíme nést společnou odpovědnost a sdílet břemeno, které v této chvíli
leží na Itálii. Musíme zmobilizovat síly a finanční zdroje, protože zde jde o lidské životy.

Naše reakce na nedávné události v Tunisku a Egyptě byla nejednotná a pomalá. Dokažme
nyní svou důvěryhodnost a nepodléhejme protiimigračním heslům extrémní pravice a
xenofobních stran.

Dnes je to Itálie, která potřebuje konkrétní pomoc; zítra to může být jiná země. Nyní
potřebujeme okamžitou reakci.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Paní předsedající, v severní Africe probíhají procesy
demokratizace, které však sebou přináší rovněž závazky pro Evropu. Problémy severní
Afriky nemohou být vyřešeny v jižní Evropě. V tomto ohledu jsem zajedno se svými
italskými kolegy poslanci.

Otázka, kterou chci paní komisařce položit, zní: je možné zkrátit postupy, zavést rychlá
přezkoumání žádostí a umožnit posílání těch, kdo nejsou v dobré víře uprchlíky, zpátky
do Tuniska? V současnosti jsme totiž svědky toho, jak se velké skupiny mladých mužů
vydávají na cestu do jižní Itálie. Mezi nimi je pravděpodobně množství ekonomických
migrantů, které musíme oddělit od skutečných uprchlíků.

Kromě toho je tu samozřejmě i problém veřejného mínění. Řada evropských občanů má
dojem, že do jižní Itálie míří hordy Tunisanů. To je problém veřejného mínění: a nikoli
pouze pro Itálii, ale i pro celou Evropskou unii. Klíčovými faktory jsou proto rychlejší
postupy a lepší styk s veřejností.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Paní předsedající, paní Malmströmová, všichni jsme společně
s občany Evropy potěšeni revolucemi v Egyptě a v Tunisku, stejně jako skutečností, že
hodnoty jako svoboda a demokracie se konečně dostaly na pořad jednání. Obrázky z těchto
zemí dominovaly v posledních několika dnech zpravodajství. V posledních dvou nebo
třech dnech se však na našich obrazovkách či stránkách novin objevují rovněž výjevy
zástupů uprchlíků a lidí na lodích. Musíme rychle jednat a zajistit, abychom nepromeškali
historický okamžik a aby v našich pamětích nezůstaly pouze obrázky uprchlíků. Nesmíme
zapomínat, co tyto země skutečně dosáhly.

Musíme vysvětlit veřejnosti, že i když sem přichází mnoho lidí, většina z nich se vrátí,
protože na azyl, jak jej definujeme zde, nemají nárok. Musíme si samozřejmě položit
otázku, která se v souvislosti s ekonomickými migranty objevuje často. Jedna věc je zřejmá.
Jestliže tito mladí lidé nemají žádné vyhlídky do budoucna, vrátí se zpět. Možná to nebudou
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ti stejní, ale přijdou zástupy nových přistěhovalců. Z toho důvodu bychom měli tyto
problémy řešit nyní.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Paní předsedající, Středomoří je v plamenech.
Přistěhovalectví samozřejmě bude narůstat. Jako civilizovaní lidé musíme s těmito lidmi
zacházet jako s lidskými bytostmi. Nesmíme však přehlížet skutečnost, že většina těchto
přistěhovalců pochází z muslimských zemí.

Podle oficiálních údajů by počet muslimských obyvatel měl v příštích dvaceti letech vzrůst
o 35 % – z 1,6 miliardy na 2,2 miliardy. V Evropě v současnosti žije pouze 2,7 %
muslimského obyvatelstva. S tímto přílivem a uvedenou porodností lze v příštích dvaceti
letech očekávat nárůst na 6 %. Jak vidíte ve fungování Evropy – v evropské kultuře – dochází
k hospodářskému a sociálnímu obratu.

Těmito problémy bychom se proto měli zabývat jako Evropa a nenechávat členské státy,
aby je řešily samy.

Seán Kelly (PPE).   – Paní předsedající, jak řekla paní komisařka, v severní Africe vane vítr
změny; poněkud to připomíná události ve východní Evropě před dvaceti lety. Pokud by
byl výsledek stejný – vznik demokratických režimů – domnívám se, že bychom měli být
velmi spokojeni. Nevýhodou samozřejmě je, že přinejmenším z krátkodobého hlediska
budeme muset čelit problémům s uprchlíky a udělováním azylu, zejména v Itálii.

Itálie je v Evropské unii, a tudíž je to problém pro Itálii a je to problém pro Evropu; řešení
musí být italské, řešení musí být evropské. Nemůžeme zavírat dveře před uprchlíky, zároveň
však nemůžeme otevřít dveře všem uprchlíkům světa a všem žadatelům o azyl. Řešením
je tedy podle mého názoru vícebodový plán, který navrhuje kolega pan Busuttil, to znamená
navracení uprchlíků zpět do vlasti tehdy, kdy je to vhodné a bezpečné, a samozřejmě
rovněž vracení těch žadatelů o azyl, kteří si tento status v Evropské unii nezaslouží. Musíme
 se k Itálií zachovat solidárně a mám k tomu možnost.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Paní předsedající, domnívám se, že problém, o kterém
tu hovoříme, je problémem celoevropským. Musíme vědět, že Evropa se musí chovat
solidárně a jednotně. Dnes máme problém s Itálií a uprchlíky z Tuniska, zítra to mohou
být uprchlíci z Alžírska, z Egypta, možná z Libye, odkud k nám přicházeli hromadně po
tisících už v minulosti. Je samozřejmě problém, že tu nemáme Radu. Rada se o tento
problém nezajímá. Je mi líto, že zde dnes Rada nesedí a neposlouchá spolu s námi tuto
rozpravu Parlamentu, a domnívám se, že společně s Komisí musíme rovněž nalézt řešení,
která budou na jedné straně právně čistá a na straně druhé, jak to uvedl můj přítel pan
Kelly, nemůžeme přece přijmout všechny uprchlíky, kteří přicházejí ze severní Afriky do
Evropy. To jistě není naším cílem a ti, kteří si politický azyl nezaslouží, musí být vráceni
do země svého původu.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Paní předsedající, vítejte na tomto zasedání a
děkuji vám za vaši přítomnost. Dnes máme problém na ostrově Lampedusa. Zítra to bude
Malta a Kréta. A hned potom, nic si nenamlouvejme, to bude Milán a pak Brusel nebo Paříž.

Nejedná se o problém našich partnerských zemí na jihu, je to problém evropský.
Potřebujeme solidaritu. Rovněž potřebujeme posílit prostředky a opatření, která máme
k dispozici, včetně agentury Frontex, Europolu a námořních hlídek. Je však také důležité,
abychom po osmi letech znovu důkladně zvážili přezkum nařízení Dublin II a v případě
potřeby jej provedli.
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Cecilia Malmström,    členka Komise.  – Paní předsedající, pokud by pan Busuttil poslouchal,
co jsem řekla ve svém úvodním projevu, slyšel by téměř všechno, o čem sám hovořil, ale
ráda to zopakuji. Jsme připraveni okamžitě uvolnit prostředky, které máme k dispozici,
na pomoc italským orgánům. Jsme s nimi ve spojení, abychom mohli stanovit, jakou
pomoc potřebují. Itálie má značné zkušenosti s řešením různých druhů katastrof, bude
však možná potřeba humanitární pomoci s budováním přístřeší, potraviny a léky a možná
bude rovněž zapotřebí pomoc s prověřováním, podporou a identifikací. Tuto pomoc
poskytneme italským orgánům, se kterými jsme v současné době v kontaktu.

Je to evropská odpovědnost, a proto musíme nabídnout evropská řešení. Máme na místě
pracovníky agentury Frontex, rovněž však zvažujeme možnost – a jsme připraveni –
v krátké době zahájit operaci agentury Frontex, samozřejmě však musíme projednat
podrobnosti s Itálií a také s dalšími zeměmi, které by se mohly případně na operaci podílet.
Jsem ráda, že pan Busuttil je zpravodajem pro agenturu Frontex, takže v budoucnu budeme
mít ještě lépe fungující agenturu Frontex s vylepšeními.

V případě operace agentury Frontex v tuniských vodách bychom samozřejmě museli
spolupracovat s tuniskými orgány. Tak daleko ještě nejsme. Vyzýváme tuniské orgány,
aby přijímaly zpět své občany, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu. V této souvislosti
se zaměřujeme i na zákon, o němž hovořil pan Tavares a další. Doufáme, že nová
demokratická vláda nebude tento zákon uplatňovat, ale samozřejmě věc je třeba posuzovat
individuálně a pečlivě. Rovněž bychom rádi podpořili tuniské orgány poradenstvím,
podporou řízení hranic a policejních složek a rovněž pomocí výcviku, vybavení a finančních
prostředků.

Úřad EASO na Maltě ještě nefunguje, je zde však výbor, který může podle svého vyjádření
vyslat vnitrostátní týmy na pomoc Itálii, pokud si to bude italská strana přát. Celou záležitost
má projednat Rada pro zahraniční záležitosti a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, která
zasedá příští týden. Spolupracujeme s úřadem UNHCR, který chceme požádat o pomoc s
identifikací osob, na něž se vztahuje mezinárodní ochrana, a o pomoc s analýzou budoucího
vývoje. Agentura Frontex se rovněž podílí na vypracování analýzy pro celý region.

Situace v Tunisku se samozřejmě, jak mnozí z vás uvedli, vyvíjí velmi nadějně a všichni
podporujeme tamní demokratický vývoj. Lady Ashtonová včera v Tunisku vedla jednání
s místními orgány. Jsme připraveni nabídnout podporu při pořádání voleb. Jednáme o
různých způsobech rozšíření dalších podpor a o rozvoji a posílení tamního demokratického
vývoje. Můžeme poskytnout hospodářskou pomoc. Jednáme o různých programech
mobility a musíme rovněž posílit možnosti legálního přístupu tuniských občanů do Evropy.
Jednáme rovněž o uspořádání dárcovské konference.

Souhlasím s panem Maurem a dalšími, kteří řekli, že se samozřejmě musíme zaměřit na
celý region. Myslím, že pád berlínské zdi byl pro mnohé překvapením. Neměli jsme
připravený žádný akční plán. Tato situace je samozřejmě poněkud odlišná; pokud lidé
požadují svobodu a demokracii, měli bychom je v Evropské unii podpořit. Provádíme
přezkum plánu politiky sousedství, protože nedávné události vyžadují, abychom se zaměřili
na celý region – zejména na Egypt, ale také na další země – s cílem v největší možné míře
využít různé nástroje, fondy a politiky, které máme k dispozici a přizpůsobit je nedávnému
vývoji v regionu.

Jsem si jistá, že se k této zprávě vrátíme, protože tato otázka zůstává na pořadu jednání a
pravděpodobně zůstane i nadále, chci vás však ještě jednou ujistit, že Komise celý problém
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bedlivě sleduje. Jsme připraveni pomoci Itálii, Tunisku a dalším zemím, kterých se zmíněný
vývoj dotýká.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149)

Erminia Mazzoni (PPE),    písemně. – (IT) Žádost, kterou italská vláda předložila Evropské
unii je výsadním právem vyplývajícím z členství v EU. Jak mnozí kolegové poslanci
zdůraznili, zásady solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědností, které jsou stanoveny
ve Smlouvách, je třeba uplatňovat v praxi. Jak uvedla paní komisařka Malmströmová,
složitá situace, které v současnosti Itálie čelí, spadá do evropské pravomoci. Pomalá
reakce evropských orgánů neodpovídá nesmírně rychlému vývoji událostí v zemích severní
Afriky.

Itálie a zejména jižní část země je nejzazší hranicí Evropy ve Středozemním moři a musí
se potýkat s řadou příchozích uprchlíků, které lze sice očekávat, nikoli však naplánovat.
Ze stávajících zkušeností je zřejmé, jak vážné důsledky má skutečnost, že jsme upustili od
Barcelonského procesu. Evropská unie musí přehodnotit svou strategii pro Středomoří a
učinit ji opět jednou ze svých hlavních priorit. Krátkodobá opatření ve formě finanční
pomoci a mimořádných zásahů sice pomohou, nejsou však dostatečná. Na proces
demokratické transformace, který se šíří zeměmi na opačném břehu Středozemního moře,
je třeba reagovat střednědobými a dlouhodobými iniciativami, které se budou zabývat
sociálními a hospodářskými otázkami.

Sergio Berlato (PPE),    písemně. – (IT) Rozprava, které se dnes věnujeme, je zvláště důležitá.
Jen za poslední čtyři dny se na ostrově Lampedusa vylodilo více než 4 000 uprchlíků
z nedalekého Tuniska. Rozvíjí se tu krize ohrožující veřejné zdraví, jakou jsme doposud
nezažili. Rovněž bychom měli mít na paměti, že místní úřady tuto krizi řeší bez
odpovídajících prostředků a zařízení, které jsou v této situaci nezbytné.

Itálie se vzápětí obrátila na Evropskou unii se žádostí o okamžitý zásah. Přestože rozhodně
podporuji tuto žádost o pomoc, rád bych zdůraznil, že odhodlání agentury Frontex –
evropské agentury odpovědné za řešení případů vyloďování uprchlíků ve Středozemním
moři – je cenné, ale k řešení vyloďování tuniských nedovolených přistěhovalců nestačí.
Během únorového zasedání jsem vyjádřil obavy ohledně zhoršující se situace v zemích
severní Afriky a jejich dopadu na Evropu. V této sněmovně chci znovu připomenout, že
Evropská unie musí projevit větší úsilí při vytváření účinné společné imigrační politiky,
která jí umožní řídit nezákonné přistěhovalectví a především pomáhat zemím, jako je
např. Itálie, které čelí přímým imigračním tokům.

Dominique Baudis (PPE),    písemně. – (FR) Náhlý příchod tisíců přistěhovalců na malý
italský ostrov Lampedusa je mimořádnou událostí. Tato událost nás však staví před problém,
který se týká všech evropských občanů. Právě nyní je důležité, aby evropská solidarita
náležitě fungovala. Připojuji se k vaší výzvě, paní komisařko, adresované členským státům,
aby poskytly naléhavou pomoc Itálii, a to jak materiální, tak finanční. V těchto situacích
je časté, že země, do nichž migranti přicházejí, nejsou místem jejich konečného určení.
Přijímací střediska jsou často zastaralá a v místech, kde jsou migranti přijímáni, vzniká
často vážné napětí. Dosáhli jsme už některých významných milníků v boji proti
nezákonnému přistěhovalectví a v oblasti regulace migračních toků. Avšak v Unii, kde už
vnitřní hranice prakticky neexistují, musí Evropa k dosažení svých cílů přijímat dlouhodobá
opatření. Musí vytvořit skutečnou imigrační politiku, navázat konstruktivní dialog se
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zeměmi původu a posílit mise Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na
vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex).

15. Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem rozpravy je zpráva Rii Oomen-Ruijtenové jménem Výboru
pro zaměstnanost a sociální věci nazvaná „Na cestě k přiměřeným, udržitelným
a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě“ (2010/2239(INI)) (A7-0025/2011).

Ria Oomen-Ruijten,    zpravodajka.  –  (NL) Paní předsedající, ráda bych tuto rozpravu
zahájila poděkováním svým kolegům za nesmírně příjemnou a plodnou spolupráci. Též
bych ráda poděkovala poradcům parlamentních sekretariátů a samozřejmě také i našim
vlastním zaměstnancům.

Vypořádat se s tolika pozměňovacími návrhy nebylo snadné. Nicméně se stále domnívám,
že jsme dosáhli úspěchu, protože jsme na zelenou knihu reagovali něčím hmatatelným.
Spolehlivé, udržitelné a přiměřené důchody jsou zárukou, jakou evropští občané chtějí.
Jen takhle snadné to ale není, protože za důchody jsou a budou odpovědné členské státy.

To ale neznamená, že nemůžeme vyjádřit své názory nebo že nemůžeme předkládat návrhy
prostřednictvím metody otevřené koordinace, což může mít za následek přezkum.

V současnosti, kdy vývoj ve společnosti směřuje k obrácené populační pyramidě, je
udržitelnost důchodových systémů ohrožena: ve společnosti žije nyní více starších osob,
starší občané žijí déle, zmenšil se počet těch, kteří důchody financují. Průběžně financované
systémy prvního pilíře představují ideální formu solidarity mezi generacemi
a i v budoucnosti budou mít největší význam.

Nicméně mezi to, co představuje největší zátěž pro mladší generaci, patří nepochybně také
tlak na společný rozpočet, což dopadá i na Pakt o stabilitě, ať už se nám to líbí či nikoliv.

Členské státy zvyšují věk odchodu do důchodu. Odmítám návrhy týkající se valorizace
důchodů vzhledem ke zvýšení střední délky života. To proto, že mezi jednotlivými
členskými státy jsou ve střední délce života velké rozdíly, a proto, že i kdybychom mohli
valorizovat oba ukazatele, nebylo by to podle mne společensky odpovědné.

Přesto jsme došli k tomu, že je třeba, aby se věk pro odchod do důchodu ve všech členských
státech zvýšil, a že tento proces musí proběhnout na úrovni členských států, ve spolupráci
s našimi sociálními partnery.

Tato mince má však i druhou stranu – a vidím, že teď nasloucháte velmi pozorně, Elisabeth
–, a to, že musíme zajistit, aby starší osoby dále pracovaly. To tudíž znamená, že bychom
se měli více soustředit na pružné způsoby zaměstnání a na pružné systémy důchodového
zabezpečení a že musíme zlepšit podmínky a náležitě je přizpůsobit, pokud senioři mají
být schopni dále pracovat.

Ty členské státy, které své důchodové systémy založily na druhém pilíři, spoří často
prostřednictvím smíšených zaměstnaneckých systémů, a v některých případech – v nových
členských státech – prostřednictvím smíšených systémů. Finanční prostředky byly ukládány
do spořících fondů, penzijních fondů nebo byly zahrnuty do rozvah společností. Spořící
a přírůstkové systémy nejsou pod takovým tlakem jako veřejné finance, ale zvýšení střední
délky života představuje problém i pro ně.
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K tomu přistoupila finanční krize, špatné výsledky na trzích s dluhopisy a na akciových
trzích a nízké úroky, což ohrožuje budoucí důchody.

Komise chystá tuto reakci: zpřísnit požadavky na solventnost. Znovu říkám: to ale není ta
správná odpověď. „Ano“ říkám kvalitnímu dohledu! Ještě předtím, než přijmeme jakýkoliv
předpis, však potřebujeme podrobné posouzení dopadů solventnosti.

V této souvislosti bych chtěla poukázat na rozpravu o derivátech. Není možné jen tak
spojovat deriváty a penzijní fondy. V penzijních fondech jdou deriváty používány k omezení
rizika. Ne z důvodu spekulací. Takže i zde, vážená Komise, platí: dvakrát měř a jednou řež.

Teď bych se ráda věnovala třetímu pilíři. Domnívám se, že bychom neměli vytvářet
nerealistická očekávání. Individuálních příležitostí k úsporám můžete využít pouze tehdy,
pokud budete mít peníze. My ale chceme posílit povědomí, a k tomu dojde tehdy, pokud
lidé budou o svých důchodech informováni; potřebujeme tedy také systém sledování.

Paní předsedající, třetí pilíř nezahrnuje evropský vnitřní trh, i s tím tedy musíme něco
udělat.

Na konec bych chtěla učinit dvě závěrečné poznámky. Co se týká přiměřenosti: té nelze
dosáhnout na evropské úrovni, tento úkol spočívá na členských státech. Co se týká možnosti
převodu důchodových práv: podle mého názoru může otevřený trh fungovat pouze tehdy,
budou-li v jeho rámci probíhat svobodnější zaměstnanecké obchody, které nepřinesou
znevýhodnění zaměstnancům, kteří tohoto práva využívají. I zde potřebujeme možnost
převodu důchodových práv: ano, ale s adaptačním obdobím; potřebujeme tudíž nové
smlouvy a pak provést studii dopadů.

László Andor,    člen Komise.  – Paní předsedající, sdělení Komise s názvem „Zelená kniha
– na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě“,
které jsme zveřejnili v létě loňského roku, zahájilo tolik potřebnou rozpravu o budoucnosti
důchodů v Evropě. Výsledkem zelené knihy bylo více než 100 setkání a konferencí se
zúčastněnými stranami a 1700 odpovědí, které jsme obdrželi.

Zelená kniha podává přehled klíčových výzev, jimž Evropská unie v této oblasti čelí,
a pokládá 14 otázek týkajících se toho, jak úsilí na úrovni EU může pomoci členským
státům zajistit, aby důchody byly přiměřené, udržitelné a spolehlivé, a to za plného
dodržování zásady subsidiarity. Tato zelená kniha zároveň zaujímá ucelený přístup, protože
mí kolegové komisaři Rehn a Barnier i já sám jsme přesvědčeni, že přiměřené, udržitelné
a spolehlivé důchody vyžadují koordinované a propojenější politiky, které budou zahrnovat
oblasti působnosti nás tří.

Rád bych nyní v krátkosti znovu uvedl důvody, které Komisi vedly k  uveřejnění zelené
knihy v loňském roce. Zaprvé, musíme překonat nerovnosti vyplývající z rostoucího
rozdílu mezi hodnotou střední délky života a věku pro odchod do důchodu. Zadruhé, je
třeba, abychom upravili evropský rámec a zohlednili změny, ke kterým došlo ve
vnitrostátních důchodových systémech během deseti let zavádění důchodových reforem.
Zatřetí, musíme se poučit z finanční a ekonomické krize. Krize upozornila na potřebu
přezkoumat ohrožení finančního trhu a podobu našich důchodových systémů s cílem
snížit riziko a posílit rezervní kapacitu důchodů zvládnout otřesy. Začtvrté, musíme
dokonale připravit naše důchodové systémy na zrychlující se stárnutí populace.

Členské státy již zahájily dlouhotrvající spolupráci s cílem vzájemně se poučit ze svých
zkušeností a vyměnit si osvědčené postupy v oblasti důchodové reformy. Panuje shoda
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ohledně potřeby koordinace na úrovni EU a ohledně vytvoření pravidel EU pro přeshraniční
otázky. V posledních 10 letech koordinace na úrovni EU podpořila úsilí členských států
o modernizaci důchodových systémů a mnohé členské státy již učinily velký pokrok v
přizpůsobení důchodových systémů stárnutí populace, změnám na trhu práce a vývoji
tradičního rozdělení rolí. Většina členských států má nicméně před sebou ještě dlouhou
cestu a několik z nich s reformami v důchodových systémech ještě ani nezačalo.

S potěšením jsem si přečetl zprávu, o níž tu vedeme rozpravu a jež velmi podporuje ucelený
přístup, který jsme zaujali, a paní zpravodajce k ní blahopřeji. Zpráva na několika místech
upozorňuje na souvislost mezi přiměřeností, udržitelností a spolehlivostí. Též jasně určuje
oblasti politiky, kde může EU přinést další hodnotu. Komise v současnosti dokončuje
analýzu výsledků konzultace i konečného stanoviska Evropského parlamentu. Vzhledem
k naléhavosti situace Komise již zahájila přípravu bílé knihy, která má být zveřejněna ve
třetím čtvrtletí roku 2011.

Rád bych uzavřel tím, že jedním z velkých úspěchů evropského sociálního modelu je
zajištění toho, že stáří již není synonymem chudoby. To je slib, který nesmíme přestat
plnit, a musíme pomoci členským státům, aby přijaly správná rozhodnutí a zajistily, aby
důchodové systémy byly připraveny sloužit svému účelu. V uplynulých 12 měsících
probíhala o důchodové reformě živá diskuse a zdá se, že tento rok bude stejně intenzívní.
Velmi spoléhám na to, že podpora Parlamentu přinese skutečnou změnu s cílem vytvořit
v budoucnosti přiměřené i udržitelné důchody.

George Sabin Cutaş,    navrhovatel stanoviska Hospodářského a měnového výboru. – (RO) Paní
předsedající, skutečnost, že dnes v Parlamentu vedeme rozpravu o důchodech, potvrzuje,
jak důležité je toto téma pro Evropu. Stárnoucí populace, dopad hospodářské a finanční
krize a pozdní vstup mladých lidí na trh práce vyžadují společná řešení. Důchody však
zůstávají zodpovědností členských států a smyslem zásady subsidiarity je nastavit limity
pro evropské intervence. Nicméně pokud členské státy provedou lépe stávající právní
předpisy EU, budeme mít prospěch z účinněji fungujícího jednotného trhu, což podpoří
větší mobilitu pracovníků.

Kromě toho, aby byly veřejné důchodové systémy udržitelné, musíme zajistit, aby občané
měli možnost pracovat až do věku pro odchod do důchodu. Nárůst nezaměstnanosti ve
členských státech vzbuzuje obavy a ohrožuje princip mezigenerační solidarity. Kroky
důchodové reformy musí samozřejmě doprovázet podpora politik zaměstnanosti. Podobně
nesmí být důchodová reforma synonymem poškození skupin, které, co se týká spolehlivého
a důstojného příjmu, jsou již zranitelné. Státy se nesmí vyhýbat své povinnosti poskytnout
všem občanům přiměřené důchody.

Abychom se takovému zneužití na vnitrostátní úrovni vyhnuli, navrhli jsme, aby byl na
evropské úrovni určen přiměřený důchod. Podle mne nestačí žádat členské státy, aby
zaručily, že výše důchodů z prvního pilíře bude nad prahem chudoby. Já jistě chápu, že
podmínky v jednotlivých členských státech se liší, a také rozumím tomu, že členské státy
se zdráhají dovolit Evropské unii, aby se podílela na řešení otázky, která tak úzce souvisí
s vnitrostátní svrchovaností. Domnívám se nicméně, že evropské subjekty musí projevit
větší zájem o životní podmínky evropských občanů. Nespokojenost v sociální oblasti
může mít nečekané důsledky. Dva mimoevropské příklady z nedávné doby dokreslují, co
se stane s tolerancí obyvatelstva, které je soustavně nuceno přinášet oběti v zájmu vlády,
jež bere jen malý ohled na zájmy svých občanů.
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Cornelis de Jong,    navrhovatel stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.  –
(NL) Paní předsedající, nejdříve bych chtěl upřímně poděkovat své kolegyni paní Rie
Oomen-Ruijtenové za dobrou spolupráci. Jsem jí vděčný za to, že převzala velkou část
stanoviska, které jsem připravil pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)
– pokud ne stanovisko celé.

Jsem zejména potěšen doporučením vytvořit evropský systém, jež každému umožní, aby
se dozvěděl, jak vysoký bude mít důchod, bez ohledu na to, ve kterém členském státě či
členských státech byl vytvořen.

Mám nicméně stále několik otázek. Týkají se zejména rozporu mezi právě vysloveným
sdělením paní Oomen-Ruijtenové a doporučením, aby důchodová politika přešla pod
záštitu evropské správy ekonomických záležitostí. My úplně přesně nevíme, jakou podobu
důchodová politika přesně bude mít, ale je zde reálná možnost, že nebude dobrovolná.
Svým hlasem pro nechci vzbuzovat dojem, že například budu přispívat k přenosu
vnitrostátních pravomocí v této oblasti na Evropskou unii.

Kromě toho jsem znepokojen doporučením, které zde samozřejmě je, že věk pro odchod
do důchodu by se měl zvýšit vzhledem ke střední délce života. Domnívám se, že v případě
Nizozemska to skutečně není nutné, a proto toto doporučení nemohu podpořit. Rád bych,
kdyby k tomu paní zpravodajka mohla něco říci.

Barbara Matera,    navrhovatelka stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. – (IT) Paní
předsedající, dámy a pánové, i já bych chtěla paní Oomen-Ruijtenové poděkovat.

Nedostatečná pozornost, kterou otázkám rovnosti mezi ženami a muži věnuje sdělení
Komise „Zelená kniha – na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým
systémům v Evropě“, vzbuzuje obavy: ženy jsou při výpočtu důchodů diskriminovány,
protože mnohem častěji přerušují svoji pracovní kariéru, aby se mohly starat o děti,
nemocné příbuzné a starší osoby. Vzhledem ke svým rodinným závazkům ženy mnohem
častěji než muži musí přijmout nejisté pracovní místo nebo práci na částečný úvazek, což
vede k tomu, že v rámci Evropské unie rozdíl v odměňování žen a mužů dosahuje průměrně
18 %.

To vede k jasné diskriminaci žen, jejichž důchody jsou jasně nižší než důchody mužů. To
zvyšuje riziko chudoby u starších žen, zejména zohledníme-li skutečnost, že ženy žijí déle
než muži. Je třeba, aby čas, který ženy věnují péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny, byl
v systémech výpočtu důchodů uznán jako rovnocenný se všemi ostatními pracovními
smlouvami. V zelené knize se navrhuje konzultace…

Závěrem bych chtěla vyjádřit naději, že nová bílá kniha bude věnovat větší pozornost
citlivé a složité problematice rozdílu v odměňování žen a mužů při výpočtu nároku na
důchod v EU.

Csaba Őry,    jménem skupiny PPE. – (HU) Paní předsedající, nejdříve bych rád řekl, že
značný počet pozměňovacích návrhů – bylo jich více než 500 – svědčí o tom, že toto téma
vzbuzuje velký zájem a že bychom měli zpravodajce Rie Oomen-Ruijtenové opravdu
poděkovat, že tuto horu pozměňovacích návrhů zpracovala do zprávy, která odráží stávající
hledisko Parlamentu. Říkám stávající, protože jsme na začátku rozpravy, která je o zelené
knize, po níž bude následovat bílá kniha a po té doplňující zprávy, což znamená, že se
očividně nacházíme v jedné z fází rozsáhlejšího procesu.
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Obecně musím říci, že souhlasím s přístupem Komise, který vítá diverzifikaci, tedy to, aby
důchodový systém spočíval na více pilířích, ale chtěl bych zároveň též zdůraznit, že jeho
formulace by mohla být přesnější. Samozřejmě, když hovoříme o druhém pilíři, myslíme
tím druhý pilíř, který vykrývá nedostatky prvního pilíře. Druhý pilíř, to neznamená odebrat
něco z prvního pilíře pouze proto, aby systém byl řízen jinak. Takto se jen ohrozí stabilita
systému, zatímco první zmíněný způsob ji obnovuje.

Musíme si ale také uvědomit – a možná to už zde bylo zmíněno, ale rád bych to ještě
zopakoval –, že není možné, že se problémy důchodového systému nutně vyřeší samy od
sebe, zevnitř systému; navíc se pravděpodobně ani samy vyřešit nemohou. Potřebujeme
více pracovních míst, intenzivnější hospodářskou spolupráci, a naším cílem by rozhodně
mělo být to, že jakmile Komise dokončí bílou knihu, měl by tento společný myšlenkový
proces být nějakým způsobem propojen s cíli strategie Evropa 2020 a se správou
ekonomických záležitostí. Je zřejmé, že pokud tomu tak bude, budeme moci pokračovat
v naší rozpravě s výraznějšími výsledky.

Frédéric Daerden,    jménem skupiny S&D. – (FR) Paní předsedající, nejprve bych chtěl
zdůraznit důležitost úsilí o dosažení konsenzu, které paní zpravodajka vyvinula.
Blahopřejeme, Rio! Během jednání o kompromisech prokázala nezaujatost k návrhům,
které předložila má skupina, což vedlo k tomu, že návrh zprávy byl ve Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci velkou většinou odhlasován. Pokud by i zítra byl návrh zprávy
přijat takovou většinou, vyslalo by to silný signál ostatním orgánům.

Tato zpráva o budoucnosti důchodů v Evropě je dosud jediným evropským institucionálním
dokumentem, který jde opačným směrem než úvahy Komise, jež představuje zejména její
roční analýza růstu, a úvahy Merkelové a Sarkozyho v jejich společném dokumentu o Paktu
pro konkurenceschopnost. Tyto dokumenty velmi přímo požadují, aby byla znovu zvážena
otázka prvního pilíře, a požadují také automatické zvýšení zákonného věku odchodu do
důchodu, založené na střední délce života. Parlament se v návrhu zprávy s pozměňovacími
návrhy, který přijal, vyslovil proto, aby zásadní roli pro důchody měl první pilíř, který
poskytuje lepší záruku solidarity, a ajby jej doplňovaly ostatní pilíře, s tím, že druhý pilíř
bude všeobecně používán; dále proto, aby se větší pozornost věnovala zvyšování věku
odchodu do důchodu a zvyšování úrovně zaměstnanosti, zejména úrovně zaměstnanosti
starších osob, a to spíše, než aby byl zákonný věk odchodu do důchodu automaticky
zvyšován, což by mělo fatální důsledky; aby byla definována kritéria pro zavedení jistého
minimálního přiměřeného důchodu v členských státech; aby byla při definování a zavádění
všech důchodových reforem posílena role sociálních partnerů; a aby v oblasti důchodů
byly odstraněny nerovnosti mezi ženami a muži, což souvisí s diskriminací, již zde
připomněla paní Materová.

Vzhledem k těmto prvkům a postupům a též díky jiným, které jsem mohl zmínit, jsem
spokojený s tím, že Parlament může našemu komisaři vyslat jasné poselství, poselství
sociální a pokrokové, a doufám, že komisař je zohlední v následující fázi – v přípravě bílé
knihy.

Marian Harkin,    jménem skupiny ALDE. – Paní předsedající, nejprve bych chtěla poděkovat
paní zpravodajce za dobrou práci; jistě mi velmi pomohla. Též bych chtěla poděkovat
Komisi, že zahájila tuto diskusi, která nepochybně přichází v pravý čas.

Jsou lidé, kteří v souvislosti s důchody mluví o časované bombě, a vzhledem k číslům,
která jsem mohla vidět a jež odhadují rozdíl mezi prostředky, které spoříme na veřejné
a soukromé důchody, a zdroji, jež budeme potřebovat, abychom zajistili přiměřené důchody
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v následujících čtyřiceti letech, je ten rozdíl značný. V této souvislosti je tedy výraz „časovaná
bomba důchodů“ zcela přiměřený. Ano, všichni víme, co je třeba v souvislosti s touto
časovanou bombou dělat: musíme ji zneškodnit. Domnívám se, že toto je začátek tohoto
procesu.

Ta základní otázka ale zní: kdo nese odpovědnost? Myslím, že ve zprávě jasně říkáme, že
členské státy samy nesou odpovědnost za zajištění, aby jejich občané měli přiměřené
důchody. Také ale říkáme, že ekonomiky členských států na sobě navzájem závisí, a proto
je koordinace důchodových politik používající otevřenou metodu komunikace jistě
užitečná. Nedomníváme se nicméně, že EU může stanovit přiměřené úrovně důchodů
nebo že může harmonizovat věk pro odchod do důchodu.

Rovněž se domníváme, že by členské státy měly definovat přiměřenost jako podmínku
nezbytnou k tomu, aby starší osoby mohly vést důstojný život. Jsem potěšena, že jsme
zdůraznili otázku rovného postavení žen a mužů a že jsme požádali členské státy, aby se
zabývaly problémem žen a mužů, kteří určitý čas místo práce věnují péči, a jsem též
potěšena, že jsme věnovali pozornost otázce mobility a úloze strategie EU 2020.

Nakonec bych chtěla říci, že podporuji začlenění penzijních závazků do Paktu o stabilitě
a růstu. Víme, že fiskální černá díra v oblasti důchodů se otevírá, a nemůžeme ji ignorovat.

Jean Lambert,    jménem skupiny Verts/ALE. – Paní předsedající, i já bych se chtěl připojit
ke svým kolegům, kteří vyjádřili poděkování paní zpravodajce za výbornou práci na této
zprávě.

Jsme si vědomi toho, že mezi jednotlivými členskými státy panují rozdíly a že rozdíly
existují i v rámci našich politických skupin a že přijít s návrhem, který získá významnou
podporu, je velmi nesnadné. Moji skupinu zejména těší, že zpráva, která leží před námi,
uznává důležitost důchodů založených na prvním pilíři, závazek k tomu, aby důchody
dosahovaly přiměřené výše, otázku schopnosti důchodů zajistit důstojný život. Celý rok
2010 jsme ostatně věnovali otázkám chudoby. A, samozřejmě, pro mnoho lidí důchod
představuje také stálý příjem, základní jistotu. Jako další skupiny zde i my vítáme uznání
toho, že se musíme věnovat otázce důstojných důchodů pro ženy.

Také uznáváme důležitost řešení diskriminace starších pracovníků a použití dalších opatření
s cílem pomoci občanům setrvat v zaměstnání. I pro nás je přenositelnost nároků na důchod
zásadní otázkou. Stále více lidí již nepracuje v jedné společnosti po celý svůj pracovní život.
Pracují pro několik společností, a často v různých zemích. A my musíme zabránit
fragmentaci důchodů; v této oblasti je tedy úloha EU zásadní.

Také jsme potěšeni tím, že zpráva obsahuje závazek zabezpečení z druhého pilíře, tím, že
by toto zabezpečení mělo být přístupné bez diskriminace na základě věku, pohlaví či typu
pracovní smlouvy. Též souhlasíme s tím – a těší nás, že to ve zprávě vidíme –, že musíme
zaujmout přístup, který bude více vycházet ze života a zohlední odlišné životní rytmy
a vzorce moderního pracovního života, jak ty negativní, tak i ty pozitivní.

A znovu opakuji, že uznáváme důležitost solidarity v rámci tohoto prvního pilíře,
v neposlední řadě kvůli těm, jejichž pracovní život souvisí s příležitostnou prací,
krátkodobými pracovními smlouvami a podobně. Jakékoliv úsilí prosazovat soukromé
důchodové zabezpečení spočívající na třetím pilíři nás znepokojuje a souhlasíme s tím, že
je zásadní, aby lidé měli přiměřené a jasné informace.
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Též vítáme skutečnost, že zpráva obsahuje – pokud nastane změna v důchodovém
zabezpečení – přiměřený čas na přizpůsobení se dané změně, aby lidé mohli zvážit své
finanční vyhlídky do budoucnosti.

Julie Girling,    jménem skupiny ECR. – Vážená paní předsedající, má skupina podporuje
zveřejnění této zelené knihy. Přichází opravdu v pravý čas, v době, kdy ve všech členských
zemích diskutujeme o otázkách, které již byly zmíněny a které nebudu rozvádět –
demografické změny, výzva v oblasti rovnosti žen a mužů, abych uvedla jen dvě z nich.

Zpráva uznává důležitost sdílení osvědčených postupů a výměny informací mezi členskými
státy, ale zdůrazňuje též to, aby důchody zůstaly v pravomoci členských států. Zpráva
uznává, že EU by neměla vydávat předpisy týkající se přiměřenosti důchodů a věku odchodu
do důchodu, ale žádá – a žádá velmi jasně a důrazně –, aby toto stanovovaly členské státy
s ohledem na své vlastní podmínky a se zohledněním těchto otázek.

Osobně se domnívám, že pokračovat v práci v oblasti přenositelnosti nároků na důchod
je zásadní pro posílení jednotného trhu. Občané EU, kteří pracují po celé Evropě – a já
jsem se setkala s mnohými z nich –, by neměli být poškozeni tím, že jejich důchody budou
zmrazeny v různých členských státech. Probíhají demografické změny a podobně se mění
i pracovní postupy. Mění se i naše očekávání, ale je velmi důležité, abychom s těmito
změnami udrželi krok jak myšlenkově i ve vytváření politik.

Ilda Figueiredo,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Paní předsedající, v této rozpravě
nemůžeme zapomenout na to, že je zde návrh takzvaného Paktu pro konkurenceschopnost,
prostřednictvím kterého vedení v čele s Německem chce zahájit nové útoky na všeobecný
a vzájemný veřejný systém sociálního zabezpečení s cílem zvýšit věk odchodu do důchodu
a znehodnotit mzdy, ve snaze ukončit jejich valorizaci vzhledem k inflaci, a pouze za
účelem prospět finančnímu sektoru, který se v těchto důchodech snaží najít nové příležitosti
k větším spekulativním ziskům.

Chtěli bychom oznámit, že se jasně stavíme proti takové cestě k evropské integraci, která
je založená na antisociálních politikách, jež bohužel tato zpráva schvaluje tím, že podporuje
zelenou knihu Komise, že dovoluje, aby byla vytvořena souvislost mezi zákonným věkem
odchodu do důchodu a střední délkou života, že podněcuje občany, aby setrvávali déle na
pracovním trhu, a tím, že nevylučuje podporu soukromým důchodovým systémům, i když
jej již známo, že jejich spekulativní využití ze strany fondů a soukromých bank může mít
velice vážné důsledky a může vést k tomu, že senioři, a zejména starší ženy, budou trpět
chudobou.

Proto jsme předložili alternativní usnesení, které ukazuje, že je možné zlepšit dávky
sociálního zabezpečení a důchody, aniž by bylo třeba zvyšovat zákonný věk odchodu do
důchodu, s podmínkou, že budeme mít více pracovních míst s právy, především pro mladé
lidi, lepší mzdy a lepší dohled nad finančním sektorem a finančními transakcemi.

Jsme proti zvyšování věku odchodu do důchodu a zasazujeme se za důchodový systém,
který je začleněný do všeobecného a vzájemného veřejného systému sociálního zabezpečení
a zvyšuje hodnotu menších dávek a důchodů, respektuje seniory a umožňuje jim důstojně
žít, a tím přispívá k vymýcení chudoby. To je to, co naši občané očekávají, že přinese úsilí,
které jsme vyvinuli v Portugalsku, Francii, Řecku a na mnoha dalších místech.

Derek Roland Clark,    jménem skupiny EFD. – Paní předsedající, ve Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci zpravodajka dne 22. listopadu loňského roku řekla, že důchody
jsou výhradně v pravomoci členských států. Nyní zase tvrdí spíše to, že i když jsou členské
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státy určující silou, jsou oblasti, ve kterých je důležitá koordinace na evropské úrovni.
V bodě 9 usnesení zdůrazňuje pravomoci členských států, ale vyzývá je, aby koordinovaly
své jednotlivé důchodové politiky. To si poněkud protiřečí – kontrola ze strany EU zde
zásadu převrací.

Podle asociace National Association of Pension Funds ze Spojeného království tato zpráva
důchody zdraží – podle pojistně matematických konzultantů společnosti Punter Southall
o 90 %. Pokud je to nadsazený odhad, je zajisté pravda, že bude zapotřebí značných částek,
aby se zabránilo zhroucení důchodů, pojistné se tudíž podstatně zvýší. Penzijní společnosti
a členské státy tuto zprávu nepotřebují; potřebují pomoc, aby udržely pojistné na nezvýšené
úrovni. Pokud se tak nestane, může tato zavádějící zpráva zničit právě to, co se snaží
chránit.

Marine Le Pen (NI).   – (FR) Paní předsedající, vážené dámy a pánové, v Evropě Paktu
o stabilitě – zítra Paktu pro konkurenceschopnost – jsou důchodové reformy v první linii.

Jak můžeme ochránit důchody, když Evropská unie od členských států, které nyní vykazují
schodek, požaduje, aby do roku 2013 vyrovnaly své rozpočty? Vaše řešení je zvýšit věk
odchodu do důchodu na 67 let a provést důkladné reformy průběžně financovaných
systémů s cílem omezit dávky pro pojištěné. Ostatně tato část zprávy není špatná, protože
požaduje zaručenou minimální výši důchodů, kterou nás nutíte zajistit i pro cizince, kteří
připlouvají k našim břehům a do systému nikdy nepřispívali.

Kromě toho počítání přímých veřejných důchodových závazků, o což se tato zpráva
zasazuje, dále zvýší tlak na členské státy a bude je nutit k tomu, aby vytvořily penzijní
fondy založené na tvorbě kapitálu, a my jsme si samozřejmě velmi dobře vědomi závažných
rizik, která tento způsob představuje.

Důchodové systémy spadají do pravomoci členských států. Přesto navzdory přání občanů
zavádíte bezprecedentní rozpočtovou přísnost. Zaměstnanci, úředníci veřejné správy
a důchodci v Evropě budou těmi nejvíce ohroženými skupinami při záchraně eura a vaší
ultraliberální Evropy.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Paní předsedající, je dobře, že alespoň jednou zpráva
z vlastního podnětu není v pondělí utajována a projednána během několika málo minut.
Je to důsledek 463 pozměňovacích návrhů Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
a 211 pozměňovacích návrhů přidruženého Hospodářského a měnového výboru.

Byl bych raději viděl závazek pokračovat v úspěšných zaměstnaneckých důchodových
systémech v Německu, Lucembursku, Finsku a Rakousku. Většinové rozhodnutí však
bohužel doporučilo minimální normy a použití projektu Solventnost II u zaměstnaneckých
důchodových systémů. To přinese riziko značně vyšších nákladů, které jen v Německu
mohou dosáhnout výše 40% zvýšení dobrovolného zaměstnaneckého důchodu. Nesmíme
ničit to, čeho bylo dosaženo na základě konsenzu mezi odbory a managementem. Já sám
jsem mohl přispět ke kompromisům návrhem toho, aby v budoucnosti všechny dopady
minimálních norem a projektu Solventnost II musely být podrobně zhodnoceny
v důkladném posouzení dopadů. To představuje pokrok směrem k pokračování
v zaměstnaneckých důchodech, i když to v žádném případě není záruka.

Pozitivním bodem je, že nemáme standardizovanou definici přiměřené výše důchodu.
Kromě toho byl návrh sladit věk odchodu do důchodu v rámci EU odmítnut. Kancléřka
Merkelová a prezident Sarkozy jsou správně pro postupné sbližování důchodových systémů
a věku odchodu do důchodu. Vzhledem k tomu, že porodnost a střední délka života se
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v jednotlivých zemích liší, každý vnitrostátní důchodový systém musí být uzpůsoben
k tomu, aby zohlednil demografické změny.

Kompromisů bylo dosaženo ve vážné časové tísni. Doufám, že budeme schopni vést
podrobnější rozpravu o bílé knize, která bude obsahovat praktické zkušenosti
podnikatelského sektoru. Částky, o které jde v dobrovolných zaměstnaneckých důchodech,
jsou větší než ty, o které se jedná ve stávajícím záchranném balíčku EU.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Ria Oomen-Ruijten,    zpravodajka.  –  (NL) Paní předsedající, ráda bych se v této otázce
vyvarovala nedorozumění. Proto vás, pane Manne, žádám, abyste upřesnil, kde ve zprávě
se mluví o tom, že solventnost se bude povinně používat na důchody druhého pilíře? Já
osobně jsem proti tomu, ale kde přesně se to ve zprávě říká?

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Paní předsedající, měli jsme k dispozici dvě zprávy ze dvou
výborů, které doporučovaly použít projekt Solventnost II v případě zaměstnaneckých
důchodových systémů. Podle mého názoru to prostě nebude fungovat. V zemích, jako je
Francie, s tím mají zkušenost, ale v ostatních členských státech Evropské unie tomu tak
není. Měli bychom tuto otázku podrobně prozkoumat. Až budeme zkoumat bílou knihu
a důkladně o ní diskutovat, budeme mít příležitost o tom každého přesvědčit, protože
mnoho občanů s tím nemá relevantní zkušenost a dosud se s tím ve vlastní zemi nesetkalo.
Představuje to pro nás dobrou příležitost, abychom připravili podklady.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Paní předsedající, pane komisaři, účastníme se zde
výchozí diskuse a Evropský parlament vás chtěl přimět k tomu, abyste vyslali vzkaz. Svět
se ale mezitím stále mění a otázka důchodů je zmiňována spolu s dalšími otázkami. Chtěla
jsem zde samozřejmě zmínit standardizovaný systém důchodového zabezpečení na
evropské úrovni, s věkem odchodu do důchodu 67 let, který byl vytvořen v rámci návrhu
Paktu pro konkurenceschopnost. Jasně můžeme vidět, že pokud z tohoto bodu začneme
budovat sociální Evropu, budeme ji budovat proti lidem, a to není to, co chceme.

Ve zprávě paní Oomen-Ruijtenové zmiňujeme jiné směry u mnoha bodů. Ráda bych vás
jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci požádala, abyste to zohlednili, až budete
pracovat na stanovisku Komise k bílé knize, včetně zohlednění otázky rovnosti žen a mužů,
kterou jste nevzali dostatečně v úvahu.

Též zmiňujeme myšlenku, že nejlepším prostředkem, jak rozhodnout otázku odchodu do
důchodu, je podpora zaměstnávání, a spíše než stanovení zákonného věku odchodu do
důchodu zohlednění skutečného věku. Zpráva paní Oomen-Ruijtenové nicméně podle
francouzských socialistů obsahuje určitý náznak, se kterým nebudeme moci souhlasit.
Jistě pochopíte, že podle našeho názoru myšlenka, že zvýšení střední délky života se musí
automaticky odrazit v zákonném věku odchodu do důchodu, představuje krok zpět
z hlediska sociálních práv, a to v žádném případě nemůžeme přijmout.

Závěrem mi dovolte říci, že bez sociálního dialogu, bez zapojení sociálních partnerů do
všech těchto jednání prostě skončíme.

Dirk Sterckx (ALDE).   – (NL) Paní předsedající, zdá se mi, že jsme s pomocí paní
zpravodajky přišli s řadou velmi vyvážených odpovědí na otázku, kterou Komise položila.
Podle mého názoru jsou zde dva body, kde Evropská unie přináší přidanou hodnotu.
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Pokud uznáme důležitost prvního pilíře, což má smysl, musíme též zároveň připustit, že
dobrý stav našich veřejných financí má stejnou důležitost, protože první pilíř podporují
právě ony. Dále musíte uznat dlouhodobý tlak důchodů na vlády a musíte to učinit opravdu
jasně. Myslím si, že Komise a Evropský parlament mají povinnost to každému členskému
státu objasnit, aby každý viděl, kde jsou rizika a problémy.

Moje druhá poznámka je, že Evropská unie má i v druhém pilíři zvláštní úlohu. Již jste
poukázali na důležitost projektu Solventnost II. My zde žádáme, aby Komise prozkoumala
rizika v dlouhodobé perspektivě a aby ve svých předpisech objasnila, jak by se těmto
rizikům dalo zabránit. Domnívám se, že byste zde měli zejména zvážit dlouhodobá rizika
důchodového systému obecně: nejen rizika jednoho typu důchodového systému, ale rizika
všech důchodových systémů založených na druhém pilíři. Zde je tedy ještě třeba vykonat
práci.

Když se podívám na čísla, jako to udělala paní Harkinová, obávám se, že jsme nezabránili
všem rizikům ve všech státech Evropské unie.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Paní předsedající, návrh usnesení Evropského
parlamentu, projednávaný během konzultací pořádaných Evropskou komisí, si zasluhuje
naši podporu. Usnesení doporučuje posílit vzájemnou vnitrostátní koordinaci a výměnu
osvědčených postupů, aniž by se při tom zasahovalo do kompetencí členských států
v oblasti důchodových systémů, což je velmi důležitá a citlivá oblast.

Během rozpravy ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci jsem zdůraznil důležitost
demografických změn pro bezpečnost a budoucí podobu důchodových systémů. Proto
je pro nás nesmírně důležité, abychom přijali všechna možná opatření pro překonání
demografické krize v Evropě. Také se domnívám, že při hodnocení důchodových systémů
a formulování návrhů bychom měli zohlednit významné rozdíly mezi jednotlivými
členskými státy, a to jak s ohledem na jejich finanční možnosti, tak z hlediska důchodových
systémů založených na veřejném a zaměstnaneckém kapitálu, které již v současnosti
existují.

Thomas Händel (GUE/NGL).   – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, prosperita země
vzniká na základě práce jejího lidu. V budoucnosti bude muset být práce v sociálním
sektoru lépe placena. Lidé pro stáří chtějí řádné a stabilní důchody.

Krize vyslala jasnou zprávu: spolehlivé a stabilní jsou pouze veřejné a státní důchody.
Oproti tomu zaměstnanecké a soukromé penzijní fondy přišly na burze o miliony EUR.
Je směšné, abychom se při zajišťování občanů při odchodu do důchodu zaměřovali více
na soukromé důchodové systémy založené na kapitálu. Veřejnost uhradila záchranné
balíčky pro největší banky. Lidé platí za přísnou úspornou politiku pod kontrolou Evropské
unie. Nyní se od nich očekává, že se obrátí k vnitrostátním rozpočtům tím, že provedou
škrty ve svých důchodech a přistoupí na zvýšení věku odchodu do důchodu. Předchozí
důchodové reformy již vedou ke zvýšení chudoby ve stáří. Jediným řešením je posílení
spolehlivých veřejných důchodových systémů.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Paní předsedající, populační pyramida v EU se brzy převrátí
a věková skupina nad 55 let bude představovat nejpočetnější skupinu obyvatelstva. Střední
délka života se bude dále zvyšovat a porodnost zůstane nízká. Mladí lidé budou začínat
pracovat později a později. Všichni jsme si vědomi důsledků: stárnoucí populace a rostoucí
počet překážek, až dojde na financování důchodů.
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To, co v Evropě potřebujeme, je politika vstřícná k rodinám, jako je zavedení zvláštní
kategorie pro rodiny, pokud jde o daň z příjmu, nebo rovnocenných sociálních opatření,
která zohlední příspěvek rodin mezigeneračnímu kontraktu tím, že sníží daňovou zátěž
rodin. Kromě toho potřebujeme vytvořit pobídky, abychom udrželi starší osoby v práci
tak dlouho, jak jen to je možné.

Rád bych panu Andorovi vyslal jasnou zprávu. Velmi populární politika masového
přistěhovalectví je špatnou cestou k ochraně našich důchodů a nakonec také ohrožuje
sociální mír v Evropě.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Paní předsedající, demografické změny, delší střední
délka života a klesající porodnost, nejrůznější dávky zaručené důchodovými systémy
a hospodářská krize vystavily veřejné finance v členských státech nesmírnému tlaku. Otázky
týkající se přiměřenosti a stability stávajících důchodových systémů a toho, do jaké míry
důchodové systémy zaručují spravedlivé příjmy v důchodu, si musíme klást si stále častěji.
Docházíme k tomu, že reformy důchodových systémů v Evropě, které spadají do pravomocí
členských států, jsou zásadně důležité. Bude to velmi dlouhý a nákladný proces, a aby se
vlády rozhodly udělat takový krok, bude třeba, aby Rada a Evropská komise zaručily, že
náklady na tyto reformy budou zohledněny vždy, když se použije postup při nadměrném
schodku. Každé jiné řešení může vést k situaci, kdy se státy reforem vzdají z obavy z jejich
finanční nákladnosti.

Ráda bych poukázala na dva klíčové aspekty těchto zásadních reforem. Zaprvé, abychom
zaručili spolehlivost důchodových systémů, musíme diverzifikovat zdroje příjmu a vytvořit
systém založený mimo jiné na veřejném financování z kapitálových trhů a na
zaměstnaneckých důchodových systémech. Zadruhé bychom měli zaručit vyšší míru
zaměstnanosti, abychom zajistili stabilitu důchodových systémů. Členské státy by měly
usilovat o to, aby zajistily, že skutečný věk odchodu do důchodu se bude rovnat
statutárnímu věku odchodu do důchodu, a tam, kde to bude nutné, by měly zvážit zvýšení
statutárního věku odchodu do důchodu jako přirozený důsledek skutečnosti, že Evropané
žijí stále déle. Prodloužení pracovního života my mělo být nicméně spojeno
s odpovídajícími reformami na pracovním trhu, včetně poskytnutí odpovídajícího školení
a zdravotní péče pro zaměstnance.

Rád bych zpravodajce poblahopřál a poděkoval jí za pomoc a skvělou spolupráci
v souvislosti s přípravou této zprávy.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Paní předsedající, již bylo řečeno, že páteří
důchodového systému v Evropě je a i nadále musí být veřejný systém, protože to je jediný
systém, který zaručuje soudržnost a kromě toho snižuje riziko chudoby v naší společnosti.

Je nicméně nápadné, že v zemích OECD je nejvyšší míra rovnosti z hlediska příjmu právě
v důchodech, nebo to, že kvůli krizi soukromé důchody ztratily 20 % své hodnoty z roku
2008 a stále ani zdaleka nesplňují požadovanou úroveň solventnosti.

Všechno toto ukazuje, že v době, kdy jsou reformy nevyhnutelné, musí být opatření pro
zajištění udržitelnosti průřezová a musí zohledňovat kromě jiných faktorů i ambiciózní
politiky v oblasti porodnosti a vyvážení rodinného a pracovního života spolu
s ambiciózními politikami s cílem zajistit, aby lidé mohli vstoupit do zaměstnání a setrvat
v něm, nebo musí zohledňovat dokonce i imigrační politiku, což také zajišťuje udržitelnost
našich důchodů z demografického hlediska.
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Na závěr chci říci, že vnímám jako politováníhodné, že znění nestanovuje omezení ohledně
zneužívání konceptu grantů v podnikání, protože, jak je obecným pravidlem, tyto granty
jsou vyňaty ze všech příspěvků na sociální zabezpečení. Podle mého názoru je to zásadní
pro novou generaci pracovníků, protože pokud se od nich žádá více, aby měli důstojné
důchody, neměli by si také tolik vytrpět, aby měli přístup k důstojné práci.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – Vážená paní předsedající, ráda bych poděkovala Rie
Oomen-Ruijtenové za náročnou práci na této zprávě. Myslím, že se svého úkolu zhostila
velice dobře.

Zpráva jasně ozřejmuje, že odpovědnost za důchody nesou v první řadě členské státy.
Díkybohu, že jsme odmítli požadavky na minimální důchod na úrovni EU i to, aby se na
důchody vztahovalo nařízení typu Solventnost II. Lisabonská smlouva jasně říká, že jsou
to členské státy, nikoliv EU, kdo nese za důchody odpovědnost. Ale to, co můžeme udělat,
je sdílet osvědčené postupy a zkušenosti. Jsem potěšena, že byl začleněn i můj pozměňovací
návrh požadující provádění Směrnice 78/2000/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se
stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, jež staví mimo zákon
diskriminaci na základě věku.

S ohledem na věk pro odchod do důchodu jsem vždycky jasně říkala, že musíme udržet
důchodový věk – tedy věk, kdy si můžete zažádat o důchod –, který je stanoven na úrovni
členského státu, ale musíme zároveň zrušit věk pro povinný odchod do důchodu, který
občany nutí, aby skončili v zaměstnání, i když by rádi dále pracovali. Lituji, že toto ve
zprávě není.

Milan Cabrnoch (ECR).   – (CS) Paní předsedající, rád bych pogratuloval zpravodajce,
která se vynikajícím způsobem vypořádala s mnoha stovkami předložených pozměňovacích
návrhů. Ačkoli zpráva není legislativní, má velký význam pro budoucnost sociálních
systémů v členských zemích Evropské unie. Zásadními závěry, které podporujeme, jsou:

- rozhodování o penzijních systémech je politickým rozhodováním v plné a výlučné
odpovědnosti jednotlivých členských zemí;

- zvýšení věku odchodu do důchodu je nezbytné;

- jediným zdrojem růstu v Evropské unii v nejbližších letech je růst produktivity práce;

- klíčovou úlohou je podpora zaměstnávání starších pracovníků především cestou větší
pružnosti pracovněprávních vztahů a správným nastavením penzijních systémů;

- koordinace penzijních systémů a jejich reforem na úrovni Evropské unie není vhodná;

- nepodporujeme sjednocování věku odchodu do důchodu v rámci EU ani jeho vázání na
průměrný věk dožití;

- nepodporujeme žádné snahy o sjednocování definicí, například přiměřenosti důchodu,
na úrovni Společenství.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Paní předsedající, zpravodajka v souvislosti
s důchodovou politikou stále zdůrazňuje dvě věci: subsidiaritu, což je otázka pro jednotlivé
členské státy, a solidaritu. Domnívala jsem se tudíž, že zelenou knihu podporující škrty
v oblasti výdajů zpravodajka ihned hodí do koše na odpadky. Když pak zpravodajka zmínila
zelenou knihu jako skutečně pozitivní záležitost, málem jsem spadla ze židle.
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Zatímco na jedné straně zpravodajka neustále zmiňuje téma subsidiarity, na druhé straně
podává nespočet návrhů na zvýšení vlivu EU. EU by měla dodat kritéria pro minimální
důchod. EU by měla přesvědčit členské státy, aby zvýšily věk pro odchod do důchodu. EU
by měla podpořit hospodářskou soutěž mezi evropskými penzijními fondy a další
privatizaci. Subsidiarita? Jaká subsidiarita?

Pokud by toto všechno vedlo k důchodovému systému, který by byl zodpovědnější ze
sociálního hlediska, dal by se v této oblasti vliv EU ospravedlnit. Komise a zpravodajka
bohužel upřednostňují vnitřní trh, a pouze tím podpoří rozdíl mezi bohatými a chudými.

David Casa (PPE).   – (MT) Paní předsedající, rád nejprve poblahopřál své kolegyni paní
Oomen-Ruijtenové za mimořádné úsilí, které zprávě věnovala. Zpráva uznává, že v době,
kdy jsou evropští občané zvláště zranitelní, je zásadní, aby členské státy zajistily, aby se
ochranná opatření v sociální oblasti – zejména důchody – zvýšila a byla spolehlivější, a 
zabezpečily tak klidnou mysl a ekonomickou nezávislost stále stárnoucí populace.

Rád bych zde zdůraznil, jak důležité je, aby členské státy definovaly nezbytná kritéria
s cílem ochránit důstojnou životní úroveň starších občanů. Tu by měly určovat specifické
okolnosti každého jednotlivého členského státu, a zásadu subsidiarity je tedy nutné dodržet.

Vítám nicméně výzvu Komisi k zavedení pokynů a k podpoře výměny osvědčených
postupů. Tak bude přijaté rozhodnutí v zájmu těch, kterých se bude přímo týkat. V mnoha
členských státech je reforma důchodového systému zásadní, pokud máme být schopni
naplnit cíle zelené knihy; to znamená mít pevné, přiměřené a udržitelné důchodové systémy.

Provádění reformy může být nesnadné, zejména v těchto těžkých časech, a proto je též
třeba zvážit výdaje na ni v souvislosti se správou ekonomických záležitostí.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Paní předsedající, stejně jako několik poslanců, kteří zde
již vystoupili, se i já domnívám, že je důležité, aby v otázce důchodů bylo tolik koordinace
na evropské úrovni, kolik je jen možné. Důvodem pro to je, že krize nastolila otázku
makroekonomické stability a také otázku, jak jsme schopni zajistit bezpečné a důstojné
stáří. Je zřejmé, že ve členských státech nyní probíhají nejrůznější změny. Některé státy se
vydávají na cestu reforem a posilují nebo vytvářejí pilíř soukromých penzijních fondů,
jiné se místo toho pokoušejí vrátit se v čase zpět. Ať už je podstata změny jakákoliv, je
třeba, aby jejími nejvyššími prioritami byly udržitelnost důchodů, stabilita a důstojné stáří.

Všechny změny musí být konzultovány se sociálními partnery a na přechodné období
musí být vyhrazen dostatek času. Lidé, občané, musí být informováni o tom, jaké změny
budou zavedeny a jak se jich dotknou, aby ve všech případech mohli činit kvalifikovaná
rozhodnutí; všechny změny se musí také provádět způsobem vstřícným k občanům.

Vicky Ford (ECR).   – Paní předsedající, když Bismarck v roce 1889 zavedl státní důchod,
dosahovala průměrná střední délka života 45 let. Dnes žijeme déle, ale čelíme problému,
jak dosáhnout rozumného příjmu v důchodovém věku. Tradice v hospodářské
a demografické oblasti a v oblasti pracovního trhu se liší. Jednotlivé země by měly být
odpovědné za své vlastní politiky a reformy. Pro udržitelné státní důchody jsou třeba
udržitelné veřejné finance, ale zpráva Parlamentu hovoří jasně: není možné zavést
harmonizovaný věk pro odchod do důchodu v rámci EU nebo minimální příjem.

Zaměstnanecké systémy nebo individuální úspory by měly být přenositelné od jednoho
zaměstnavatele k druhému a z jedné země do jiné. Střadatelé si zasluhují transparentní,
srozumitelné a přístupné informace. Ano, potřebujeme spolehlivé systémy spoření, ale
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pravidla týkající se kapitálu musí být rozumná. Rizika v oblasti důchodů nejsou stejná jako
v případě pojišťovacích společností nebo bank. Náklady na regulaci dopadají na spotřebitele,
a v tomto případě na starého důchodce.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Paní předsedající, nejprve bych chtěla říci, že
spojení krize a demografických změn nás konfrontuje s problémem v oblasti důchodů ve
všech členských státech Evropské unie.

Co se týče vypracované zprávy, ráda bych nejdříve přivítala krok vpřed, jímž jsou konzultace
při vytváření zelené knihy, kterým, jak nám pan komisař řekl, sám předsedal, ale též i práce
založená na konzultacích, nezaujatosti a kompromisu, kterou vykonala paní
Oomen-Ruijtenová při sestavování návrhu této zprávy.

Chtěla bych podtrhnout tři body, které musíme v každém případě zohlednit, abychom
vyřešili problém solventnosti důchodů.

Tím prvním bodem je nerovnost, které čelí ženy ve věku pro odchod do důchodu, protože
nerovnost v zaměstnání vede k chudobě v důchodovém věku.

Druhý bod, pane komisaři, paní Oomen-Ruijtenová, je, že se chci ujistit, že budou
uchráněny vdovské důchody, protože tu stále je generace chudých žen, které během svého
aktivního života nepracovaly a pro něž je vdovský důchod jediným způsobem, jak
dosáhnout minimálního důchodu.

Třetím bodem je vstup mladších generací na pracovní trh. Nejenže musí čelit krizi, ale
musí též nést břemeno několika generací: svých dětí, svých rodičů a svých prarodičů.

A to nakonec zapříčiňuje problém seniorů, problém, se kterým se musíme v naší práci
vypořádat rychleji.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, důchody v celé Evropě
musí poskytnout dostatek finančních prostředků, aby z nich lidé mohli žít. Důležitým
požadavkem je, aby lidé měli důstojnou práci, protože špatně placená práce vede k chudobě
ve stáří a k nedostatečným důchodům. Když slyším další poslance této sněmovny, jak
říkají, že lidé si pro stáří jednoduše musí sjednat doplňkové soukromé pojištění, chci jim
odpovědět, že hodně lidí tak tak přežívá s tím, co vydělá, a nemůže si na doplňkový
soukromý důchod platit. Proto je první pilíř důchodového systému tak důležitý. Průběžně
financovaný systém vycházející ze zásady solidarity musí představovat základ evropských
důchodů a musí poskytovat dostatek finančních prostředků, aby z nich lidé mohli žít.
Nemůžeme jen tak říci, že je to problém členských států. Musíme vyslat jasný signál, že
potřebujeme důchody, které lidem dají dost peněz, aby mohli mít rozumnou životní
úroveň.

Pan Mann podal podrobný popis německého zaměstnaneckého důchodového systému.
Též bych to ráda zmínila, ale ne tak detailně. Ve svém hodnocení zelené knihy jsem došla
k témuž závěru, a to bylo i důvodem pro to, proč jsme ve výboru pracovali na
pozměňovacích návrzích společně. Proto vyzývám Komisi k zajištění toho, aby ve všem,
co v budoucnosti učiníme, nebyly opomíjeny charakteristiky každé země – to, co skutečně
funguje a je zásadní pro přežití důchodového systému v členských státech.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Paní předsedající, domnívám se, že musíme
být realističtí a uznat, že stávající veřejné důchody, založené na přerozdělení zdrojů mezi
generacemi, známém jako zásada průběžného financování, již nejsou ekonomicky dále
životaschopné a ke svému udržení potřebují podporu z veřejného rozpočtu.
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Stárnutí populace a rostoucí pracovní mobilita jen vyhrocují nerovnosti v těchto
důchodových systémech; a navrhovaná opatření, ať už zvýšení věku pro odchod do důchodu
nebo zvýšení příspěvků na důchody, jsou skromná a budou také stále více omezována
z důvodu sociálního odporu vůči opatřením tohoto druhu. Nakonec budeme muset uznat,
že řešením je přejít na takové důchodové systémy, kde lidé vytvářejí své důchody v průběhu
své profesní dráhy.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Paní předsedající, Evropská unie nadnesla velké množství
témat v souvislosti s osobami se zdravotním postižením. Naneštěstí je to sociální skupina,
již, jak se zdá, důchodové systémy členských států skutečně nepokrývají, což je nepřijatelné.
Kromě lidí, kteří se invalidy stali ne vlastní vinou, je v tomto systému i mnoho těch, kteří
se tam dostali tak, že zneužili jeho mezer. Tento problém se týká zejména důchodových
systémů ve střední a východní Evropě, kde je případů takových zneužití mnoho. Dokonce
tolik, že ohrožují samotné základy důchodového systému. Tato situace jde proti strategii
Evropa 2020. Lidé, kteří zneužívají systém, využívají místo skutečné pomoci služeb, které
nejsou určeny jim osobně, i když by se mohli udržet na trhu práce a mohli by pracovat.
V současnosti se odhaduje, že počet závislých osob v Evropě se vbrzku zdvojnásobí; počet
lidí v aktivním věku se mezitím bude snižovat o jeden milion ročně. To tedy znamená, že
v současnosti není žádný důchodový systém udržitelný, zejména pokud osoby se
zdravotním postižením nebudou aktivní. Plně souhlasím s myšlenkou paní zpravodajky,
že v Evropské unii, kde žije 50 milionů osob se zdravotním postižením, pracuje pouze
nějakých čtyřicet procent z nich. Kde je těch zbývajících šedesát procent? Hlavním
poznatkem je, že i tito postižení by měli pracovat.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Paní předsedající, rád bych pogratuloval zpravodajce
za její úsilí o vystižení nutné rovnováhy mezi ekonomickou životaschopností a sociální
přiměřeností důchodových systémů, protože v době vysoké nezaměstnanosti, deregulace
trhu práce, snižování mezd a vážných demografických změn představuje vytvoření
a upevnění přiměřených, sociálně spravedlivých a ekonomicky životaschopných
důchodových systémů významnou výzvu pro každý členský stát.

Systémy musí být nicméně založeny na prvním pilíři a přerozdělování, protože je to jediná
základní záruka přiměřených dávek. První pilíř by měl být doplňován, nikoliv podporován,
druhým pilířem, který by měl fungovat spolu s ním, jakmile bude vyvinuto úsilí zachovat
nejen všeobecný přístup k prvnímu pilíři, ale i jeho spolehlivost, a to zavedením
odpovídajícího rámce řízení.

Kromě toho souvislost pozdějšího odchodu do důchodu se střední délkou života v žádném
případě nepovede k automatické úpravě. Musí být samozřejmě zohledněny další parametry,
jako je místo a druh práce, velmi nezdravé zaměstnání, kvalita života a zdraví. Každá
pobídka setrvat déle v práci by měla jako podmínku zahrnovat bezpečnostní pojistku
s cílem překonat jakékoliv překážky, které by mohly bránit mladým lidem v přístupu na
trh práce, zejména v době, kdy nezaměstnanost bohužel dosahuje nevídaných rozměrů.

(Potlesk)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Paní předsedající, diskuse, které
v některých členských státech ohledně důchodových systémů právě probíhají, a emoce
veřejnosti, které tyto diskuse doprovázejí, ukazují, jak obtížné toto téma je. Nebude možné
přijmout jednotný důchodový model, který by platil pro všechny členské státy. V časech
hospodářské krize a demografických změn jsou reformy vnitrostátních důchodových
systémů nevyhnutelné. Již dnes mnohé země čelí problémům z důvodu rostoucích nákladů
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na důchody, a takové problémy mohou narušit princip mezigenerační solidarity. Musíme
si nicméně uvědomit, že důchody musí být spolehlivé a jisté a že musí zohlednit naše
předchozí platy. V této souvislosti bych si přál, aby byla větší pozornost věnována rozdílu
mezi ženami a muži, protože nižší výdělky žen mají za následek nižší důchodové dávky.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Paní předsedající, ráda bych zmínila, že dokonce na
počátku této rozpravy komisař hovořil o úspěších evropského sociálního modelu. Jedním
z nich je dosažení rovných příležitostí žen a mužů. Doufám, že tato zpráva vyšle jasné
poselství o začlenění rovnosti mezi ženami a muži jako součásti dosažení spravedlivého
důchodového systému.

Proto, pokud dovolíte, chci zdůraznit tři body. Zaprvé, zhodnocení dopadu na společnost
a zaměstnanost žen týkající se opatření pro uznání práce vykonávané v domácnosti, včetně
použití finančních výpočtů této práce pro důchodové účely. Vyzývám Komisi, aby zahájila
postup s cílem odstranit čl. 5 odst. 2 směrnice č. 2004/113/ES, který umožňuje diskriminaci
žen v oblasti penzijních produktů.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Paní předsedající, důchodový systém je
základním prvkem evropského sociálního modelu, který musí být uchráněn. Je to
odpovědnost členských států, ale abychom zajistili jeho udržení, musíme přijmout opatření,
a to s nejvyšší možnou mírou shody se sociálními partnery a občanskou společností. Tato
opatření musí být zaměřena na stanovení evropského standardu, který zaručuje solventnost
všech systémů, tím, že tyto systémy podléhají kritériím dohledu s cílem omezit deficit
veřejných financí v členských státech, a prostřednictvím rozšíření záruk, které budou
vyžadovány od pojišťovacích společností od roku 2013, na vzájemné pojišťovny, které
v některých členských státech tyto systémy spravují.

Je třeba stanovit tuto normu, aby rozprava byla přínosnější, protože vyřešit tento problém
znamená víc než zákonem stanovit věk pro odchod do důchodu. Potřebujeme zohlednit
délku doby zaměstnání určité osoby a výši příspěvků a začlenit faktory související s přáními
lidí v důchodovém věku. Prodloužení profesní dráhy musí vést ke kvalitnějšímu důchodu.

Je třeba, aby tato norma také zohlednila budoucnost. Mobilita pracovníků, která bude
vyžadovat přenos pasívních práv z jedné země do druhé, nebude představovat problém.
Při stěhování z jedné země do druhé musí mít Evropané přístup k záznamům o svých
zaměstnáních ve všech členských státech, ve kterých odváděli příspěvky.

Také se domnívám, že je třeba, abychom věnovali zvláštní pozornost otázce rovnosti žen
a mužů a otázce zdravotního postižení.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Paní předsedající, pane Andore, ráda bych se
zeptala, zda má smysl odpovídat na tuto rozpravu a na tuto zprávu bílou knihou. Neměli
bychom se místo toho snažit vyřešit skutečně naléhavé problémy? Podle mého názoru
jsou tu dva problémy: první z nich je skutečnost, že existuje velký rozdíl mezi skutečným
věkem odchodu do důchodu a stanoveným důchodovým věkem. To znamená, že bude
nutné skutečně uplatnit antidiskriminační opatření, a to formou opatření čí sledování ze
strany Komise, jejichž cílem bude zlepšit tento stav, protože to přispěje k udržitelnosti
důchodů.

Dalším problémem je, že zpráva jasně vyzývá k tomu, aby byla podniknuta opatření
v oblasti přenositelnosti zaměstnaneckého penzijního pojištění, což znamená zvážit novou
směrnici. To je mnohem naléhavější, protože pracovníci, kteří mění zaměstnavatele,
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přicházejí o značnou částku peněz ze svých důchodů, které by je zabezpečily pro stáří.
Proto musíme podniknout kroky v této oblasti. Bílou knihou jen ztrácíme čas.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Paní předsedající, vážené dámy a pánové, následkem
hospodářské krize a stárnutí populace klesají příspěvky do rozpočtu na sociální zabezpečení.
To je obecně uznávaný fakt. Počet důchodců roste. To ohrožuje udržitelnost důchodových
systémů. Je zásadní, abychom přizpůsobili sociální zabezpečení a důchodový systém
současným výzvám. Souhlasím s komisařem, který řekl, že příprava takového dokumentu
bude vyžadovat mnoho úsilí. Nicméně se domnívám, že musíme vytvořit sociální fond na
úrovni EU rovnocenný Fondu soudržnosti, abychom pomohli důchodcům v zemích, kde
jsou poměrně nízké příjmy. Vnitrostátní rozpočty nemohou zajistit důstojné stáří. To jsme
již poznali. V loňském roce jsme bojovali proti chudobě a výsledkem toho je, že máme
více chudých lidí než předtím.

László Andor,    člen Komise.  – Paní předsedající, rád bych znovu poblahopřál všem
výborům, které se zapojily do rozpravy a do přípravy zprávy.

Uvědomuji si, že je těžké sjednotit stanovisko pocházející z tolika různých politických
a vnitrostátních základů, ale hlasování ve výborech, které se na zprávě podílely, ukazuje,
že zprávy se setkaly s podporou. To vysílá jasný signál Komisi ohledně opatření následujících
po zelené knize. Předpokládám, že na začátku příštího měsíce bude zveřejněn souhrn,
který bude obsahovat i stanovisko Parlamentu. Na to navážeme v druhé polovině roku
2011 bílou knihou, jak jsem zmínil ve svém předchozím vystoupení, což bude doprovázeno
příslušným posouzením dopadů. To všem zúčastněným stranám znovu poskytne příležitost
nadále se účastnit se diskuse.

Skupina komisařů k otázce důchodů již minulý týden diskutovala o politických možnostech
aktualizovat a zlepšit rámec EU týkající se důchodů. Panovala shoda ohledně toho, že
bychom měli pokračovat v uceleném přístupu k důchodovým reformám.

Jako součást toho musíme pokračovat v dialogu s klíčovými zúčastněnými stranami, a to
jak o nových možných regulativních iniciativách v takových oblastech, jako je oblast
přenositelnosti, zaměstnanecké důchodové pojištění a ochrana před insolvencí, tak i o jiných
mírnějších formách regulace, jako jsou kodexy osvědčených postupů. Také jsme se rozhodli,
že se otázce rovnosti mezi ženami a muži budeme věnovat do hloubky a že ji v bílé knize
pojednáme intenzivněji než v zelené knize.

Mezitím bych chtěl zajistit, že zelená kniha a bílá kniha nebudou zaměňovány s jinými
evropskými dokumenty. Komise v žádném případě nemá nic společného s přístupy, které
vycházejí z toho, že v Evropské unii by měl být jednotný věk pro odchod do důchodu.
Rozmanitost je v EU klíčová a to platí i pro demografickou situaci, a té se nyní musíme
věnovat více než dříve.

Měli bychom také uznat, že probíhající reformy přinášejí nová rizika, protože prohlubují
závislost budoucích důchodů na dlouhodobém vývoji pracovního trhu a finančního trhu.
To znamená, že potřebujeme vytvořit pracovní příležitosti i pro osoby se zdravotním
postižením a posílit stabilitu finančních systémů.

Těším se, že budeme s Parlamentem a jeho výbory pokračovat v práci na této velice důležité
otázce.

Ria Oomen-Ruijten,    zpravodajka.  –  (NL) Paní předsedající, ráda bych této příležitosti
využila k tomu, abych ocenila své kolegy poslance, kteří se podíleli spolu se mnou na
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přípravě zprávy: George Cutaşe, Barbaru Materovou a Cornelise de Jonga. Nevím, zda pan
de Jong je zde přítomen. Aha, ano, je tamhle vzadu. Pan de Jong pronesl několik poznámek,
kterým nerozumím, například když řekl, že chceme nalézt pro vše evropské řešení. To
není pravda. Zásada subsidiarity je zde tím hlavním principem.

Pokud mohu objasnit bod, kde pan de Jong zmiňoval téma správy ekonomických záležitostí:
chceme takovou správu ekonomických záležitostí, která zajistí, aby každý, kdo vyvíjí
maximální úsilí, zvítězil. To je to, co chceme, a ne to, aby řada členských států – deset států,
které nám zaslaly dopis – byla penalizována za to, že se dobře zabezpečila pro budoucnost,
že dobře zabezpečila své důchody. Doufám, že tato odpověď vás uspokojila, pane de Jongu.

Kartika Liotardová zde není, ale jsem překvapena tím, že se nezdá, že by zprávu četla,
a komentuje ji, jako kdyby ji četla.

Paní předsedající, již jsem poděkovala svým kolegům poslancům panu Cutaşovi, paní
Materové a panu De Jongovi, ale ráda bych poděkovala i Frédéricu Daerdenovi, Marianne
Harkinové, Julie Girlingové a Jeanu Lambertovi, kteří promluvili jménem svých politických
skupin, a Danutě Jazłowiecké, stínové zpravodajce z mé vlastní strany, skupiny Evropské
lidové strany (Křesťanských demokratů), za to, že zpráva je taková, jaká je. Myslím, že jsme
vytvořili důkladnou analýzu toho, co je třeba udělat.

Také vím, že ve zprávě stále zůstává několik velmi citlivých témat, která se týkají
jednotlivých členských států. Doufám nicméně, že my, výbor, a vy, pane komisaři Andore,
jsme napomohli tomu, aby věci dostaly dobrý směr, abychom v tomto Parlamentu byli
také schopni podpořit bílou knihu, a že také všichni budou pro zprávu hlasovat. Jednalo
se o obtížné téma, ale doufám, že zítra budeme moci říct: konec dobrý, všechno dobré.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra v poledne (ve středu 16. února 2011).

Ráda bych připomněla těm z vás, kteří neměli možnost promluvit, že pokud si to přejí,
mohou předložit písemné vyjádření o maximálním rozsahu 200 slov, které bude připojeno
k doslovnému záznamu z jednání, pokud si přejete zaznamenat to, co byste byli řekli,
pokud byste tu možnost měli.

Písemná prohlášení (článek 149)

Corina Creţu (S&D),    písemně. – (RO) Veřejný systém založený na mezigenerační solidaritě
je v EU nejzranitelnějším důchodovým systémem. Důchod je však zděděným právem,
které vlády nemohou zrušit ani v době krize, i když některé, například rumunská vláda, se
domnívají, že mohou výši důchodu a metodu jeho výpočtu libovolně měnit. Ani
demografická situace se pro nás nevyvíjí příznivě. Udržitelnost tohoto systému se tak stala
naléhavým problémem. Veřejné důchodové systémy bez ohledu na jejich druh nicméně
nefinancují vlády, nýbrž ti, kdo do nich přispívají: sociální partneři, zaměstnanci a
zaměstnavatelé. Tyto systémy vážně narušují dva faktory: ilegální práce a neschopnost
evropských hospodářství vytvářet nová, důstojně placená pracovní místa s přijatelnou
dobou trvání pracovního poměru. Zavádění špatně placených a nejistých pracovních míst
pod záminkou větší pružnosti pracovního trhu znamená, že veřejné systémy se budou
trvale nacházet v krizi. Považuji za povzbudivé, že v usnesení Evropského parlamentu o
důchodových systémech je zdůrazněn fakt, že ženy jsou, pokud jde o výši mezd
diskriminovány, i když věk odchodu do důchodu i doba přispívání u nich budou prakticky
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stejné jako u mužů. Jedná se o první krok k napravení nespravedlnosti, po němž musí
následovat další opatření.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně. – (LT) Zelená kniha Evropské komise přesvědčivě
zdůvodňuje, proč je zapotřebí zdokonalit současné důchodové systémy. Nesmíme však
zapomínat, že většina navrhovaných řešení představuje sociálně citlivé kroky.

Proto musíme pečlivě zhodnotit nejen přínosy těchto řešení, ale také potenciální rizika,
zejména pokud jde o zvýšení věku odchodu do důchodu nebo o to, že členské státy ztratí
vliv na důchodovou politiku. Ačkoliv Komise považuje zvyšování věku odchodu do
důchodu za nejméně bolestivý způsob, jak se přizpůsobit prodlužující se střední délce
života, nepředkládá žádné konkrétní návrhy o zaměstnanosti starších osob na trhu práce.
Možnost odložit odchod do důchodu může vést k tomu, že mnoho nezaměstnaných osob
v předdůchodovém věku se ocitne v pasti chudoby. Dostatečného zvážení se také nedočkala
otázka, nakolik lidem jejich zdravotní stav umožní déle pracovat. Dále musíme zohlednit
skutečnost, že kvůli porodu, mateřství, péči o děti a zdravotně postižené členy rodiny ženy
častěji než muži pracují na hůře placených místech nebo na částečný úvazek, přicházejí o
pojistné záruky a nakonec dostávají nižší důchody. Jsem toho názoru, že se musíme také
více zaměřit na další způsoby zlepšení důchodových systémů, jako například načasování
začátku pracovního života, lepší sladění pracovního a rodinného života, „pružnější“
stanovení věku odchodu do důchodu, zavedení minimálních norem pro důchody atd.

V zelené knize bych v každém případě viděla důležitý krok k zajištění standardních životních
podmínek pro současné i budoucí důchodce.

Alajos Mészáros (PPE),    písemně. – (HU) Měnící se demografické ukazatele a prodlužování
střední délky života nás nutí, abychom pro naše důchodové systémy vypracovali novou
strategii. Musíme nově vymezit jednotlivé aspekty budoucnosti mladé i starší generace,
abychom mohli zajistit udržitelné, spolehlivé a přiměřené vyplácení důchodů. Důchodové
systémy jednotlivých členských států se velmi liší. Zatímco západoevropské země bojují
s problémem zvyšování současných a budoucích výdajů, nové členské státy se snaží zavést
diverzifikované systémy. Zatímco v roce 2008 přispívali na jednoho důchodce čtyři
pracující, v roce 2020 to bude pět osob. Tento stav je dán mimo jiné tím, že mladí Evropané
následkem delší a komplexnější odborné přípravy vstupují na trh práce v pozdějším věku
a pracující nevytrvají v pracovním poměru až do zákonného věku pro odchod do důchodu.

Při vytváření systému, který bude udržitelný a zaručí lidem důchody, musíme zohlednit
situaci jednotlivých členských států. Musíme rovněž vzít v potaz možnost volného pohybu
v rámci EU. Je třeba vycházet z předpokladu, že efektivní a dobře fungující trh práce nové
generace bude vyžadovat také mobilitu. Při budoucí reformě důchodového systému bude
nezbytné propojit první a druhý pilíř, které se v některých členských státech již částečně
překrývají, a tyto pilíře budou muset být úzce spojeny také s třetím pilířem. Pro udržení
našich důchodových systémů má také klíčový význam snaha potírat nelegální zaměstnávání.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně. – (RO) Trend stárnutí obyvatelstva, jemuž
Evropa čelí v posledních letech, působí značné změny v oblasti lékařství, spotřebního
chování, skladby obyvatelstva a v systému sociálního zabezpečení. Za těchto okolností je
budoucí udržitelnost důchodových systémů úzce spojena s tím, jak dlouho budou občané
EU skutečně aktivně zapojeni na trhu práce. Považuji za prospěšné, že strategie Evropa
2020 podporuje aktivní a cílenou politiku trhu práce, jež pomůže zvýšit úroveň
zaměstnanosti starších pracujících, žen, příslušníků menšin a dlouhodobě nezaměstnaných.
Dosažení tohoto cíle, jak se domnívám, přispěje v Evropě ke zvýšení počtu aktivních osob,
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a v důsledku toho i k hospodářskému růstu, což bude mít na úrovni EU pozitivní dopad
na udržitelnost důchodových systémů.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písemně. – (PL) Všichni víme, že ideální model důchodových
systémů neexistuje. Jednotlivé země vypracovaly vlastní řešení a připravily plány budoucích
reforem, které jsou přizpůsobeny těmto řešením. Navzdory tomu, že mezi jednotlivými
systémy jsou značné rozdíly, jsem toho názoru, že Evropská unie by měla ukázat směr,
kterým by se vydaly všechny členské státy při provádění změn. Na výborech bylo mnohokrát
zdůrazněno, že finanční a hospodářská krize posledních let jasně ukázala, jak naléhavě je
potřebné provést reformy důchodových systémů. Zásady solidarity a subsidiarity nás
zavazují k tomu, abychom v této oblasti posílili spolupráci mezi členskými státy. Sdílení
zkušeností nám umožní neztrácet čas opakováním něčeho, co již jinde nedopadlo dobře,
a výměna informací o osvědčených postupech nám umožní efektivně vypracovat nejlepší
strategie.

Nezapomínejme na to, že reformy se nemohou omezovat pouze na zvyšování příspěvků
a prodlužování doby, během níž budou vypláceny. Rozpočtová stabilita, přeshraniční
koordinace důchodů, vypracování minimálních záruk a rovná práva žen a mužů, to jsou
jen některé z otázek, které by měly být v každém členském státu zváženy. V celé Evropě
je zapotřebí vypracovat udržitelný systém založený na vzájemně závislých a doplňujících
se pilířích, do něhož budou začleněny veřejné, zaměstnanecké i soukromé složky důchodů
a kapitálové i nekapitálové důchody. Jsem přesvědčen, že toto řešení bude zárukou
stabilního a spravedlivého důchodového systému, jenž současně bude dostatečně pružný,
aby jej bylo možné přizpůsobit probíhajícím sociálním a hospodářským změnám.

Zuzana Roithová (PPE)   , písemně. – (CS) Vážení kolegové, prakticky všechny země kvůli
stárnutí populace řeší otázku, jak v budoucnosti financovat penzijní systémy založené
hlavně na průběžném financování. Oceňuji vynikající zprávu kolegyně Oomen-Ruijten,
která otevírá vějíř řešení a ctí subsidiaritu. Dovolte mi zmínit recept, který prosazuje řadu
let KDU-ČSL v České republice. Děti, které jsou výdělečně činné, by měly mít možnost část
svých povinných odvodů do průběžného systému přesměrovat na důchodový účet pro
své rodiče a tímto příspěvkem na vyšší důchod jim částečně kompenzovat náklady
vynaložené na jejich péči v dětství. Tato individualizovaná mezigenerační solidarita je
jednak spravedlivější pro dnešní důchodce, kteří řádně vychovali novou generaci, a jednak
to jistě pomůže rehabilitovat společenské postavení vícečetných rodin. Mít děti by se mělo
vyplácet, a nikoli na to jen doplácet. Toto je hlavní klíč, který trvale řeší jak důsledky, tak
hlavně příčinu našeho penzijního problému.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    písemně. – (CS) Deset let práce na Zelené knize nazvané
mylně „Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům
v Evropě“ přineslo naprosto asociální sbírku nesmyslných tvrzení. Nevím, jak v jiných
zemích, ale například v České republice se projekce porodnosti, kterou vypracovali
odborníci před deseti lety, liší od současné reality tak radikálně, že tvrzení zelené knihy na
léta 2040–2060 považuji za zcela nesmyslná. Jestliže odborníci nejsou schopni předvídat
vývoj porodnosti ani na 5 až 7 let, jakou asi bude mít hodnotu jejich předpověď na období
delší než 30 let. Celá zelená kniha vychází z mylného předpokladu, že pokud nařídím
zákonem daňovému poplatníkovi povinnost investovat část prostředků vyčleněných do
důchodového systému do státem negarantovaného fondu, potom získá vyšší penzi než
pouze z prvního pilíře. Odpovědný ústavní soud označí takový zákon nutně za protiústavní.
I v zemích, kde v minulosti druhý pilíř zavedli, konstatovali, že tudy cesta nevede. Například
v Chile v 70. letech po Pinochetově převratu se staly soukromé fondy negarantované státem
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povinností pro občany mimo armádu a policii. Proč asi? Proč i současná konzervativní
maďarská vláda likviduje neefektivní druhý pilíř důchodového zabezpečení? Toto jsou
základní důvody, kvůli kterým skupina GUE/NGL nemůže hlasovat pro zprávu kolegyně
Rii Oomen-Ruijtenové. Nemůžeme podpořit připravovanou krádež století!

Louis Grech (S&D),    písemně. – Před EU a jejími členskými státy stojí jeden z největších
problémů: zajistit v Evropě přiměřené a udržitelné důchodové systémy. Poněvadž živobytí
velké části občanů do značné míry závisí na důchodových systémech, chtěl bych
vyzdvihnout význam státem financovaných důchodových systémů založených na zásadě
solidarity.

Vzhledem ke komplexním poměrům, kdy v Evropě existují velmi odlišné tradice a typy
důchodového systému, a vzhledem k tomu, že hlavní odpovědnost za důchodovou reformu
zůstává vyhrazena členským státům, není možné uplatnit zásadu, že ve všech členských
státech bude použito jednotné řešení. Nicméně EU může přinést přidanou hodnotu tím,
že zajistí koordinaci odlišných důchodových systémů a výměnu osvědčených postupů.

Veškeré přezkumy důchodových systémů by měly být prováděny transparentně tak, aby
byly chráněny potřeby spotřebitelů a aby občané byly informováni o svých právech
v různých důchodových systémech a o příslušných rizicích, zejména těch, která jsou spjata
s přeshraniční mobilitou. Důchodové systémy by měly unést veškeré potenciální rozpočtové
a demografické tlaky, které dolehnou na členské státy, aniž by byly nepřiměřenou zátěží
pro běžné občany.

Na to vše je zapotřebí se zaměřit optikou budoucích demografických, sociálních a
hospodářských výzev, jako budou například atypické pracovní poměry, růst počtu
zaměstnaných žen, změny ve struktuře rodin a nezaměstnanost mladých lidí.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) Některá z témat v iniciativě Komise k této
zelené knize se mi zdají zvláště důležitá. Považuji za naši povinnost chránit zvláště starší
spoluobčany, kteří během svého aktivního života pomohli vybudovat naši současnou
úroveň blahobytu, před tím, aby se ve stáří nedostali do tíživé situace. Zároveň zpráva
náležitě zohledňuje zásadu subsidiarity. Komise by měla jasněji požadovat rovnost žen a
mužů. Ženy častěji než muži pracují na atypické smlouvy. Častěji mívají nižší důchody,
takže jsou ve stáří více ohroženy chudobou. Přiměřené a spolehlivé důchodové systémy
jsou dlouhodobou mezigenerační smlouvou. Proto bych chtěla vybídnout Komisi, aby
zelenou knihu využila také k tomu, že zahájí iniciativy, které mezi občany posílí vědomí
mezigenerační solidarity v oblasti důchodového zabezpečení.

Elena Băsescu (PPE),    písemně. – (RO) Myslím si, že je zapotřebí, aby EU vytvořila otevřený
jednotný důchodový systém, jenž zohlední demografický vývoj a otázku mobility. Dovolte
mi jako příklad uvést Rumunsko, z něhož pocházím. Roční výdaje na důchody tam
představují nejobsáhlejší kapitolu rozpočtových výdajů. V roce 2009 dosáhl státní rozpočet
v oblasti sociálního zabezpečení vůbec nejvyššího deficitu od roku 2006, jenž činil 1,5
miliardy EUR. Podle odhadů Světové banky by výdaje na důchody podle starého systému
v roce 2050 vytvořily deficit ve výši zhruba 12 % HDP. Proto Rumunsko přijetím zákona
č. 263/2010 zavedlo řadu reforem, které ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
zajistí udržitelnost veřejného důchodového systému. Tyto reformy zahrnují: znevýhodnění
předčasného odchodu do důchodu a zamezení přiznávání invalidního důchodu, nejsou-li
k tomu oprávněné lékařské důvody; zvýšení počtu lidí přispívajících do jednotného
veřejného důchodového systému; postupné zvyšování řádného věku odchodu do důchodu
u mužů na 65 let do roku 2015 a u žen na 63 let do roku 2030.
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Ville Itälä (PPE),    písemně. – (FI) Za veškeré důchody v současnosti nesou odpovědnost
jednotlivé členské státy, ale EU má v oblasti důchodové politiky také důležitou úlohu.
Abychom dosáhli svého cíle, totiž toho, aby volný pohyb osob a pracovních sil byl opravdu
volný, je zapotřebí odpovídajícím způsobem harmonizovat důchodové systémy. Je třeba
také zaručit minimální výši důchodů, aby se rodiny skutečně mohly naprosto svobodně
stěhovat. Proto musíme usilovat o vytvoření harmonizovaného systému, a to čím dříve
tím lépe. Jinak bude neuniverzální důchodový systém představovat skutečnou překážku
volnému pohybu uvnitř EU.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    písemně. – (PL) Potěšilo mne, když jsme se
dozvěděla, že dnes bude na pořad jednání přidána zpráva o zelené knize Evropské komise
o přiměřených, udržitelných a spolehlivých důchodových systémech v Evropě. Otázka
budoucích důchodů, nakolik budou jisté a jaký budou poskytovat příjem, je v současnosti
jedním z nejdůležitějších problémů, před kterými společnost stojí. Ačkoliv za rozhodování
o tom, jakou podobu budou důchodové systémy mít, odpovídají členské státy a Evropská
unie v zásadě není oprávněna přijímat v této oblasti opatření, je zapotřebí vytvořit na
úrovni EU určité legislativní řešení v oblasti důchodů. Požadavek Parlamentu, aby Komise
vypracovala obecné pokyny pro vlády členských států, má pro ekonomické zabezpečení
důchodců velký význam, neboť tyto obecné pokyny by stanovovaly minimální výši důchodů
a kritéria pro výpočet důchodových dávek, což by znamenalo, že důchodové dávky žen
by již nebyly nižší než důchodové dávky mužů. Ženy jsou v důsledku toho, že bývají za
stejnou práci jinak placeny nebo že musí přerušit svoji kariéru z důvodu péče o děti, a tudíž
během svého aktivního života odvedou nižší příspěvky, nezaviněně odsouzeny k tomu,
že mají nižší důchody než muži. Vzhledem k ohrožení stability důchodových systémů by
proto Komise neměla opomenout zajistit, aby byla zavedena taková právní řešení, která
v celé EU zaručí ženám i mužům rovné zacházení, pokud jde o budoucí výši důchodů.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. – (IT) Když v Evropě v roce 2011 vzrostl počet
nezaměstnaných na hrůzostrašných 23 milionů, překonalo toto číslo všechny záporné
rekordy v oblasti politik zaměstnanosti za posledních deset let, což se rovnalo oficiálnímu
vyhlášení jejich bankrotu. Krize je více než dostačujícím důvodem pro to, aby byl přijat
text, jenž tím, že se v oblasti důchodů dovolává uplatňování zásady subsidiarity, dokazuje,
že eurokraté si při revizi evropského sociálního modelu, jenž nepochybně selhal, počínají
opět rozumněji. Po desetiletí odstavování na vedlejší kolej vstupují na scénu vlády a stávají
se hlavními aktéry přestavby sociální Evropy. To však nestačí: pouze odvážné rozhodnutí
pro demokracii vycházející zdola založené na reformách zaměstnanosti, které učiní práci
přitažlivější, a na mzdovém federalismu, který zohlední rozdílné životní náklady
v jednotlivých regionech Evropy, jimž by byly přizpůsobeny mzdy a důchody, by
představovalo skutečnou změnu směru k oživení. Má-li být zajištěn vyrovnaný stav
příspěvků na starší generaci a jistá budoucnost a kvalita života nových generací, je
nezbytným krokem snížit náklady práce snížením daní a dát našim malým podnikům
šanci dále pracovat a investovat v daném regionu.

16. Padělání léčivých přípravků (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva paní Matiasové jménem Výboru pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu směrnice Evropského parlamentu
a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých
přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či
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původu, do legálního dodavatelského řetězce (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 –
2008/0261 (COD)) (A7-0148/2010).

Marisa Matias,    zpravodajka. – (PT) Vážená paní předsedající, domnívám se, že nyní, v tuto
dobu a na konci tohoto dlouhého procesu, poté, co jsme dospěli až sem, víme, co nás
spojuje, všechny ženy i muže v této místnosti: snaha ochránit zdraví pacientů. Je naší
povinností ochránit 500 miliónů občanů, kteří žijí v Evropě a neví, jestli jsou léky, které
používají, pravé nebo padělané. Musíme jim zaručit, že léky, které užívají, jim pomohou
život zachránit, nikoli zkrátit. Domnívám se, že tento problém je příliš závažný, než
abychom ho nadále ponechávali nevyřešený.

Proto jsem tyto padělané léčivé přípravky několikrát nazvala „tichými zabijáky“, protože
právě tím jsou, neboť lidé, kteří mají nějaké problémy… Víme, jak se padělatelské sítě
změnily: před několika lety bychom hovořili hlavně o Viagře, ale dnes jde o léky pro boj
s onemocněními, nebo je to alespoň jejich cílem, jako je rakovina, cukrovka, srdeční
choroby nebo cholesterol.

Jak jsem tedy řekla, jsou to „tišší zabijáci“, protože nepomáhají-li lidem s těmito chorobami
bojovat, nepomáhají jim vůbec.

V závazku, o kterém zde dnes diskutujeme, se promítají některé změny, které průběh
tohoto procesu přinesl. Zaprvé jsme začali s oblastí trhu a skončili ve zdravotnictví (což
srdečně vítám). Začali jsme s fyzickým prostorem, ale zahrnuli jsme i internet, jelikož jsme
nemohli nechat stranou hlavní zdroj padělaných léčivých přípravků v Evropě. A také jsme
začínali s pouhým monitorovacím systémem, ale přidali jsme k němu i sankce a pokuty.
Pokud považujeme padělání za zločin, neměli jsme jinou možnost.

Je zde ještě jeden důležitý aspekt: problém padělaných léků se netýká pouze Evropy. Rovněž
jsme se postarali o to, aby v našem návrhu, který zde dnes představujeme, nechyběly ani
třetí země, kde je situace ještě závažnější.

I přesto, že provádíme jen náhodné kontroly, víme, že od roku 2005 došlo ke 400% nárůstu
konfiskovaných padělaných léčivých přípravků. Víme, že tento obchod přináší jistým
zločineckým sítím zisky ve výši 45 miliónů eur, ale ničí zdraví našich občanů.

Proto bych chtěla dát velice zřetelně najevo, že padělání léků není jen tak ledajaké padělání,
neboť podrývá důvěru v naše zdravotnické systémy. Vzhledem k tomu, že padělání je
organizovaný zločin, jak jsem již řekla, domnívám se, že s ním prostřednictvím těchto
právních předpisů, prostřednictvím našeho závazku a společným úsilím musíme bojovat.
Proto představujeme systém monitorování, který obstarává celou oblast od výrobců až
k pacientům. Parlament o něj musel bojovat a já jsem velice ráda, že ho již vybojoval.

Tento postup zaměstnal dva komisaře a čtyři předsednictví. Začali jsme u komisaře pro
průmysl a končíme, jak jsem již řekla, u komisaře pro zdraví. Byl to velice dlouhý proces,
a proto bych chtěla skončit tím, že poděkuji zpravodajům a zpravodajkám z ostatních
skupin, kteří se tohoto procesu s velkým závazkem a nasazením účastnili od začátku až
do konce: paní Grossetêteové, paní Roth-Behrendtové, panu Krahmerovi,
panu Tremopoulosovi, paní Yannakoudakisové a paní Rosbachové. Bez nich by tato
rozprava nebyla tak zajímavá a zároveň tak produktivní. Vím, že jsme místy měli odlišná
stanoviska, ale také vím, že jsme měli společný cíl, totiž ochránit zdraví pacientů. Jelikož
nemohu poděkovat všem zúčastněným, chtěla bych předat své symbolické díky všem těm,
kteří na této směrnici pracovali, uvedu paní Pantazidouovou, která mi v průběhu celého
procesu poskytovala obrovskou podporu.

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS210



PŘEDSEDAJÍCÍ: DIANA WALLIS
místopředsedkyně

John Dalli,    člen Komise  .   – Vážená paní předsedající, velice mě těší, že mám možnost
promluvit k Parlamentu na důležité téma padělaných léčivých přípravků. Návrh na
opravnou směrnici, který tu před námi dnes leží, nás zavede na nové území, pokud ho
Parlament schválí. Až bude toto řízení úspěšně uzavřeno, půjde o první případ, kdy se
Evropská unie vypořádá s konkrétní hrozbou padělaných léčiv pomocí právních předpisů.

Tento text připraví náš regulační systém na budoucnost a významně přispěje k ochraně
pacientů před četnými hrozbami padělaných léků. Jak poslanci a poslankyně vědí, padělané
přípravky se liší od ostatních padělaných výrobků. Je to věc veřejného zdraví.

Velice mě těší, že spoluzákonodárci dosáhli brzké shody nad podstatou návrhu těsně před
Vánoci. Chtěl bych poděkovat všem, kteří tak tvrdě pracovali na tom, aby tuto dohodu
zajistili, zejména zpravodajce hlavního výboru, pani Matiasové, i zpravodajkám z výborů
předkládajících stanoviska, paní Sartoriové a paní Bastosové. Také bych chtěl poděkovat
všem stínovým zpravodajkám a zpravodajům.

Komise plně podporuje podstatu této vyvážené dohody, která zavádí přísná a účinná
opatření, a přesto je i nadále úměrná rizikům a flexibilní. Tento aspekt je klíčový, protože
všechny přípravky nejsou stejné: pravděpodobnost, že dojde k padělání, je různá, což platí
i o hrozbě pro veřejné zdraví.

Co se týče určitých konkrétních témat, chtěl bych se zmínit o několika z nich. Ohledně
bezpečnostních prvků: uvědomovali jsme si riziko, že členské státy by v budoucnu mohly
zaujmout rozdílné postoje k balení. To by způsobilo, že by v Evropské unii existovaly
nestejné úrovně ochrany. Vedlo by to k roztříštění trhu Evropské unie s léčivými přípravky.
Jsem si jist, že poslanci a poslankyně sdílí mou radost z toho, že jsme připravili půdu pro
evropský bezpečnostní prvek, s jehož pomocí bude možné léčivé přípravky identifikovat,
a tudíž i ověřovat. V tomto ohledu Komise vždy podporovala evropský přístup.

Ohledně účinných složek léčivých přípravků: v této oblasti posiluje schválený text inspekce
a mezinárodní spolupráci. Komise a síť evropských agentur budou intenzivněji
spolupracovat s mezinárodními partnery. Jen prostřednictvím této spolupráce budeme
moci vytvořit skutečně účinný systém kontrol a vymáhání.

Jakmile budou tyto právní předpisy přijaty, zvýší transparentnost subjektů zapojených do
distribuce lékařských přípravků. A konečně, Parlament trval na pravidlech týkajících se
internetového prodeje léčivých přípravků. Domnívám se, že soustředěním se na otázky
transparentnosti nalezl Parlament silné, praktické řešení. Situace je taková, že pravidla pro
lékárny v Evropské unii se liší, avšak v budoucnosti bude pro pacienty z celé EU snazší
odlišit legální provozovatele od nelegálních internetových lékáren.

Paní předsedající, vážení poslanci, doufám, že se na vás mohu v dalším kroku legislativního
procesu, který směřuje k dokončení této kvalitní a nezbytné iniciativy, plně spolehnout.

Regina Bastos,    navrhovatelka stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. – (PT)
Vážená paní předsedající, na úvod bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce Matiasové i
všem, kteří s ní spolupracovali.

V posledních několika letech jsme v Evropě bohužel svědky toho, že se případy padělaných
léčivých přípravků množí. Podle údajů Evropské unie se v současné době prodá
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prostřednictvím legálního dodavatelského řetězce 1,5 miliónu balení padělaných léčivých
přípravků za rok. Tato trestná činnost představuje závažnou hrozbu pro evropské pacienty
i evropský průmysl. Účelem této směrnice je zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků
do dodavatelského řetězce, a tím ochránit veřejné zdraví.

Chtěla bych vyzdvihnout následující klíčové body stanoviska, které jsem navrhla: přináší
definici padělaných léčivých přípravků, která jasně zdůrazňuje ochranu spotřebitele, zavádí
bezpečnostní ustanovení pro léčivé přípravky, které jsou vydávány pouze na lékařský
předpis, přenáší zodpovědnost na všechny účastníky dodavatelského řetězce a konečně
zajišťuje, že členské státy budou uvalovat účinné sankce, aby této trestné činnosti zabránily.

Amalia Sartori,    navrhovatelka stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. – (IT)
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nejprve bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce
Grossetêteové k dobré práci, kterou odvedla. Padělané léčivé přípravky jsou nebezpečné,
protože mají obrovský negativní dopad na veřejné zdraví, nemluvě o jejich dopadu
hospodářském.

Přestože je toto kompromisní znění velkým pokrokem oproti ustanovením směrnice
z roku 2001, nezabývá se jistými otázkami, které jsou podle mého názoru klíčové a o
kterých bych se tu chtěla zmínit. Výrobci účinných látek ze třetích zemí by měli podléhat
inspekcím členských států, jimž jsou tyto látky určeny. Tyto inspekce by měly být
zprostředkovávány příslušnými orgány dotčených třetích zemí.

U léčivých přípravků by měl být vždy jasně vysledovatelný výrobce i země původu různých
účinných látek, kdykoli tato informace nebude uvedena v nové formulaci. Problém
internetového prodeje zůstává nevyřešen.

Chtěla bych nicméně zdůraznit, že celkově vzato je tato zpráva pozitivní a přináší zlepšení.
Ohledně kompromisu paní Grossetêteovou podporuji.

Françoise Grossetête,    jménem skupiny PPE. – (FR) Vážená paní předsedající, pane komisaři,
úvodem bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce Matiasové k práci, kterou odvedla.
Chtěla bych také poblahopřát Radě a Komisi, jelikož jsme konečně dosáhli dohody o této
nesmírně důležité směrnici pro boj s organizovaným zločinem spojeným s padělanými
léčivými přípravky. Čísla jsou příliš vysoká: v Evropské unii bylo v roce 2008 zabaveno
34 miliónů padělaných léčivých přípravků, což představuje masivní nárůst ve výši 380 %.
Více než 50 % léčivých přípravků prodaných přes internet je padělaných, a jedná se tak o
reálnou hrozbu pro naše spoluobčany.

Tato směrnice je krokem vpřed. Považuji ji za pouhý krok, protože příliš daleko jsme se
bohužel nedostali. Měli jsme postupovat rychleji. Krok vpřed to však je a jeho obzvláště
přínosným prvkem jsou přísnější kontroly výrobců účinných složek. Chceme zvýšit
bezpečnost, což znamená, že budeme muset vymezit povinnosti všech subjektů
dodavatelského řetězce: výrobců, velkoobchodníků, paralelních dovozců, zprostředkovatelů
i distributorů. V zájmu bezpečnosti musíme rovněž zajistit, aby každé balení léčivých
přípravků na předpis bylo vysledovatelné. Přála bych si, aby dotčený návrh v této oblasti
šel dále.

Bezpečnostní požadavky zaručují autenticitu tím, že každé balení bude mít jedinečný kód,
a nadto obsahují pravidla pro nezfalšovatelné způsoby balení léků, se kterými budou
nakládat paralelní dovozci. O tomto tématu jsme vedli předlouhé diskuze. Jde o důležitý
bod, protože se v současné době zabýváme reálným problémem, který má důsledky pro
veřejné zdraví. Lékárníci rovněž potřebují přístup k důvěryhodným dodávkám kvalitních
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výrobků. Souhlasím s vašimi slovy, pane komisaři, že musíme být ostražití, až budeme
tyto bezpečnostní požadavky zavádět do praxe. Přesto si nemyslím, že tím naše práce
končí. Budeme muset pečlivě monitorovat průběh provádění této směrnice.

Dagmar Roth-Behrendt,    jménem skupiny S&D. – (DE) Vážená paní předsedající, dámy
a pánové, všichni si tu noční můru dokážeme představit. Někdo, koho známe, je nemocný
a nachází se v zoufalé situaci. Bere léky, jenže ty neúčinkují, protože jsou padělané.

Jsme Komisi vděčni za to, že s tímto návrhem přišla. Je pravda, že jsme o něm jistou dobu
diskutovali. Naše rozpravy začaly v minulém volebním období a já bych chtěl poděkovat
panu Adamouovi, který již není poslancem tohoto Parlamentu, za předběžnou práci,
kterou jménem paní Matiasové odvedl.

Domnívám se, že jsme dosáhli dobrého kompromisu, jak řekla paní Grossetêteová. Ano,
mohli jsme zajít dále. Všichni jsme netrpěliví a všichni chceme větší bezpečnost, ale tento
kompromis je dobrý. Čeho jsme dosáhli? Učinili jsme bezpečnost pacientů středobodem
souvisejících právních předpisů. Bezpečnostní opatření, která jsme zavedli, zajistí, aby
byla léčiva vysledovatelná v celém distribučním řetězci. Léčivé přípravky bude možné
vystopovat od výrobce až k lékárníkovi. Budou mít identifikátor, který umožní okamžitě
odhalit, zda jde o padělek či duplikát nebo zda nejsou patrné nějaké nesrovnalosti, které
mohou být následně sledovány. Záměrně jsme tento systém nastavili tak, aby náklady na
něj zůstaly pro všechny zúčastněné na rozumné úrovni a aby nebyl komplikovaný. Pokud
však jde o bezpečnost pacientů, kompromisy dělat nebudeme.

Kromě vysledovatelnosti k tomu přispěje ještě skutečnost, že balení léků musí být
nepoškozená, takže pacient, který lék obdrží, si bude moci ověřit, že nebyl otevřen, protože
bude opatřen neporušenou pečetí. Kromě toho už nebudou balení léků rozdělena do dvou,
což se stávalo často. To vše zvýší úroveň bezpečnosti a důvěru pacientů.

Čeho dalšího jsme dosáhli? Zavedli jsme systém včasného varování. Tento systém je skvělý,
je totiž stejný jako ten, který již celá desetiletí funguje v oblasti potravin a který považujeme
za samozřejmost. V celé Evropské unii funguje systém včasného varování pro
kontaminované potraviny. Těžko uvěřit, že jsme ho neměli i pro léčivé přípravky. Odteď,
bude-li odhalen padělaný léčivý přípravek, bude možné vydat včasné varování. Členské
státy musí určit, kteří pacienti byli postiženi, informovat všechny, kterých se to týká, a
zajistit, aby bylo zveřejněno riziko týkající se přípravku, který je v oběhu. U automobilů a
potravin bereme tento systém jako samozřejmost, ale u léčivých přípravků, které jsou
naprosto nezbytné, až dosud k dispozici nebyl.

Co se týče prodeje přes internet, každý, kdo vstoupí na nelegální internetovou stránku,
bude muset být schopen rozeznat, že není legální. Proto musíme legální internetové stránky
certifikovat a v budoucnu je propojit se stránkami vnitrostátního schvalovacího orgánu.
Bude na nich umístěno logo, které Evropská komise vyvine. Každý, kdo si kupuje léky přes
internet, tak činí nezávisle. Bude schopen poznat, jestli se nachází na bezpečné, legální
internetové stránce, nebo na stránce nelegální.

Jedná se o historický úspěch, velký skok vpřed v oblasti bezpečnosti pacientů. Pokud tento
právní předpis zítra přijmeme, budeme moci být pyšní na to, co jsme dokázali, a tyto své
výsledky bychom měli představit i široké veřejnosti.

Holger Krahmer,    jménem skupiny ALDE . – (DE) Vážená paní předsedající, Evropa je
oprávněně považována za místo s nejbezpečnějšími léčivými přípravky na světě. Úroveň
bezpečnosti ještě zvýšíme tímto právním předpisem, o kterém jsme diskutovali dlouho,
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dva roky, pokud se nemýlím. Chtěl bych poděkovat paní Matiasové za to, že se jako nová
poslankyně ujala tak komplexní zprávy. Byl to velký úkol a zhostila se ho velice dobře.
Vyžadoval také spoustu týmové práce a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se do ní zapojili.
Dosáhli jsme vynikajících výsledků.

Nesmíme však ze zřetele ztratit skutečnost, že absolutní bezpečnosti nikdy nedosáhneme
prostřednictvím právních předpisů. To platí ve všech oblastech, nejen v případě léčivých
přípravků. Zcela správně jsme se soustředili na klíčové otázky, na odlišení různých druhů
balení a na vysledovatelnost v distribučním řetězci. Tím, že odlišujeme volně prodejné
léky a léky na předpis, zaujímáme správný postoj. Musíme mít totiž na paměti, že každý
právní předpis a každý pokus o vyšší zabezpečení výrobků stojí peníze. Proto je rozumné
nezahrnovat do tohoto systému automaticky hned od počátku všechna balení aspirinu a
každý volně prodejný přípravek. Komise či agentura musí namísto toho dostat za úkol
monitorovat trh a zkoumat vývoje.

Myslím si, že můžeme být pyšní na to, čeho jsme dosáhli. Přišli jsme s právním předpisem,
který přináší skutečné výhody. Většina pacientů si zřejmě neuvědomí, že půjde o výsledek
práva Evropské unie, a proto je o tom musíme jasně informovat.

Michail Tremopoulos,    jménem skupiny Verts/ALE. – (EL) Vážená paní předsedající, zítra
budeme hlasovat o této revidované směrnici pro boj proti hrozbě, že se do dodavatelského
řetězce dostanou milióny padělaných léčivých přípravků, protože chceme ochránit veřejné
zdraví před tímto tichým zabijákem.

Základní otázkou je, že musíme zavést povinný bezpečnostní prvek pro léčivé přípravky
na předpis za jistých podmínek a pro volně prodejné léčivé přípravky, kterým hrozí
padělání, na základě určitých kritérií posuzování rizik a rovněž přísné kontroly
internetového prodeje prostřednictvím online lékáren, které budou opatřeny logem
Evropské unie.

V návaznosti na vyčerpávající dialog s Radou a Komisí jsme se v kompromisním znění
shodli na mnoha bodech. My ve skupině Zelených / Evropské svobodné alianci jsme pro
rozšíření platnosti směrnice na všechny léčivé přípravky, kterým hrozí padělání, a pro
přísnější regulaci internetového prodeje. Těší mě, že všechny tyto otázky byly v konečné
dohodě s Radou vyřešeny.

Marina Yannakoudakis,    jménem skupiny ECR. – Vážená paní předsedající, i já bych chtěla
paní zpravodajce poblahopřát.

Podíváme-li se na léky na dnešních světových trzích, vidíme, že neexistují žádné hranice.
Proto nemáme jinou možnost než zabývat se problémem padělaných léčivých přípravků
globálně. Jen tehdy, zaujmeme-li jednotný evropský postoj, budeme moci bojovat
s narůstajícím počtem padělaných výrobků, které jsou veřejnosti k dispozici, a to nikoli
pouze v kamenných obchodech, ale i prostřednictvím služeb, jako je internet.

Směrnice se ubírá správným směrem a do jisté míry se tento problém snaží řešit. Mohli
jsme zajít dále? Odpověď zní ano. Ale měli jsme zajít dále? V tomto případě musím
odpovědět ne. Prvním krokem bylo, že jsme zavedli přísnější kontroly léků na předpis.
Řešili jsme otázku internetových lékáren. Zabývali jsme se bezpečnostními prvky. Ano,
v otázce vysledovatelnosti jsme mohli jít dále, dojít až na úroveň pacientů, avšak tuto bitvu
bychom stejně prohráli a jen bychom směrnici zbytečně zdrželi.

Všechno chce zkrátka svůj čas. Těším se, že tato směrnice bude základempro další pokrok.
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Anna Rosbach,    jménem skupiny EFD. – (DA) Vážená paní předsedající, na trzích v našich
členských státech se bohužel objevuje stále více padělaných léčivých přípravků. Proto je
tento návrh tak důležitý. Pacienti v Evropské unii potřebují vědět, jak se padělaným léčivým
přípravkům vyhnout. Rovněž musí vidět, že my, zákonodárci, proti těmto produktům
bojujeme. Je důležité, abychom přijali jasné definice. Příliš často přijímáme nepřesné a
nejasné právní předpisy. V nesmírně důležitých případech, jako je tento, k něčemu takovému
dojít nesmí. Léčivé přípravky musí být podrobeny kontrole předtím, než se dostanou na
trh, a ne až poté, co budou pacienti několik let fungovat jako pokusní králíci. Musíme se
ubezpečit, že léčivé přípravky budou dováženy teprve poté, až bude nejvyšší priorita
přisouzena bezpečnosti a možnosti ověření. Padělání léčivých přípravků poškozuje jak
pacienty, tak i farmaceutické společnosti v členských státech. Z tohoto důvodu doufám,
že se dokážeme dohodnout na přísnějším přístupu než je ten, který navrhla Komise, a
chtěla bych poděkovat paní Matiasové za prvotřídní práci, kterou odvedla.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Vážená paní předsedající, vážený pane Dalli, dámy a pánové, i
já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Matiasové. Děkuji také paní Grossetêteové,
stínové zpravodajce skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), a paní
Roth-Behrendtové. Obě dvě na této směrnici odvedly v minulém volebním období vynikající
přípravnou práci.

Problém padělání léčivých přípravků se zhoršuje. Počet zaznamenaných případů se v roce
2009 vyšplhal na 7,5 miliónu, což je mnohem více než v předchozích letech. A to jsou
pouze případy, které byly odhaleny. Mnoho případů nebylo vůbec ohlášeno, takže se
můžeme oprávněně domnívat, že jde o zásadní problém.

Pokud vyjde najevo, že v léčivých přípravcích, které souvisejí s životním stylem, nejsou
žádné účinné složky, bude to nepříjemné. Pokud však účinné látky v základních léčivých
přípravcích, které se používají například k léčbě rakoviny, chybí, obsahují špatné složky
nebo špatné množství, může být ohroženo zdraví pacientů. Proto bylo zapotřebí urychleně
podniknout kroky. Zaujali jsme rozumný postoj. Otázka ochrany údajů je velice citlivá,
ale nám se podařilo najít tu správnou rovnováhu Jednáme na základě rizik, která jsou s tím
spojená, a v současné fázi se zaměřujeme na léky na předpis. K dispozici je systém pro
udělování výjimek, pokud bude důvod domnívat se, že žádné riziko nehrozí. Funguje i
postup udělování výjimek pro volně prodávané léky, pokud bude důvod domnívat se, že
byly padělány.

Celkově vzato jde o velice dobrý kompromis a já bych chtěl upřímně poděkovat všem,
kteří na něm pracovali.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Vážená paní předsedající, děkuji paní Matiasové za
vynikající práci a dobrou spolupráci. Podle mého názoru jde o velice kvalitní program pro
zdraví spotřebitelů, kteří však možná až dosud ani nevěděli, že je jejich zdraví ohroženo.
Naštěstí se nám nyní konečně podařilo dokončit odstraňování všech rizik.

Lidské zdraví by nemělo být bráno na lehkou váhu. Domnívám se, že tento program
představuje velice důležitý krok směrem k vyšší bezpečnosti balení a k vyjasnění situace.
Rovněž mě velice těší, že na naléhání Parlamentu byl do směrnice zahrnut i prodej přes
internet, protože tato otázka trápila všechny. Pokud považujete současnou situaci za hazard
se zdravím spotřebitelů, pak internetový prodej léků se podobá ruské ruletě. Máte 50% až
90% šanci, že narazíte na padělaný lék. A pak – prásk! Jsem velmi rád, že zmíněný program
tuto otázku vyřešil.
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Přesto si však myslím, že některých dalších úprav je zapotřebí, protože stoprocentní
bezpečnostní záruky zatím nemáme. To už podle mě záleží na jednotlivých členských
státech. Také je tu otázka loga a toho, zda bude na internetu skutečně zcela nezfalšovatelné.
Na tento prvek budeme muset dohlížet opravdu pozorně.

Transparentnost a zodpovědnost pro spotřebitele. Doufám, že si spotřebitelé budou na
léčivé přípravky moci vsadit, aniž by hazardovali se svým zdravím.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Vážená paní předsedající, nejprve bych chtěla
poblahopřát Marise a svým kolegům k tomu, že dosáhli dohody s Radou o takto složitém
dokumentu.

Text v této podobě zvyšuje bezpečnost našeho legálního dodavatelského řetězce pro léčivé
přípravky, ale chtěla bych zdůraznit, že jeho prostřednictvím se k našim pacientům dostane
pouze 1 % padělaných léčivých přípravků . Zbylých 99 % pochází z nelegálních zdrojů a
černého trhu.

V této souvislosti velice vítám dodatečná ustanovení zabývající se internetem, která předložil
Evropský parlament. Ale abychom mohli tuto zásadní hrozbu pro bezpečnost pacientů
odstranit, musíme zároveň posílit kroky Evropské unie v oblasti spravedlnosti a policejní
a celní spolupráce. Komise by v této oblasti měla jít dále. Na tom trváme, protože jde o
nutný předpoklad k tomu, abychom s padělanými léčivými přípravky mohli řádně bojovat.

Co se týče konkrétních ustanovení této dohody, o které se bude hlasovat zítra, a zejména
nových bezpečnostních prvků, které budou zaváděny, chtěl bych Komisi požádat, aby
dopad této směrnice jasně monitorovala. Výbor pro životní prostředí ve své úvodní zprávě
prohlásil, že zavedená opatření by měla být v souladu se třemi hlavními zásadami: se
zásadou proporcionality, hospodárnosti a nezávislosti.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS)  – Paní předsedající, já bych také chtěl poděkovat
zpravodajce a stínovým zpravodajům za výborně odvedenou práci Všichni víme, že
farmaceutický průmysl je obrovský byznys. Tvrdí se, že po drogách a zbraních je třetím
největším na světě. Takže je to koláč, o který se vždycky bude někdo nelegálně pokoušet.
Nikdy nebudeme schopni zabránit tomu, aby falešné léky nevznikaly. Naším úkolem je
minimalizovat riziko, že se dostanou na evropský trh a že se dostanou k našim občanům.
Víme, že když někdo prodává falešné hodinky, tak je to porušení ochrany duševního
vlastnictví, ale v případě, že prodává falšované léky, tak je to přímé ohrožení zdraví.

To je to, co nás všechny vedlo a vede k podpoře této zprávy. Víme, že neřeší vše, víme, že
je například problém s tím, že se obaly vyrábějí často odděleně od léků a po světě kolují
falšované léky v pravých obalech. Ale je to vykročení správným směrem a je to snaha po
maximální možné ochraně.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ačkoli jsou změny,
jež Komise navrhla v souvislosti se směrnicí o humánních léčivých přípravcích, koncipovány
tak, aby zabránily vstupu padělaných léčivých přípravků do dodavatelského řetězce,
očekávali jsme konkrétnější výsledky, především prostřednictvím zavedení povinných
kontrol výrobních závodů, v nichž jsou účinné látky ve třetích zemích vyráběny.

Tato varianta byla zamítnuta na základě argumentu, že by se tyto kontroly příliš prodražily.
Skutečnost je taková, že evropské společnosti musí splňovat výjimečně vysoké normy
kvality, kdežto společnosti vyrábějící v ostatních částech světa nikoli.
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Hlasujeme však pro, jelikož se začínají zavádět opatření, která zajistí, že dovážené
farmaceutické výrobky budou bezpečnější, a to včetně vysledovatelnosti, zákazu
opětovného balení výrobků, souladu s bezpečnostními normami EU, částečné regulace
prodeje léčiv na internetu a možnosti rozšířit podobná opatření také na volně prodejné
léčivé výrobky.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Vážená paní předsedající, podle Světové
zdravotnické organizace tvoří okolo 10 % světového farmaceutického trhu padělané léčivé
výrobky. Je těžké odhadnout přesný rozsah problému v jednotlivých členských státech
Evropské unie, ale například v samotném Polsku v roce 2009 celníci zabavili přes 100 000
padělaných léčivých výrobků.

Kromě padělaných léčiv zahrnují problémy, kterým musí pacienti čelit, také nedostatek
spolehlivých informací o obsahu balení a také otázku opětovného balení, během kterého
se může obsah výrobku změnit. Pro pacienty je také velmi důležité, aby mohli získat
spolehlivé informace na internetu. Bohužel na internetu se vedle informací, které jsou
pravé, stejně často objevují i informace falešné. V této souvislosti je skutečně důležité zavést
systém pro monitorování a kontrolu léčiv, který pacientům poskytne spolehlivé informace.
Jsme si však vědomi toho, že dokonce ani ta nejlepší nařízení nepřinesou kýžený efekt,
pokud nebudou zahrnovat ustanovení týkající se patřičných pokut pro ty subjekty, které
daly padělané léčivé výrobky do oběhu. Dnešní rozprava je proto nesmírně důležitá stejně
jako zavedení opatření, která nejenže zabrání distribuci padělaných léčivých přípravků a
zavedou monitorovací systém, ale díky kterým bude v první řadě možné uvalit pokuty na
výrobce padělaných léčiv. Počet padělaných léčivých přípravků se sníží a jejich užívání
bude bezpečnější pouze tehdy, pokud se tato opatření podaří prosadit.

Konečně, ráda bych poblahopřála zpravodajce, paní Matiasové, k dobré zprávě. Jsem si
vědoma toho, že nevyřeší každý problém, ale představuje zásadní krok vstříc zvýšení
bezpečnosti pacientů.

Předsedající. -   Vážení kolegové, jen bych ráda podotkla, že si všichni vedete velmi dobře
a držíte se svého vymezeného času, ale hovoříte velice rychle a až příliš tak prověřujete
schopnosti našich tlumočníků. Mohli bychom se všichni pokusit najít zlatou střední cestu,
prosím.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Vážená paní předsedající, pane komisaři, dovolte mi,
abych vyjádřil své uspokojení nad tímto textem a zdůraznil jeden požadavek a jeden bod,
u nějž budeme muset být velmi opatrní.

Jsem velice rád, že se nám podařilo uspět a rozšířit právní základ pro tuto směrnici z původní
oblasti působnosti na jednotném trhu také na veřejné zdraví.

Máme jeden požadavek: usilovali jsme o to, aby prodej na internetu tvořil nedílnou součást
této směrnice, abychom mohli zavést kontroly a prověrky, které odráží naše zjištění.

V jedné věci však budeme muset být opatrní. Víme, že padělané léčivé přípravky tvoří
zhruba 1 % až 3 % trhu ve vyspělých zemích, zhruba 10 % - 30 % v Asii a Latinské Americe
a až 70 % v některých afrických zemích. Některé studie ukazují, že pašování padělaných
léčivých přípravků může být až 25krát výnosnější než pašování drog.

Abych to shrnul: podařilo se nám stanovit jeden požadavek a jeden bod, na nějž musíme
i nadále dávat pozor, pokud máme pokračovat v budování lepší mezinárodní spolupráce,
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která na druhou stranu umožní Evropské unii, aby se ujala vedení v boji proti této pohromě,
kterou představují padělané léčivé výrobky.

Rád bych poděkoval paní Matiasové za její práci a také zpravodajce naší skupiny, paní
Roth-Behrendtové, která nám vždy poskytla cenné informace o této oblasti.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Vážená paní předsedající, pane Dalli, dámy a pánové,
rád bych poblahopřál paní zpravodajce a také stínovým zpravodajům, kteří odvedli
vynikající práci. Na začátku jsme zde na toto téma vedli velice vášnivou rozpravu. Avšak
akce MEDI-FAKE v prosinci roku 2008 možná měla v této oblasti dopad. V průběhu dvou
měsíců bylo na vnějších hranicích Evropské unie zabaveno 34 milionů padělaných tablet.
To pro nás bylo varováním, které nás přimělo zrychlit práci. Podařilo se nám dosáhnout
výsledků, se kterými můžeme být skutečně spokojeni. Zaručili jsme vysledovatelnost
léčivých přípravků. Každý lékárník může nyní pomocí čtečky zjistit, zda je výrobek padělaný
nebo pravý.

Avšak rád bych vznesl jeden požadavek. Je pravda, že internetové stránky jsou nyní
monitorovány a mají nyní své logo, ačkoli i to by se dalo padělat, avšak v případě prodejů
přes internet musíme podniknout kroky v oblasti styku s veřejností, abychom občanům
Evropy vysvětlili rizika takových internetových nákupů. Jsem velmi potěšen, že paralelní
prodej zůstal zachován. Má horší pověst, než jakou si ve skutečnosti zaslouží, a jeho pozice
je nyní zaručena.

Rád bych učinil ještě jednu závěrečnou poznámku. Měli bychom možná zvážit, kvůli
bezpečnosti občanů a pro zlepšení všeobecného povědomí, zda by nebylo lepší vypořádat
se s často odlišnými velikostmi balení v různých zemích a zavést nějaké standardizované
řešení.

Zuzana Roithová (PPE). -    (CS) Paní předsedající, dva roky jsme diskutovali o alarmujícím
nárůstu padělaných léků včetně těch, které zachraňují život, na našem trhu. Výsledkem je
dobrá směrnice, která zpřísňuje kontrolu distributorů i obchodníků, zavádí povinné
ochranné prvky a kontrolu jejich neporušení. Výrobci budou hodnotit rizika i u pomocných
látek, a to vše se provádí již léta například v České republice. Takže je skvělé, že to bude
platit pro celou Evropskou unii.

Je také potřeba, aby systém nebyl omezen jen na léky na předpis. Nechceme-li prohrát náš
boj s padělky, budou muset členské státy dospět k vyšší míře integrace i v oblasti
zdravotnictví, sjednotit se na zákazu webových stránek nabízejících padělky a zavést
inspekce u výrobců ve třetích zemích, jako již probíhají u dovážených potravin. Vždyť jen
v Číně existuje 500 továren na padělané léky. Prostě musíme ještě přidat plyn, chceme-li
posílit bezpečnost evropského trhu.

Åsa Westlund (S&D).   – (SV) Paní předsedající, chtěla bych poděkovat panu komisaři
Dallimu, paní zpravodajce Matiasové i stínovým zpravodajům za vynikající práci, kterou
v této důležité záležitosti odvedli, neboť padělané léčivé přípravky jednoznačně představují
hrozbu pro zdraví pacientů. Obzvláště závažná je skutečnost, že roste počet padělaných
životně důležitých léčivých přípravků. Jde o přípravky na léčbu rakoviny, srdečních chorob
a infekcí, jinými slovy pro situace, kdy lidé skutečně potřebují účinné léky.

Co se týče léčivých přípravků v Evropské unii, podnikáme nyní zásadní krok kupředu,
avšak daný problém hranice Evropské unie přesahuje. Podle skupiny odborníků Světové
zdravotnické organizace v řadě zemí v Africe, Asii a Latinské Americe existují oblasti, kde
je možná více než 30 % léčivých přípravků na trhu padělaných. Je proto nesmírně důležité,
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aby byla posílena spolupráce se třetími zeměmi. Doufejme, že změny, které nyní zavádíme
v rámci Evropské unie, budou mít vliv i na země mimo naši Unii.

Struan Stevenson (ECR).   – Paní předsedající, jak jsme slyšeli, padělané léčivé přípravky
představují čím dál tím větší problém.

V roce 2008 zabránili celní úředníci vstupu 32 milionů padělaných léčivých přípravků do
Evropské unie. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že padělaných je 50 % léků
prodávaných přes internet. Dokonce jsou známé i případy, kdy padělatelé pronikli i do
legálního dodavatelského řetězce. Například v letech 2005 až 2007 odhalila Regulační
agentura pro léky a zdravotnické přípravky celou řadu případů, kdy se ve Spojeném
království padělané životně důležité léky dostaly do velkoobchodní sítě, a dokonce až do
lékáren. Patřily mezi ně přípravky Casodex, přípravek na léčbu rakoviny prostaty od firmy
AstraZeneca, nebo Plavix, přípravek zabraňující shlukování krevních destiček, který chrání
před infarktem a mrtvicí.

Proto musíme urychleně zpřísnit pravidla dovozu a vývozu padělaných léčivých přípravků
a obchodu s nimi. Toto nařízení velmi důrazně podporuji.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, problém padělaných léčivých
přípravků jednoznačně představuje hrozbu pro veřejné zdraví, ať už jde o léky na lékařský
předpis nebo o léky volně prodejné. Aniž bych měl výhrady k přijetí některých důležitých
opatření navrhovaných v této zprávě, pozornost bych nyní chtěl obrátit k jednomu
zásadnímu prvku tohoto problému. Stejně jako v případě jiných nezákonných činností se
léčivé přípravky padělají proto, že tuto činnost stimulují hospodářské faktory. Proto se
musíme zaměřit na samotné kořeny toho, proč se v oblasti léčivých přípravků točí tak
velké peníze. Jde o jeden z nejvýnosnějších obchodů na světě.

Musíme v této věci prosazovat posilování veřejných politik. Musíme zvýšit veřejnou
kapacitu v oblasti výzkumu a vývoje nových léků a přitom se zaměřit na farmaceutické
monopoly a na katastrofální důsledky, které mají pro přístup k léčivým přípravkům.
Musíme také posílit veřejnou kapacitu v oblasti výroby léčivých přípravků, dohledu nad
nimi a jejich sledování.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Paní předsedající, chtěl bych podpořit předložený návrh
směrnice, kterým se mění a doplňuje směrnice z roku 2001 o zabránění vstupu padělaných
léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce.

Výrazně se zhoršující situace na trhu si vyžaduje důrazné zpřísnění pravidel kontroly i
sankcí, jelikož množství zjištěných padělaných léků v legálním oběhu se v poslední době
zvýšilo. Situace je o to vážnější, že padělatelé v honbě za co nejvyšším ziskem přecházejí
z padělání doplňků výživy k padělání životně důležitých léků sloužících k léčbě infekcí,
srdečních poruch či rakoviny. Tyto padělky mohou mít poté i fatální důsledky pro pacienty,
kteří ani netuší, že se stali oběťmi podvodu a že tablety, které užívají, jsou pouhou imitací
léku, která jim však samozřejmě vůbec nepomůže.

Proto je naší povinností, dámy a pánové, se proti tomu špinavému obchodu s lidskými
životy a zdravím našich občanů postavit.

John Dalli,    člen Komise  .   – Paní předsedající, velice mě těší, že jsem součástí tohoto
chvályhodného hnutí a této nesmírně zajímavé diskuze. Dnes de facto jednáme o druhém
pilíři farmaceutického balíčku a ke třetímu pilíři, který se týká dostupnosti informací pro
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pacienty, už jsme zde v Parlamentu obdrželi velice dobrou zprávu. Doufám, že se ho
v následujících měsících budeme snažit velice důrazně prosadit.

Souhlasím s tím, co jste řekli, tedy že důraz musí být kladen na ochranu spotřebitelů. To
by mělo představovat dělicí čáru v krocích, které dnes podnikáme.

Udělalo se hodně práce. Ale ještě hodně jí zbývá udělat, abychom doladili detaily této
směrnice a bylo možné ji uvést do praxe. Ale ani poté nesmíme usnout na vavřínech a být
příliš spokojení s tím, že máme právní předpis, který obsahuje spoustu průkopnických
technických detailů. Musíme naše občany informovat o jejím významu a o tom, jak mohou
zužitkovat nástroje, které jim s touto směrnicí poskytujeme, aby nepadli za oběť nebezpečí,
které představuje nákup padělaných léčivých přípravků.

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zajistili řádnou zpětnou vysledovatelnost.
Důležité jsou kontroly ve třetích zemích. Musíme si nicméně uvědomit, že například 80 %
přísad, které evropský farmakologický průmysl při výrobě využívá, pochází právě ze třetích
zemí. Proto musíme být pragmatičtí.

Rovněž musíme rozlišovat, kde budeme jaké kontroly provádět. V některých třetích zemích
jsou kontroly i normy na velmi vysoké úrovni. S těmito zeměmi musíme pochopitelně
spolupracovat a postarat se o to, aby byly tyto normy dodržovány. V ostatních zemích,
které tak vyspělé nejsou, se musíme přesvědčit na vlastní oči. Právě takovou politiku musíme
prosazovat. Těším se, až na tom budeme s Parlamentem v dalších fázích pracovat a až
společně uspějeme.

Marisa Matias,    zpravodajka.  –  (PT) Paní předsedající, pochopitelně bych ráda poděkovala
svým kolegům poslancům za všechny jejich komentáře. Nebudu je tu jmenovat jeden po
druhém, to v úmyslu nemám. Domnívám se, že pokud o významu slova závazek panovaly
nějaké pochybnosti, byly zde do jedné rozptýleny. Všichni nemáme dokonalé návrhy, ale
důležitější než vědět, zda je ten či onen návrh bezchybný, je vědět, že máme k dispozici
nástroj, který nám umožní již déle neodkládat ochranu práv našich pacientů. Jsme také
povinni nezdržovat jeho přizpůsobení. Jsme povinni neotálet s jeho uvedením do praxe.
A to se nám povede jen tehdy, když budeme pracovat společně.

Pan komisař zde zmínil téma kontrol. K tomu bych chtěla dodat, že jsem ve svém původním
návrhu představila změnu v oblasti povinných kontrol ve třetích zemích. Takový je náš
závazek. Přesto v některých oblastech vítězíme a v jiných prohráváme. Komise nám
vysvětlila, že dosáhnout tohoto by nebylo možné.

V souvislosti s tímto závazkem bych se chtěla zmínit o něčem jiném. Podle mého názoru
jsme o sobě přesvědčeni, že tento závazek všichni hájíme, ale také si myslím a uvědomuji
si, že musíme trvat na tom, abychom ho splnili, protože jinak nebude účinný. Součástí
tohoto závazku jsou záruky, které mají zajistit, abychom se řídili daným postupem,
vyhodnocovali ho a měli systematický přístup k informacím, které nám umožní ověřit,
zda je zaváděn do praxe tak, jak má, a zda není zapotřebí provést některé změny.

Nakonec bych chtěla poděkovat Evropské komisi za spolupráci, a zejména španělskému
a belgickému předsednictví, se kterými jsme v posledních šesti měsících spolupracovali.
Dokonalé návrhy neexistují, neexistují ani dokonalá opatření. Chyby se budou objevovat
vždy, ale myslím si, že máme silný a solidní závazek, který nám umožní bojovat za práva
pacientů a hájit je. Jelikož plný chyb byl i můj projev, zapomněla jsem poděkovat svým
kolegyním, paní Bastosové a paní Sartoriové, za stanoviska ostatních výborů. Děkuji vám
i za vaši podporu.
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Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

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

Písemná prohlášení (článek 149)

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    písemně. – (PL) Padělané léčivé přípravky a nelegální obchod
s léky jsou celosvětovým problémem, a to jak v rozvinutých, tak i v rozvojových zemích.
Tento problém se dále šíří a představuje čím dál tím větší hrozbu pro bezpečnost a životy
pacientů. Jedním z důvodů je skutečnost, že padělané léčivé přípravky a léky prodávané
na místech, které k této činnosti nemají povolení, nesplňují požadavky na kvalitu léčivých
přípravků a obsahují zakázané látky, jejichž užívání může mít neznámé následky. Souhlasím
s tím, že tento problém vyžaduje účinnou a posílenou mezinárodní koordinaci a spolupráci,
s jejichž pomocí budeme moci zajistit účinnou strategii pro boj s padělanými léky. Plně
podporuji návrh, že by měla být podniknuta opatření s cílem minimalizovat problém
obchodu s padělanými léčivými přípravky a také obchodu s léky prodávanými na místech,
která k této činnosti nemají povolení, a obchodu s dalšími padělanými výrobky, které
splňují kritéria pro zařazení mezi léčivé přípravky. Pozornost by měla být věnována nutnosti
regulovat zásilkový a internetový prodej léčivých přípravků.

Podle informací Světové zdravotnické organizace tvoří padělané léčivé přípravky zhruba
50 % přípravků nabízených na internetu. Domnívám se, že je nezbytně nutné vypracovat
a zavést opatření, jejichž cílem bude zpřístupnit informace o padělaných léčivých
přípravcích a lécích z nelegálních zdrojů, a spustit osvětové kampaně pro veřejnost týkající
se hrozeb spojených s kupováním léčivých přípravků na místech, která k tomu nemají
povolení. Rovněž se domnívám, že by bylo rozumné zavést do praxe záruky, které umožní
identifikovat léčivé přípravky a ověřovat jejich autenticitu a zpětnou vysledovatelnost.

Bogusław Sonik (PPE),    písemně . – (PL) Padělané léčivé přípravky jsou globálním
problémem, který je zapotřebí řešit v globálním kontextu. Mezi příčiny tohoto problému
patří vysoká cena léků a nedostatečná informovanost pacientů, ale tyto příčiny mají do
značné míry i právní povahu. Této situace využívají zločinecké skupiny po celém světě.
Proto bych chtěl vyslovit uznání společným opatřením podniknutým orgány Evropské
unie a téměř jednomyslnému postoji, který k navrhování kompromisního legislativního
aktu v této záležitosti zaujaly všechny politické skupiny. Rád bych citoval bývalého
generálního tajemníka Interpolu Ronalda Noblea, který porovnával počty obětí terorismu
a padělaných léků: za 45 let teroristé zabili 65 000 lidí, kdežto padělané léčivé přípravky
si jen v Číně vyžádaly 200 000 obětí.

Domnívám se, že sledování, kontrolní opatření, zpřísňování norem a založení systému
vzájemného uznávání jsou všechno dobrá řešení, na něž klademe důraz a od kterých se
můžeme odrazit. Jakožto místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin bych chtěl také vyzdvihnout roli informačních kampaní zacílených
na pacienty a také ukládání povinností farmaceutickým firmám v této oblasti. Pacienti by
měli mít přístup ke kvalitním a objektivním informacím o tom, jakým způsobem jsou jim
léky předepisovány a jaké mají vlastnosti.

Marc Tarabella (S&D),    písemně. – (FR) Padělané léčivé přípravky tvoří 50 % všech léků
prodaných přes internet a 1 % až 3 % léků prodaných lékárníky vydávajícími léky na
předpis. Tyto padělané přípravky se vyvíjejí: nyní mezi ně patří životně důležité léky i léky,
které souvisejí s životním stylem. Je naší povinností chránit zdraví svých spoluobčanů,
kteří se rozhodnou objednat si léky přes internet, aby ušetřili čas nebo peníze, a přitom si
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nejsou vědomi rizik, která podstupují. Aby toho nebylo málo, tyto padělané léky se dostávají
do formálního dodavatelského řetězce a do lékáren, a mohou tedy ohrozit život každého
z nás. Každý rok zemře po požití padělaných léčivých přípravků 200 000 lidí. To už není
jen znepokojivý trend: proti této pohromě musíme bojovat všemi prostředky, které máme
k dispozici. Proto vítám navržené přijetí směrnice, která zavede používání jedinečného
kódu pro vysledování balení léčivých přípravků, s jehož pomocí bude možné ověřit, zda
daný léčivý přípravek je autentický, a také logo, díky kterému bude možné rozeznat
důvěryhodné webové stránky prodávající farmaceutické výrobky. Chtěl bych však zdůraznit,
že poskytnutí této záruky, na niž mají pacienti právo, nesmí být záminkou pro zvyšování
cen.

Siiri Oviir (ALDE),    písemně. – (ET) Farmaceutický průmysl je jedním ze tří nejvýnosnějších
průmyslových odvětví. To je bezpochyby jeden z hlavních důvodů, proč se padělaná léčiva
dostávají na trh. V loňském roce celníci zabavili o 384 % padělaných léčivých přípravků
více než před pěti lety. Pro boj s tímto jevem je velice důležité přijmout v rámci Evropské
unie jednotná bezpečnostní opatření, mezi něž patří i opětovné balení. Pacienti si musí
být naprosto jistí, že veškeré léky, které berou, jsou skutečně tím, za co je pokládají, a že
účinná látka v předpisu odpovídá tomu, co daný lék obsahuje. Z hlediska národního zdraví
je nanejvýš důležité, aby léky byly účinné, kvalitní a bezpečné. Je nutné zakázat lživé
informační kampaně farmaceutických společností třetích stran, které získaly od pověřených
orgánů licenci k prodeji. Tento zákaz by se měl vztahovat i na informace a reklamy
distribuované lékařskému personálu.

Elisabetta Gardini (PPE),    písemně. – (IT) V zájmu široké veřejnosti a společností, které
fungují korektně a odpovědně, je nezbytně nutné ochránit farmaceutický dodavatelský
řetězec před průnikem padělaných léčivých přípravků. Směrnici, kterou zkoumá Parlament,
se tudíž musí dostat široké podpory, jelikož zavádí postupy a povinnosti, které, jak doufám,
povedou ke konkrétním a efektivním výsledkům. Zejména bych chtěla vyzdvihnout význam
jistých povinnosti, které byly uloženy celé škále aktérů dodavatelského řetězce od
distributorů po velkoobchodníky, a zejména zavedení „bezpečnostních prvků“ u léčivých
přípravků na předpis, jejichž cílem je zajistit spotřebitelům jednotnost výrobního a
dodavatelského řetězce. Mezi další opatření, která podle mého názoru omezí obchod
s padělanými léčivými přípravky, patří přísnější pravidla pro kontroly, zpětnou
vysledovatelnost látek obsažených v léčivých přípravcích i pro internetový prodej. Je však
zapotřebí poznamenat, že kompromisní znění stanoví, že v místech výroby ve třetích
zemích budou prováděny pravidelné kontroly, ale provádět je budou orgány příslušných
třetích zemí. Lepší by však bylo, kdyby je prováděly orgány těch zemí, kterým jsou léky
určeny, protože hlavní hrozba padělání pochází právě ze třetích zemí.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  , písemně. – (RO) Kompromis, kterého jsme dosáhli, je
vyrovnaný a představuje důležitý pokrok v oblasti bezpečnosti a zdraví pacientů. Vítám
začlenění bezpečnostních prvků na balení léčivých přípravků. Abychom zajistili, že tyto
prvky budou skutečně účinné, je nezbytné, aby všichni ti, jež jsou zapojeni do distribučního
řetězce, podléhali přísnějším předpisům. Zapojení zprostředkovatelů je nepochybně krok
správným směrem.

Tento kompromis také nastoluje rovnováhu mezi ochranou zdraví pacientů a náklady,
které tato nová nařízení způsobí výrobcům léčivých přípravků. Nejvyšší význam pro nás
má to, abychom zaujali postoj vycházející z míry rizika, že určité léčivé přípravky budou
padělány. Proto se domnívám, že omezení nových opatření na léčiva vydávaná na předpis
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je vítaným krokem. Bylo by nepatřičné, aby výrobci léčivých přípravků, které nejsou cílem
padělání, nesli vysoké náklady spojené s bezpečnostními opatřeními.

Konečně, zahrnutí internetových lékáren do tohoto opatření představuje výrazný pokrok
pro bezpečnost pacientů, kteří rádi kupují léčivé přípravky na internetu. Nemůžeme
padělatelům dovolit, aby těžili z právního vakua, a tím ohrožovali zdraví našich pacientů.
Zavedení záruk ukazujících, zda příslušná webová stránka prodává pravé léčivé přípravky,
velmi pomůže pacientům, kteří nakupují tímto způsobem.

Příloha – Postoj Komise

Pozměňovací návrhy:

Přímo přijatelné: pozměňovací návrh 120 (text jako celek, blok č. 1, kompromisní
pozměňovací návrh). Komise je pro přijetí kompromisního znění textu legislativními
orgány.

17. Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)

Předsedající.   – Dalším bodem je doba vyhrazená pro otázky (B7-0009/2011).

Následující otázky jsou určeny Komisi.

Otázka č. 18, kterou pokládá Gilles Pargneaux (H-000028/11)

Předmět: Zákaz uvedení léčivého přípravku Mediator na trh

Může Komise sdělit důvody, proč nebylo rozhodnutí týkající se zákazu uvádět na trh léčivé
přípravky obsahující benfluorex přijato již v roce 1998? Neměly by Komisi opět zneklidnit
zákazy, které vydaly španělské a italské orgány? Stručně řečeno, proč Komise vyčkávala
tak dlouho, až do června 2010, než přijala pevné rozhodnutí týkající se uvádění tohoto
přípravku na trh?

Může Komise upřesnit, zda má v úmyslu požádat Evropskou agenturu pro léčivé přípravky
o vypracování věrohodných retrospektivních studií o používání tohoto léčivého přípravku
v průběhu posledních dvaceti let?

John Dalli,    člen Komise  .   – Dovolte mi, abych odpověděl na všechny čtyři části otázky
postupně.

První otázka zněla: Může Komise sdělit důvody, proč nebylo rozhodnutí týkající se zákazu
uvádět na trh léčivé přípravky obsahující benfluorex přijato již v roce 1998? Odpověď zní:
O benfluorexu jsme diskutovali v roce 1998 ve Výboru pro hromadně vyráběné léčivé
přípravky, jež se nyní nazývá Výbor pro humánní léčivé přípravky, v rámci Evropské
agentury pro léčivé přípravky a následně i v pracovní skupině pro farmakovigilanci.

Výbor tehdy usoudil, že benfluorex by neměl být zahrnut do probíhajícího postupu
hodnocení na evropské úrovni, jež se týkalo určitých anorektik, kvůli jeho odlišnému
mechanismu účinku. Bylo však dohodnuto, že pracovní skupina pro farmakovigilanci v
rámci výboru prověří, zda s touto sloučeninou nejsou spojena nějaká bezpečnostní rizika.
V březnu roku 1999 pracovní skupina pro farmakovigilanci shledala, že léčivé přípravky
obsahující benfluorex nepředstavují žádné velké riziko v poměru k jejich přínosu. Následná
diskuse na toto téma v pracovní skupině nevedla ke změnám tohoto závěru.
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Co se týče druhé otázky: Neměly by Komisi opět zneklidnit zákazy, které vydaly španělské
a italské orgány? Odpověď zní: Itálie ani Španělsko nezrušily registraci benfluorexu na
svém území. Ve skutečnosti nějaký členský stát poprvé podnikl účinná opatření ke zrušení
registrace Mediatoru na svém území v roce 2009, kdy registraci léku na svém území
pozastavila Francie.

Ve Španělsku se v roce 2003 vzdal registrace sám držitel rozhodnutí o registraci Servier.
Podobně i v Itálii v roce 2003 o obnovení rozhodnutí o registraci nezažádal opět sám
Servier.

Přípravek se mohl nadále prodávat ve Francii, Portugalsku, Lucembursku a Řecku. O
Benfluorexu se diskutovalo v rámci pracovní skupiny pro farmakovigilanci, jež funguje
jako fórum, v němž si členské státy mohou údaje týkající se farmakovigilance vyměňovat
mezi sebou.

Rád bych se zdůraznil, že sledování údajů týkajících se farmakovigilance a následné
rozhodnutí o udělení, či neudělení registrace léčivého přípravku v určitém členském státě
je prvořadou odpovědností členských států. Zásahy Komise v těchto případech jsou
výjimečné a omezujíc se pouze na konkrétní situace, pro něž má Komise oporu v právních
předpisech.

Komise může zahájit celoevropský postup hodnocení Evropskou agenturou pro léčivé
přípravky ve dvou případech: zaprvé, když členské státy přijmou odlišná vnitrostátní
rozhodnutí týkající se registrace léčivého přípravku, a zadruhé, předtím, než dojde
k jakémukoli rozhodnutí ohledně udělení, změny, pozastavení nebo zrušení registrace,
jež se jeví jako nezbytné, především pak v situaci, kdy jsou zohledněny informace týkající
se farmakovigilance v případech, kdy jde podle Komise o zájmy celého Společenství.

V tomto případě nebyly zahájeny žádné kroky na úrovni EU, jelikož k tomu nevedly závěry
pracovní skupiny pro farmakovigilanci ani skutečnost, že v té době nebyla na úrovni
členských států učiněna žádná různící se rozhodnutí v reakci na jednání pracovní skupiny.

Třetí otázka zněla: Stručně řečeno, proč Komise vyčkávala tak dlouho, až do června 2010,
než přijala pevné rozhodnutí týkající se uvádění tohoto přípravku na trh? Odpověď zní:
Teprve v roce 2009 jeden z členských států, konkrétně Francie, pozastavil registraci léčivého
přípravku Mediator. Podle nových ustanovení, která jsou v platnosti od roku 2004,
automaticky následovalo zhodnocení poměru mezi přínosy a riziky přípravku, jež vedlo
k přijetí rozhodnutí Komise, v němž požadovala, aby všechny členské státy zrušily registraci
jakýchkoli přípravků obsahujících benfluorex na svém území.

V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že nový právní předpis týkající se farmakovigilance
ze dne 15. prosince 2010 zavedl dodatečná ustanovení, která mají zajistit, aby Evropská
agentura pro léčivé přípravky rozpoznala včas signály bezpečnostních problémů u
přípravků povolených v členských státech, a také představily nové postupy na úrovni
Evropské unie, které mají za cíl ohodnotit signály týkající se bezpečnosti u takovýchto
přípravků, což by mělo vést k harmonizované činnosti členských států.

Čtvrtá a poslední otázka zněla: Může Komise upřesnit, zda má v úmyslu požádat Evropskou
agenturu pro léčivé přípravky o vypracování věrohodných retrospektivních studií o
používání tohoto léčivého přípravku v průběhu posledních dvaceti let? Odpověď zní:
Komise doposud nepožádala Evropskou agenturu pro léčivé přípravky o vypracování
věrohodných retrospektivních studií o používání tohoto léčivého přípravku v průběhu
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posledních dvaceti let. Čísla a údaje v dokumentaci, které uvádí francouzská zpráva, jasně
ukazují, že zdaleka nejvíce se tento léčivý přípravek užíval ve Francii.

Předsedající. -   Jen bych ráda objasnila, jak budu dnes večer postupovat v případě
doplňujících otázek. Vyslechneme si všechny doplňující otázky najednou – mějte na paměti,
že na doplňující otázku máte pouze 30 vteřin – a poté požádám komisaře, aby odpověděli
na všechny tyto otázky en masse.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Paní předsedající, rád bych vznesl jednu připomínku
v souvislosti s poznámkami a reakcemi pana komisaře Dalliho, jemuž bych tímto rád
poděkoval za poskytnuté odpovědi a vyjasnění. Jak jste uvedl, pane komisaři, v roce 2003
a 2005 právě Servier požádal o to, aby byl tento léčivý přípravek stažen v těchto dvou
zemích z prodeje. Také jste řekl, že v roce 1998 a 1999 se pracovní skupina nerozhodla
přípravek z prodeje stáhnout ani stažení nenavrhla. Avšak přesto víme, že tento přípravek
byl ve  Spojených státech stažen ztrhu už v roce 1997.

Proto je zcela jasné – a to je podstatou problému –, že na tak velkém trhu, jaký představuje
Evropská unie a který zahrnuje 500 milionů evropských občanů, musíme být ostražitější
Především pak potřebujeme další varovné signály, které spustí opatření na celoevropské
úrovni, a jasné vymezení pravomocí Evropské komise a Evropské agentury pro léčivé
přípravky. Tak se budeme schopni vyhnout opakování situací, ke kterým v některých
členských státech došlo, jako byl např. výše zmiňovaný případ Francie.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Paní předsedající, dovolte mi rozšířit předmět této rozpravy,
protože léčivý přípravek Mediator zkrátka představuje jen špičku ledovce a vyvolává mnoho
dalších otázek.

Jak je kupříkladu možné, že léčivý přípravek, který je považován za potenciálně škodlivý,
či dokonce smrtelně nebezpečný, a který byl v některých členských státech stažen z prodeje,
může být dále volně v oběhu v rámci Evropské unie?

Neměli bychom se skutečně vážně zamyslet nad tím, jakou úlohu a jaký účel plní Evropská
agentura pro léčivé přípravky, jestliže její závěry nejsou pro členské státy závazné?

John Dalli,    člen Komise  .   – Postupy, které byly uplatňovány v době událostí, o nichž
jsem se zmiňoval ve své odpovědi, byly skutečně takové, jaké jsem uvedl: existovalo zde
jasné oddělení pravomocí členských států a evropských orgánů – oddělení, které vlastně
stále platí a které si členské státy žárlivě střeží. Z tohoto důvodu jsme v průběhu času došli
k názoru, že bychom měli zpřísnit naše postupy a procesy týkající se farmakovigilance.

Musím říct, že v roce 2004 jsme učinili krok vpřed a přehodnotili postupy a procesy týkající
se farmakovigilance, které již fungují, a také ty, které jsou obsaženy v poslední dohodě o
farmakovigilanci. Máme nyní k dispozici mnoho „brzd“ a také můžeme podnikat další
kroky na úrovni Evropské unie, abychom zajistili, že budeme informováni o všech
přípravcích, které budou někde staženy z prodeje, a budeme na to moci patřičně reagovat.
To dříve nebylo možné.

Taková je tedy situace dnes. Pověřil jsem nyní své spolupracovníky provedením zátěžového
testu týkajícího se mimo jiné nových postupů a procesů v oblasti farmakovigilance, které
vstoupily v platnost po naší poslední dohodě. Považují Mediator za případovou studii a
zkoumají, zda je v současnosti možné, aby podobná situace jako v případě Mediatoru
nastala i při fungování nejnovějších postupů v oblasti farmakovigilance. Pakliže najdeme
nějaká hluchá místa, překážky nebo nedostatky, které by způsobily, že by v takovýchto
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případech nebyly podniknuty patřičné kroky, postaráme se o to, abychom spolu s vámi
celou situaci napravili.

Předsedající.    Otázka č. 19, kterou pokládá Ivo Belet (H-000027/11)

Předmět: Prodej předplatného pro iPad společností Apple

Výrobce iPadu Apple požaduje, aby vydavatelé novin a časopisů nabízeli čtenářům své
produkty (jednotlivá vydání i předplatné) výhradně prostřednictvím internetového obchodu
společnosti Apple zvaného iTunes, aby si společnost udržela kontrolu nad podmínkami
prodeje. To znamená, že uživatelé iPadu si již nemohou objednat žádné noviny nebo
časopis pro iPad prostřednictvím internetových stránek daných vydavatelů.

Domnívá se Komise, že tento postup je v souladu s právními předpisy EU a takovými
zásadami, jako je interoperabilita a otevřený internet?

Mohlo by se jednat o případ zneužití dominantního postavení, a tudíž porušení článků
101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie?

Jaké kroky v této souvislosti Komise podnikne?

Andris Piebalgs,    člen Komise. – Společnost Apple dnes oznámila, že bude nabízet digitální
předplatné novin a časopisů na přístrojích iPad výhradně prostřednictvím aplikací (Apps),
které prodává ve svém internetovém obchodě. Vydavatelé budou stále moci nabízet
internetové předplatné prostřednictvím svých webových stránek nebo jiným způsobem,
ale už nebudou moci zpracovat předplatné zakoupené prostřednictvím jedné z aplikací
(Apps) na telefonu iPhone, kde by Apple fungoval jako zprostředkovatel.

To, zda chování společnosti Apple představuje porušení pravidel hospodářské soutěže
v Evropské unii, závisí na mnoha věcných, právních i ekonomických faktorech. Aby se
tak stalo, musel by Apple kromě jiného mít dominantní postavení na relevantním trhu.
Hranice takového relevantního trhu nejsou jasné, jelikož toto odvětví je relativně nové a
stále se vyvíjí a jelikož existuje několik srovnatelných platforem a přístrojů, které mají
podobné funkce, z nichž některé jsou podporovány internetovými obchody s aplikacemi,
protože poptávka spotřebitelů po elektronických nebo tištěných časopisech je taktéž nejistá
a stále se proměňuje.

Až bude trh řádně definován, bude nutné posoudit otázku dominantního postavení.
Dominantní postavení bylo Soudním dvorem definováno jako situace, v níž má podnik
hospodářskou sílu, která mu umožňuje bránit zachování účinné hospodářské soutěže na
relevantním trhu tím, že mu poskytuje možnost jednat do značné míry nezávisle na svých
soutěžitelích, zákaznících a nakonec i spotřebitelích. 

Komise především poznamenává, že existují i další platformy poskytující aplikace a několik
společností již představilo, nebo v blízké budoucnosti plánuje představit, několik přístrojů,
jež se svou funkcí a účelem podobají iPadu. Komise bedlivě sleduje další vývoj obchodních
politik společnosti Apple a je v úzkém kontaktu s vnitrostátními orgány zabývajícími se
hospodářskou soutěží.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Paní předsedající, dnes odpoledne společnost Apple oznámila,
že chce zavést nový model pro své předplatitele, ale je přitom zcela jasné, že chce využít
svého postavení na trhu, ať už jde o dominantní postavení, nebo ne, aby se dostala
k informacím o zákaznících, které mají nyní k dispozici vydavatelé. V dlouhodobém
horizontu to může mít neblahý vliv na vydavatele v Evropě stejně jako na pluralitu médií.
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Chtěl bych se proto zeptat, zda jste připraveni jednat, nehledě na to, zda se jedná, či nejedná
o případ dominantního postavení, a zda se chystáte vůbec nějak převzít iniciativu. Jinými
slovy, mohl byste vysvětlit, jaký časový horizont máte v této souvislosti na mysli? Hodlá
Komise vyvinout iniciativu v horizontu týdnů, nebo měsíců?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Paní předsedající, pane komisaři, rád bych
vám poděkoval za odpověď, ale podle mého názoru jste jaksi zapomněl zmínit naprosto
zásadní otázku, konkrétně mám na mysli to, zda jsme schopni si vůbec představit, jak
velkou část trhu může nový výrobek společnosti Apple ovládnout. Odpověděl jste poněkud
obecně v tom smyslu, že tato záležitost se v současnosti teprve zkoumá. Avšak já se
domnívám, že bychom měli vědět, zda jde skutečně o reálnou hrozbu, že by společnost
Apple získala dominantní postavení na evropském trhu.

Andris Piebalgs,    člen Komise. – Teprve se uvidí, zda společnost Apple získá dominantní
postavení na trhu, jelikož trh se stále vyvíjí. Musíme nejprve zhodnotit, co přesně tento
trh je a co znamená mít na tomto trhu dominantní postavení. Co se týče zastoupení na
trhu, v tomto stádiu je malé a je předčasné hovořit o jakýchkoli krocích ze strany Komise.

Pokud zde bude hodně konkurenceschopných návrhů a přístup společnosti Apple nebude
mít za následek dominantní postavení na trhu, pak není důvod, aby Komise cokoli
podnikala. Jak jsem již řekl, Komise celou situaci bedlivě sleduje podle předpisů EU v oblasti
hospodářské soutěže, a pokud bude potřeba podniknout nějaká opatření, dojde k nim ve
chvíli, až na ně přijde vhodná doba a až dojdeme k názoru, že jsou skutečně nezbytná.
Můžete se spolehnout, že pokud to bude nutné, patřičné kroky podnikneme.

Předsedající.    – Otázka č. 20, kterou pokládá Laima Liucija Andrikiene (H-000053/11).

Předmět: Ochrana investic v souvislosti s jednáním mezi EU a Ruskem o nové dohodě o
partnerství a spolupráci

Upozorňuje Komise během jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci s Ruskou
federací na otázky týkající se ochrany investic, a to především v odvětví energetiky? Zamýšlí
Komise – s přihlédnutím k množství případů, kdy byly evropské energetické společnosti
donuceny opustit ruský trh, aniž by měly možnost vyhledat nestrannou a spravedlivou
ochranu ze strany místních soudních orgánů – do nové dohody o partnerství nebo do
dalších hospodářských dohod s Ruskou federací začlenit mechanismus pro řešení sporů
mezi investorem a státem?

Jaký zaujímá Komise postoj ke Smlouvě o energetické chartě (ECT)? Domnívá se Komise
i nyní, že by ruská vláda mohla ECT znovu podepsat a časem ji ratifikovat? Anebo budou
podobná opatření na ochranu investic v odvětví energetiky začleněna do nové dohody o
partnerství?

Andris Piebalgs,    člen Komise. – Vážená paní předsedající, s celkovým objemem
zahraničních investic ve výši 92 miliard na konci roku 2008 je Evropská unie zdaleka
největším zahraničním investorem v Ruské federaci.

Co se týče energetického odvětví, má Evropská unie pevný úmysl zajistit, aby klíčové zásady
zakotvené ve Smlouvě o energetické chartě byly také součástí probíhajících jednání mezi
Evropskou unií a Ruskou federací o nové úmluvě. Součástí relevantních opatření by měla
být ochrana investic pro energetické odvětví a zejména silný mechanismus pro řešení
sporů.
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Celkové hodnocení Evropské unie týkající se toho, že Smlouva o energetické chartě je
i nadále cenným multilaterálním nástrojem pro řízení mezinárodních energetických vztahů,
by nemělo být tímto přístupem nijak dotčeno. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že stanoví
právně závazná pravidla pro přesun ochrany investic a že obsahuje ustanovení o urovnávání
sporů v energetickém odvětví.

Evropská unie je toho názoru, že obnovený závazek Ruska v procesu energetické charty,
který byl vyjádřen při posledním summitu EU-Rusko, je velice důležitý a povede v tomto
ohledu ke konstruktivnímu a otevřenému přístupu. V této souvislosti Evropská unie vítá
zájem Ruska na vytvoření právně závazného energetického rámce, který vyplývá z jeho
nedávno předloženého návrhu úmluvy o zajištění mezinárodní energetické bezpečnosti.
Modernizace procesu energetické charty by byla vhodná z hlediska multilaterálního jednání
o tomto návrhu.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Mám jednu doplňující otázku. V Evropském
parlamentu v současné době pracujeme na budoucí podobě evropské investiční politiky.
Co se týče Ruska, často slýcháme o expanzi tamějších společností na evropský trh, zejména
v energetickém odvětví, ale sami evropští investoři přitom čelí nesmírným obtížím, když
chtějí v Rusku investovat, zejména do těch odvětví, které Rusko považuje za strategické,
jako je například energetické odvětví. Jaké kroky hodlá Komise podniknout pro to, aby
byla v investičních vztazích v rámci nové dohody o partnerství dodržena zásada reciprocity?

Andris Piebalgs,    člen Komise. – Za týden máme schůzku s ruskou vládou, při níž téma
investiční politiky bude jistě projednáváno, protože obě strany mají k tomuto tématu své
argumenty. Rusko dále tvrdí, že některé jeho investice nejsou v Evropské unii dostatečně
oceňovány, takže jednání probíhají.

Zároveň mohu s klidným svědomím říci, že se v loňském roce začaly zlepšovat vztahy
v některých značně složitých otázkách: Rusko je nyní ochotnější diskutovat o těchto
otázkách více do hloubky a podrobněji. Jsem nicméně toho názoru, že vztahy by se měly
zakládat na shodě a že nové dohody, které jsem se zmínil a které budou následovat Dohodu
o partnerství a spolupráci, by měly obsahovat důsledné doložky týkající se ochrany investic.
To je jediný způsob, jak se můžeme vyhnout situacím, kdy jedna strana nařkne tu druhou
z toho, že nehraje podle pravidel.

Současný dynamický politický vývoj zavdává důvod k nadějím, že se nám podaří tuto
dohodu uzavřít a začlenit do ní relativně pevná ustanovení. Je více než jasné, že v loňském
roce prošly naše vztahy zásadními pozitivními změnami.

Předsedající. –    Otázka č. 21, kterou pokládá Anne E. Jensenová (H-000058/11)

Předmět: Podpora poskytovaná Evropskou unií Světovému fondu pro boj proti AIDS,
tuberkulóze a malárii

V rozpočtu na rok 2011 jsou na Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii
(GFATM) vyčleněny značné částky (65 000 000 EUR v prostředcích na závazky a 47 608
950 EUR v prostředcích na platby).

Nedávno vypracované zprávy však poukazují na výrazné nedostatky tohoto fondu. Protože
se navíc ve spojitosti s fondem objevily problémy korupce a úplatkářství, některé členské
státy své platby do fondu pozastavily.

Jak Komise zajistí, aby prostředky vyčleněné na GFATM nebyly využívány na úplatkářství
a korupci?
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Jaká opatření přijala Komise k zajištění toho, aby GFATM i nadále splňoval pravidla
způsobilosti pro financování z prostředků EU?

Zvážila Komise možnost pozastavit financování GFATM?

Andris Piebalgs,    člen Komise. – Tato otázka je zcela na místě a týká se tématu, jež Komise
bere velice vážně, a proto ji sleduje pozorně a s velikým znepokojením. Světovému fondu
pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii se dostává ze strany Komise výrazné podpory.
Tento fond je velice úspěšný a já mám v úmyslu se jím zabývat a zmíněné problémy v co
nejkratší době vyřešit, aby Komise zůstala i nadále jedním z jeho největších přispěvatelů.

Je zapotřebí zdůraznit, že zjištěné problémy nevznikly ve fondu samotném, ale viníky jsou
osoby odpovědné za provádění programů v jednotlivých zemích. V těchto zemích je
zapotřebí neustále věnovat zvláštní pozornost tomu, aby se zmíněným problémům
předešlo. Je veřejně známo, že úřad generálního inspektora Světového fondu provádí
šetření ohledně toho, jak je využíváno 4,8 miliard dolarů v 33 zemích. Tato šetření probíhají
buď systematicky, nebo v reakci na získané informace o potenciálním zpronevěřování
finančních zdrojů. Toto šetření je již uzavřeno. V souladu s běžnou praxí vydal úřad
generálního inspektora zprávu a publikoval ji na stránkách Světového fondu.

Tento postup se při prosazování politiky nulové tolerance vůči korupci, kterou Světový
fond vyhlásil, ukázal jako účinný a transparentní. Co se nás týče, Komise zadala nezávislý
audit Světového fondu o pěti pilířích, jak vyžadují finanční nařízení Evropské unie pro
všechny organizace, které využívají finanční podpory Evropské unie. Zpráva o auditu,
která byla vydána v listopadu 2010, vyjádřila celkový závěr auditorů, že prostředí vnitřní
kontroly Světového fondu ctí zásady rozdělení odpovědností, kontroly řízení země
a regionálního účetního vykazování. V praxi tudíž fungují standardní mechanismy
a kontroly, s jejichž pomocí lze zajistit, že je s finančními příspěvky od dárců řádně
nakládáno.

Auditoři nicméně předložili několik návrhů, které by spolu se stávající strategií řízení rizik
měly přispět ke kvalitnějšímu řízení fondů. V návaznosti na tuto zprávu moje služby
v současné době projednávají potřebné úpravy, které by měly zkvalitnit a zrychlit reformní
agendu Světového fondu, která byla schválena dne 4. ledna. V návaznosti na institucionální
posouzení podnikneme také druhou kontrolní návštěvu, jejíž součástí jsou i inspekce
v konkrétních zemích. Prostřednictvím dopisu s datem ke dni 27. ledna 2011
a telekonferenci, která proběhla dne 2. února, jsem již kontaktoval výkonného ředitele
Světového fondu, pana Kazatchkinea, s cílem vyjádřit naléhavou nutnost dodatečných
reforem, potřebných k dalšímu posílení řídících procesů a operací fondu na místě.

Mezitím, během zasedání představenstva, svolaného na 2. února, navrhl sekretariát
Světového fondu, aby byl prostřednictvím mechanismu Světového fondu pro dohled
proveden externí přezkum. Členové představenstva to uvítali. Takže v odpovědi na vaši
otázku, zda Komise zvážila možnost, že by Evropská unie pozastavila financování
Světového fondu, vás chci informovat, že Komise výkonnému řediteli Světového fondu
a členům představenstva oznámila, že Evropská unie vyplácení příspěvků pozastavuje.
Zároveň se domnívám, že Evropská unie a zejména Komise musí splnit svůj celkový závazek
vůči cílům Světového fondu, provést reformu procesu a strategie v souladu s danou zemí
a se zdravotními systémy.

V tomto ohledu Komise vymezuje jasná kritéria, která budou uplatněna před tím, než
začne Světovému fondu znovu vyplácet příspěvky. Tato opatření, která mají zajistit
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předcházení a odhalování zpronevěry, nemají vliv na poskytování zásadní péče pacientům,
ale zároveň reagují na to, že potřebujeme velmi rychle zavést do praxe nové, posílené
kontrolní mechanismy, protože pozastavovat příspěvky donekonečna není tím nejlepším
řešením. Potřebujeme posílené doplňkové kontrolní mechanismy na úrovni zemí, které
sníží riziko zpronevěry finančních zdrojů, a poté budeme ve vyplácení plateb pokračovat.
Komise bude, jak jsem již řekl, Světový fond i nadále výrazně podporovat, protože dosáhl
vynikajících výsledků, ale zároveň došlo ke zpronevěře a my se s ní musíme náležitě
vypořádat.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Vážená paní předsedající, chtěla bych poděkovat panu
komisaři za to, že fond podporuje, ale také za to, že podniká rozhodné kroky k tomu, aby
se vypořádal s tím, co se děje, a za to, že bere celou záležitost velice vážně. Má konkrétní
otázka na pana komisaře zní: jaký časový plán předpokládá, pokud jde o pozastavení
plateb fondu? Jak rychle se podle jeho očekávání naleznou řešení těchto problémů? Podle
vyjádření fondu byli někteří z těch, kteří jsou za zpronevěru odpovědní, zatčeni. Byly
podniknuty kroky. Chtěla bych vědět, jak dlouho podle něj potrvá, než peníze začnou
znovu proudit.

Michael Cashman (S&D).   – Vážený pane komisaři, souhlasíte s tím, že Světový fond
pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii je nezbytně nutný a že by bylo trestuhodné
zastavit nyní jeho financování, protože by to znamenalo konec životně důležitých projektů?

A dále, souhlasíte s tím, že musíme posílit kontrolní mechanismy i náš závazek, abychom
zajistili, že Světový fond bude pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce, tedy lidem, kteří
jsou ohroženi AIDS/HIV, malárií a tuberkulózo?

Na korupci nesmí doplácet nevinní lidé s AIDS/HIV nebo kteří jsou vystaveni hrozbě
malárie a tuberkulózy.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Vážená paní předsedající, i já vám, pane komisaři,
děkuji za vaši odpověď. Podle zveřejněných statistik vyčlenila Evropská unie 972,5 miliónů
EUR na Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii na období 2002 až 2010,
což představuje přibližně 50 % celkových zdrojů fondu.

Moje otázka zní: kromě toho, co jste nám řekl o problémech, jež jste zjistili, sestavila
Komise hodnotící zprávu nebo vedla vyšetřování ohledně toho, zda všechny tyto peníze
dorazily k svému zamýšlenému cíli?

Andris Piebalgs,    člen Komise. – Tato záležitost má svůj rub i líc. Na jednu stranu uznávám,
že fond odvádí vynikající práci, jelikož pomáhá potřebným. O tom není pochyb.

Na stranu druhou jde o veřejné finanční prostředky. Veřejné prostředky jsou peníze
daňových poplatníků a jeden jediný případ zpronevěry nebo podvodu může zničit práci
stovek tisíců lidí. Takže musíme urychleně nalézt řešení. Mým cílem je do začátku léta
zavést doplňková opatření, abychom mohli na podzim v platbách opět pokračovat. Toho
lze podle mého názoru dosáhnout.

Určili jsme, ve kterých oblastech je to zapotřebí, a sice na vnitrostátní úrovni. Ústřední
úřad je podroben důkladné kontrole. Když peníze převádíme, vše je v pořádku, ale když
přijde na vyplácení v dané zemi, je zde příliš mnoho rizikových prvků. Kdybyste věděli,
o jaké země se jedná a jak velké jsou jim určené specifické rozpočtové obálky, pochopili
byste, že dotyčné částky jsou příliš velké, než abychom platby přerušili, a k práci urychleně
potřebujeme zmíněné reformy.
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Pokud se příští rok zjistí, že dochází k dalším případům zpronevěry, budete první, kdo mi
řekne, že jsem o těchto případech věděl, a budete se ptát, proč jsem nepodnikl žádné kroky.
Pak bych vám odpověděl, že jsem jednal v zájmu nemocných. Ale taková odpověď by
nebyla uspokojivá.

Pokud tento problém odstraníme za půl roku, do začátku léta, neučiníme sice žádný zásadní
pokrok, co se týče fungování fondu, ale dodáme vyšší důvěryhodnost jak fondu, tak
i způsobu, jakým jsou vynakládány peníze evropských daňových poplatníků.

Předsedající. –    Otázka č. 22, kterou pokládá Jim Higgins (H-000013/11)

Předmět: Označení CE

Mohla by Komise nastínit, nakolik se podařilo posílit používání označení CE, které má
podpořit evropský vývoz na trhy, jako jsou Jižní Amerika a Asie, což byl jeden ze závazků,
který učinil komisař Tajani po svém jmenování do funkce?

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Vážená paní předsedající, pane Higginsi,
označení CE je viditelnou součástí mechanismu, který je klíčový pro hladké fungování
vnitřního trhu.

Přijetí nového legislativního rámce v roce 2008 zvýšilo spolehlivost tohoto označení
konkrétně ve třech směrech. Za prvé posílilo kontrolu systému certifikace výrobků
s označením CE. Za druhé zavedlo tržní dohled vnitrostátních orgánů, které musí
kontrolovat prohlášení výrobců o shodě a certifikáty vydané nezávislými organizacemi,
které užívání označení CE na výrobcích schvalují. A za třetí vyžaduje, aby členské státy
posílily celní kontroly s cílem zajistit, aby na evropských a světových trzích byly v oběhu
pouze ty výrobky, které jsou ve shodě s platnými právními předpisy.

Díky nástrojům určeným na ochranu označení CE, které až donedávna nebyly k dispozici,
posiluje účinné provádění nového legislativního rámce důvěryhodnost tohoto označení,
čímž zlepšuje dobré jméno výrobků nesoucích toto označení na evropských a následně
i na mezinárodních trzích. Přísnější kontroly prováděné u dovážených výrobků dále zajistí,
že na světovém trhu bude označení CE méně zneužíváno. V návaznosti na výslovnou
žádost Parlamentu Komise kromě toho úspěšně zahájila informační kampaň týkající se
označení CE, která je zacílena jak na hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky,
tak i na spotřebitele.

Cílem kampaně je zvýšit povědomí zainteresovaných stran, zejména malých a středních
podniků, o významu tohoto označení a také o fungování základního mechanismu takovým
způsobem, aby podniky mohly zavést pravidla pro řádné označování a hájit se u soudu
v případech padělání nebo nebezpečných produktů. Tím dojde ke zvýšení
konkurenceschopnosti evropských výrobků.

Naše dohody a jednání se třetími zeměmi, včetně zemí Mercosuru a Latinské Ameriky,
zejména Argentiny, mají za cíl prosadit regulační a technický model, který se týká označení
CE. V rámci mých styků s touto částí světa hodlám zmíněné body vysvětlit a samozřejmě
prosadit řešení, na jejichž zavedení jsme se dohodli. Latinskou Ameriku navštívím na jaře
a toto téma bude rovněž na programu schůzek se zástupci vlády těch zemí, které mám
navštívit: Brazílie, Argentiny a Chile.

Samozřejmě znovu potvrzuji svůj závazek k užší spolupráci s vámi, abychom zajistili
správné fungování mechanismu pro označení CE a aby členské státy plnily své povinnosti
s cílem zvýšit konkurenceschopnost našich produktů. Budu vás samozřejmě pravidelně
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informovat o vývoji v této oblasti. Dovolte mi, abych vám připomněl, že Komise situaci
znovu přezkoumá a v roce 2013 předloží Parlamentu zprávu, jak vyžaduje nařízení (ES)
č. 765/2008.

Jim Higgins (PPE).   – Rád bych poděkoval panu komisaři za jeho odpověď. Tento koncept
je podle mého názoru dobrý. Je zaměřený na spotřebitele a týká se o dobrého jména
a spolehlivosti zboží vyrobeného v Evropské unii. Nemohu však nikde dohledat žádné
informace, například z Eurostatu, které by se týkaly toho, nakolik je tento symbol cenný
pro evropský obchod či kolik procent Evropanů vůbec ví, k čemu označení CE slouží.

Za druhé se domnívám, že bychom jej měli používat více. Na hannoverském veletrhu
v dubnu 2010 probíhala velká kampaň na podporu označení CE, přesto jej dostatečně
nevyužíváme. Potřebuje vyvinout mnohem větší společné úsilí, jelikož jeho potenciál je
obrovský.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Vážená paní předsedající, jelikož jste se zmínila
o konkurenceschopnosti Evropské unie a protože vítám vaše úsilí směřující k zavedení
průmyslové politiky Evropské unie, chtěla bych vám položit tuto otázku: jaké procento
výrobků dostupných na evropském trhu nese označení CE a jaké procento výrobků
dostupných na evropském vnitřním trhu je vyrobeno v Číně?

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Vážená paní předsedající, jsem vděčný za
to, že byla zmíněna celá řada problémů, které jsou i v centru naší pozornosti. Pravda je
taková, že produkty dovážené legálně i nelegálně ze zemí mimo Evropskou unii jsou
v mnoha případech padělané. Bohužel však orgány Komise a ani Unie nemají celní agentury
ani policejní síly na to, aby kontrolovaly dovoz, takže musíme věřit kontrolám, které
provádějí různé členské státy v případech, kdy produkty nesoucí tuto značku vstupují do
Evropské unie a jsou uváděny na trh.

Později, v odpovědi na doplňkovou otázku pana Higginse, uvedu další detaily, musím však
jasně poukázat na to, že jsme spustili informační kampaň zaměřenou nejen na prosazování
označení CE, ale také na zajištění vyšší záruky zboží díky kontrolám, jejichž cílem je
odhalovat padělané zboží.

Návrh navštívit rotterdamský přístav, kudy se dováží většina hraček, je nápad, který mi již
nějakou dobu leží v hlavě. Vydám se tam nejspíš osobně, abych dal najevo, že se Komise
soustředí na kontrolování výrobků, které nepocházejí z Evropské unie a jsou do ní dováženy
přes jeden z jejích nejvýznamnějších přístavů.

Souhlasím s poznámkou, že využívání označení CE je třeba posílit. Nacházíme se v rané
fázi a podle mého názoru bychom se měli vydat touto cestou. Takový je účel informační
kampaně, která mimo jiné vzešla z požadavku, který předložil Parlament. Během mého
působení v Evropském parlamentu se nám podařilo dosáhnout řady věcí, když jsme trvali
na tom, že je nutné, aby Evropská unie disponovala označením, které bude v první řadě
zaručovat soulad s nařízeními Evropské unie. Vlastně bychom neměli zapomínat na to,
že označení CE není evropskou značkou kvality, ale pouze ukazatelem toho, že byla
dodržena pravidla Evropské unie. V podstatě jde o druh autocertifikace či certifikace třetí
stranou

Někteří poslanci této sněmovny doufají, že po označení CE bude následovat i označení
kvality. Parlament mě k tomu dokonce před rokem nutil během slyšení, kdy jsem oznámil,
že budu kandidovat do Komise. Rozhodně nejsem odpůrcem této myšlenky, ale myslím
si, že bychom nejprve měli podpořit a zvýšit používání označení CE prostřednictvím
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informační kampaně v rámci Evropské unie. Je toho však zapotřebí udělat ještě víc a v další
fázi musíme zvážit další nové iniciativy. Nejprve však musíme zajistit, že se označení CE
stane běžnou praxí pro všechny podniky v Evropské unii, zejména pro malé a střední
podniky, které pravděpodobně vyžadují více informací.

Ujišťuji vás o svém závazku k čím dál vyšší informovanosti. Těší mě rozpravy a otázky,
jako jsou tyto, a panu Higginsovi za ně děkuji, protože podněcují k práci Evropský
parlamentu a jeho jednotlivé členy a k práci komisaře i zastupitelských úřadů Komise
a Parlamentu v Evropské unii.

Je nezbytně nutné informovat jednotlivé členské státy a obchodní organizace o tom, jak
důležité je tento nástroj používat. Stejně tak klíčové je, jak jsem již ve svém projevu
zdůraznil, vyvíjet tlak na členské státy, aby prováděly důsledný dohled na hranicích i uvnitř
trhu s cílem zamezit nebo se alespoň pokusit eliminovat problém padělání a nezákonného
využívání označení CE, čímž se zajistí ochrana našich výrobků a soulad se zákony Evropské
unie, které v první řadě hájí zájmy spotřebitelů.

Předsedající.    – Otázka č. 23, kterou pokládá Georgios Papanikolaou (H-000015/11).

Předmět: Různorodost podnikatelského prostředí v členských státech

Jednou z hlavních priorit strategie „Evropa 2020“ je podpora podnikání, která má být
zajištěna zavedením rozvojových politik a politik zaměřených na zlepšení podnikatelského
prostředí a určených obzvláště malým a středním podnikům. Nadále však platí, že pokud
jde o podnikatelské prostředí, přetrvávají mezi členskými státy značné rozdíly. V mnohých
členských státech je dokonce zatížení byrokracií tak velké a náklady spojené se zakládáním
nových společností tak vysoké, že od podnikání odrazují. Tento problém je navíc
prohlubován hospodářskou krizí, která vede k tomu, že v oblasti podnikání vzniká uvnitř
EU různorodá situace, jež se poté odráží i na poli rozvoje.

Mohla by Komise odpovědět na následující otázky: Domnívá se, že cíl rozvíjet podnikání
stanovený ve strategii „Evropa 2020“ je realistický a že navzdory výše zmíněným rozdílům
může být ve všech členských státech splněn v průběhu deseti let?

Má v úmyslu doporučit členským státům zavedení konkrétních politik a společného rámce
s cílem překonat potíže, které jsou překážkou rozvoje podnikání?

Otázka č. 24, kterou pokládá Brian Crowley (H-000042/11).

Předmět: Malé a střední podniky

Může Komise nastínit, jaká opatření byla přijata na pomoc malým a středním podnikům
v Evropě, které plánují vyvážet a investovat do rozvíjejících se ekonomik, jako je Čína?

Otázka č. 25, kterou pokládá Marian Harkin (H-000057/11).

Předmět: Podnikání v zemích uplatňujících úsporná opatření

Jsou navrhována nějaká opatření na podporu podnikání zejména v těch zemích, které
uplatňují přísná úsporná opatření?

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Vážená paní předsedající, pokusím se být
stručný, jako jsem býval ve funkci poslance Evropského parlamentu. Zabýváme se otázkami
velkého významu, k nimž patří především ochota Komise podpořit podnikání, zlepšit
prostředí, v němž podniky, zejména malé a střední podniky, fungují, a současně podpořit
jejich přístup na trhy ve třetích zemích. Tato tři témata považuji za prvořadá.
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Proto bude v nadcházejících dnech podrobena přezkumu iniciativa na podporu malých
a středních podniků („Small Business Act“ pro Evropu, SBA), která byla přijata Komisí
v roce 2008. Zásady a ustanovení této iniciativy jsou naprosto v souladu s prioritami
strategie Evropa 2020 a budou nepochybně prováděny na vnitrostátní úrovni, neboť se
jim dostává podpory všech zúčastněných stran. Jinými slovy, všichni, jak členské státy, tak
i obchodní organizace, se budou účastnit sledování získaných výsledků.

Máme v úmyslu zajistit, aby byly jak na úrovni Unie, tak i na vnitrostátních úrovních
prováděny zásady, které SBA vřele podporuje a které jsou navrženy tak, aby podporovaly
podnikání a vymýtily praxi neustálého „myšlení v malém“ při tvorbě politik.

Pro malé a střední podniky jsme již zavedli test, který má ve vyšší míře vzít v potaz postup
používaný při posuzování dopadu různých politik a závazků, které malé a střední podniky
omezují. SBA bude po provedení přezkumu obsahovat opatření, kterými se sjednotí
využívání tohoto testu a zlepší kvalita posouzení. Kromě toho budou všechny členské
státy vyzvány k tomu, aby v postupech v rámci vnitrostátních rozhodovacích procesů
zaujaly tentýž postoj.

Jelikož jsme si vědomi nutnosti snížit přílišnou byrokracii a zabránit různorodé situaci
panující mezi zeměmi, určíme konkrétní opatření, jako je založení jednotných správních
míst a využívání elektronické státní správy, abychom se pokusili urychlit procesy v této
oblasti. Komise také organizuje výměny osvědčených postupů mezi státními zaměstnanci
týkajících se konkrétních témat.

Abychom povzbudili mladé lidi k podnikání a podpořili přeshraniční obchodní spolupráci
v Evropě, vytvořili jsme opět z podnětu Parlamentu program Erasmus pro mladé
podnikatele, jehož výsledky jsou pozitivní. Máme proto v úmyslu dát tomuto projektu
právní základ, a přeměnit ho tak z pilotní akce v trvalý program.

Rovněž jsme podnikli kroky zaměřené konkrétně na ženy podnikatelky: nyní máme
k dispozici síť, kterou tvoří 250 velvyslankyň z 22 evropských zemí. Doufám, že se tato
síť ještě více rozroste. A konečně, pracujeme na vytvoření poradních programů pro ženy
podnikatelky v nejméně 12 zemích.

Co se týče podpory pro malé a střední podniky v oblasti vývozu a investic za hranicemi
Unie, zahájili jsme začátkem loňského roku velké veřejné konzultace, které odpovídají
našemu záměru posílit podpůrná opatření. Výsledky těchto konzultací nám umožní
přizpůsobit se navrhovaným pokynům, jejichž cílem je posílit podpůrné služby malých
a středních podniků, a zároveň zajistit účinné využívání veřejných financí.

Získali jsme již mnoho zkušeností, co se týče pomoci malým a středním podnikům v tom,
aby se staly mezinárodními. Mám tím na mysli projekty, které se těší značnému úspěchu,
jako je asistenční služba pro otázky duševního vlastnictví u malých a středních podniků
působící v Číně, Středisko pro průmyslovou spolupráci mezi Evropskou unií a Japonskem,
síť pro podporu podniků Enterprise Europe a výcvikové programy. Kromě toho na základě
výsledků studie financované Parlamentem připravujeme sdělení zaměřené na podporu
malých a středních podniků na trzích ve třetích zemích.

Co se týče rozvíjejících se ekonomik, jako je například Čína, mohu potvrdit, že v rámci
SBA využila Komise finančních zdrojů vyčleněných Parlamentem na přípravnou práci,
která nám umožnila zřídit asistenční a podpůrná střediska pro malé a střední podniky
v Číně a v Indii. Já sám jsem se v Pekingu loňského listopadu účastnil otevření Střediska
pro malé a střední podniky Evropské unie v Číně.
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Mohu vám také říci, že zítra bude Komise jmenovat nového zvláštního vyslance pro malé
a střední podniky, Daniela Calleju Crespa, zástupce ředitele pro podniky a průmysl, který
bude zodpovědný za dohled nad prováděním SBA a bude kontaktní osobou pro malé
a střední podniky.

Dokument Komise, který je v současné době přijímán, vyzývá všechny členské státy a místní
orgány k tomu, aby jmenovaly vyslance pro malé a střední podniky, který bude dohlížet
nad prováděním SBA v regionech Evropské unie. S radostí vám oznamuji, že jsem již
obdržel kladné odpovědi z řady členských států a několika regionů Evropské unie.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Vážená paní předsedající, pane komisaři, mnohokrát
vám děkuji za slova, která jste tu pronesl, jsou velmi ambiciózní. Podívejme se však do
minulosti. Rada pro konkurenceschopnost vyzvala v prosinci 2008 členské státy k tomu,
aby zkrátily do roku 2012 dobu potřebnou pro založení nového podniku na tři pracovní
dny. Komise pochopitelně přislíbila, že bude tento vývoj monitorovat.

O tři roky později, uprostřed hospodářské krize, vidíme, že začlenění nového podniku
trvá v Řecku 15 dní, v Rakousku 11, ve Finsku 8 a v Belgii pouze den a půl. Jinými slovy,
panují velké nerovnosti mezi zeměmi.

Moje otázka zní: jelikož se všichni shodneme na tom, že podnikání je podmínkou rozvoje,
jak může Komise přejít od pobídek k vyvíjení skutečného nátlaku na vlády, abychom mohli
harmonizovat postupy?

Brian Crowley (ALDE).   – Rád bych se zmínil o třech bodech.

Za prvé, k otázce asistenční služby působící v Číně. I když je to vynikající nápad, pro malé
a střední podniky je těžké vstoupit do odvětví, v nichž jsou přímo zapojeny. Zdá se, že by
byly vhodnější pro větší podniky.

Za druhé, koncept jednotného kontaktního místa, který se již nyní využívá interně v rámci
Evropské unie, by se dal lépe využít v zemích skupiny BRIC, tedy v Brazílii, Rusku, Indii
a Číně, aby došlo ke zvýšení vývozu a vnějších investic, které evropské společnosti mohou
přinést.

A konečně za třetí, model, který až doposud fungoval nejlépe, je vztah EU-Japonsko. Na
obou územích fungoval nejlépe v oblasti obchodu a investic. Možná bychom se měli řídit
právě tímto modelem.

Marian Harkin (ALDE).   – Moje otázka bude zřejmě poněkud obtížnější, jelikož se týká
zemí, které zavádějí velice přísná úsporná opatření a mezi něž patří i má vlastní země,
Irsko.

Podstatné je toto: malé a střední podniky potřebují přístup k úvěru, který nemají z celé
řady důvodů. Možná proto, že banky hledají větší zajištění, než mohou sami poskytnout,
nebo někdy malé a střední podniky nechtějí riskovat půjčky v současné situaci nulového
růstu.

Moje otázka zní: nemohla by Komise za těchto podmínek přijmout jiná opatření, například
zavést programy zajišťování půjček nebo rozšířit nástroj Evropské unie pro
mikrofinancování?

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (IT) Vážená paní předsedající, vážení poslanci,
velice mě těší, že již druhým dnem je téma malých a středních podniků středem parlamentní
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rozpravy. Včera večer jsme se zabývali rámcovým programem pro konkurenceschopnost
a inovaci (CIP) a také hledáním způsobů, jak pomoci malým a středním podnikům
a mikropodnikům ke získání přístupu k financování Evropské unie v souvislosti s blížícím
se osmým rámcovým programem. Rovněž jsme se zmínili o tom, co jsme pro tuto kategorii
podniků již udělali a na čem právě pracujeme.

Jak jsem uvedl ve svém projevu a také včera večer, domnívám se, že podpora malých
a středních podniků je prioritní oblastí z celé řady důvodů. Za prvé, malé a střední a podniky
musíme nezbytně považovat za základní nástroj pro zotavení se ze současné krize. Díky
dokumentu Evropa 2020 vracíme reálné hospodářství zpět do středu zájmu hospodářské
politiky. Malé a střední podniky jsou živou vodou našeho reálného hospodářství. A zároveň
se domnívám, když přistoupím k další otázce, že hrají i klíčovou společenskou roli, protože
právě ony budou v Evropské unii vytvářet nová pracovní místa, a to i tehdy, když budou
velké průmyslové korporace procházet restrukturalizačními fázemi.

Proto musíme vytvořit podmínky k tomu, aby naše malé a střední podniky byly
konkurenceschopné. Konkurenceschopnost je jiné slovo pro inovace, a abychom se stali
inovativními, musíme malým a středním podnikům pomoci k získání úvěru. Díky podpoře
Evropského parlamentu jsme přijali směrnici o pozdních platbách ze strany orgánů veřejné
správy a o mezipodnikových transakcích, která je součástí SBA. To je vynikající výsledek
a já doufám, že členské státy začnou provádět tuto směrnici, jež se stala pro celou Evropskou
unii závaznou, do 24 měsíců počínaje loňským říjnem a snad i před konečnou uzávěrkou.
Tím získá trh finanční injekci ve prospěch malých a středních podniků ve výši zhruba 180
miliard likvidity.

To není vše. Také jsem zřídil finanční fórum pro malé a střední podniky, jak je uvedeno
ve zprávě Parlamentu o politikách pro malé a střední podniky a CIP. Jde o nový projekt
Komise, v jehož rámci budeme analyzovat obtíže spojené s přístupem k úvěru a přicházet
s řešeními těchto problémů. Není náhoda, že jsme přesvědčili londýnskou burzu cenných
papírů, aby se této iniciativy vůbec poprvé účastnila. Jde také o silný signál ze strany
Spojeného království, který v podstatě znamená, že svět financí výrazně podporuje malé
a střední podniky. Finanční hospodářství se proto snaží podporovat reálné hospodářství
a sloužit mu, což je podle mého názoru významné znamení. Podniknu kroky k dalšímu
podporování práce finančního fóra pro malé a střední podniky, co se týče přístupu k úvěru,
a také určím všechny dostupné iniciativy, včetně přeshraničního rizikového kapitálu
a pokusu odstranit překážky mezi Evropskou investiční bankou a domácími úvěrovými
institucemi, protože právě ony nakonec přidělují finanční prostředky

Co bychom měli udělat pro to, abychom usnadnili přístup k financování ze strany Evropské
unie? V současné době pracujeme na budoucím osmém rámcovém programu a pro malé
a střední podniky jsme získali mnoho výhod. Zopakuji to, co jsem říkal již včera večer,
protože nevím, jestli tu vážení poslanci, kteří jsou přítomni dnes, byli i včera: co se týče
regulace registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), snížil
jsem poplatky za registraci o 60 % pro malé a střední podniky a o 90 % pro mikropodniky.
Rovněž jsem zajistil, aby byla pravidla pro zavádění regulace REACH přeložena do všech
jazyků Evropské unie. Malé a střední podniky jsou tudíž svědky skutečné podpory i v tomto
směru. Totéž chceme udělat i pro mikropodniky ve stavebním odvětví.

Uspořádal jsem také mnoho schůzek na téma mikroúvěru. Tomuto tématu jsem se také
podrobně věnoval při schůzce, která se konala před dvěma týdny v Bruselu, se zástupcem
nové mikroúvěrové organizace italské vlády, jež se zdá být dobrým příkladem. Doufám,
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že budu schopen rozšířit povědomí o osvědčených praktikách různých členských států
v tomto odvětví, aby bylo možné je zavést.

Skutečným problémem je různorodá situace v členských zemích v době, která vyzývá
k autorizaci. Není pochyb o tom, že musíme vyvinout tlak na členské státy, aby snížily
byrokratickou zátěž. O evropské byrokracii, která má jistě své vlastní problémy, se toho
namluví hodně, avšak byrokracie v členských státech se jí někdy do značné míry vyrovná.
Tak či onak, domnívám se, že je v zájmu občanů, abychom urychlili postupy. Když říkáme,
že bychom měli „myslet v malém“, musíme zajistit, aby toto, stejně jako Komise, prováděly
i členské státy. Až bude v různých hlavních městech Evropy představen přezkum iniciativy
SBA, získáme tím také možnost vyzvat členské státy ke zkrácení doby, jež je potřebná
k tomu, aby bylo vydáno povolení k založení malého či středních podniku.

Předsedající. –    Otázka č. 30, kterou pokládá Vilija Blinkeviciute (H-000019/11)

Předmět: Strategie pro politiku rovných příležitostí v Komisi

Dne 17. prosince 2010 zahájila Komise novou strategii pro rovné příležitosti žen a mužů
pro období do roku 2014, ve které si stanovila nové cíle: konkrétně počet žen ve středním
a vrcholovém managementu a počet žen, které by měly být přijaty na místa administrátorů
(AD) v generálních ředitelstvích, odděleních a útvarech Komise.

Tato nová strategie pro politiku rovných příležitostí bude mít tedy za cíl zajistit rovné
příležitosti mezi muži a ženami, které pracují v Komisi, ale netýká se jiných institucí
a agentur Evropské unie. Ovlivní tato strategie pro politiku rovných příležitostí, kterou
vypracovala Komise, i postavení žen, jež pracují v ostatních institucích EU? Nedomnívá
se Komise, že by bylo vhodné stanovit společnou strategii pro politiku rovných příležitostí,
jež by zajistila rovnost příležitostí také pro ženy a muže, kteří pracují v jiných evropských
orgánech, institucích a agenturách? Rovnost žen a mužů a rovné příležitosti jsou jedním
ze základních principů Evropské unie, a to je důvod, proč by měly být uplatňovány
univerzálně a bez výjimky na všechny zaměstnance EU.

Maroš Šefčovič  , člen Komise . – Velice mě těší, že mohu na tuto otázku odpovědět, protože
pro vás mám dobré zprávy. Počínaje prvním lednem pracuje poprvé v historii pro Komisi
více žen než mužů. Na tento výsledek jsme velice hrdí, ale víme, že tím naše práce nekončí.
Nadále musíme pokračovat v naší politice zaměřené na zvyšování počtu našich kolegyň
na manažerských i nemanažerských pozicích (AD) v rámci Komise.

Proto jsme přijali tuto strategii na období 2010 až 2014, tedy až do vypršení mandátu
stávající Komise. Skutečně bychom rádi dosáhli výsledku, kdy budou ženy zastávat 25 %
vyšších manažerských pozic, 30 % středních a 43 % administrátorských nemanažerských
pozic. Co se týče zvyšování počtu žen v manažerských pozicích, dosáhli jsme za posledních
patnáct let skvělých výsledků. Samozřejmě bychom rádi pokračovali se stejným úsilím.
Metoda, kterou hodláme využívat, spočívá v tom, že pozice lidí, kteří odejdou do důchodu,
budou obsazeny ženami, které budou zastávat 30 % vyšších manažerských pozic, a 50 %
středních a administrátorských pozic. Což znamená, že až tito manažeři půjdou do
důchodu, budou z 30 % až 50 % nahrazeni ženami.

Abych odpověděl na vaši otázku, prověřoval jsem situaci v ostatních orgánech a musím
říci, že i v Parlamentu jste zastoupeny hojně. Čísla jsou to ohromující. V Radě už to tak
slavné není, ačkoli, mám-li být upřímný, máme poněkud odlišné výsledky. Domnívám se
však, že nejlepší metodou, jak pokročit dále, by bylo pokračovat v naší politice vyměňování
osvědčených praktik a zkušeností při provádění našich politik.
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Vím, že i naši vedoucí správních útvarů a generální tajemníci o této otázce diskutují
pravidelně a věřím, že tvto výměny osvědčených postupů povedou k dobrým výsledkům
ve všech orgánech Evropské unie.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Vážená paní předsedající, pane komisaři, děkuji vám
za dobré zprávy. Vítám skutečnost, že je v Komisi více mužů než žen. Chtěla bych vám
nicméně položit doplňkovou otázku. Jak dlouho by podle vašeho názoru trvalo, než by
počet žen na řídících pozicích Evropské komise dosáhl nikoli 25 % ani 42 %, ale 50 %?
Kolik času by k tomu bylo podle vás zapotřebí? Řekl jste, že toho dosáhnete ke konci svého
mandátu.

Na mou otázku jste však neodpověděl příliš zřetelně. Jaký je názor vás, jako komisaře, na
strategii pro politiku rovných příležitostí v rámci orgánů Evropské unie? Na strategii v rámci
všech orgánů Evropské unie? Byl by to velice dobrý příklad pro členské státy, jak pro lidi
pracující ve veřejných, tak i v soukromých sektorech.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Vážená paní předsedající, chtěla bych trochu rozvést
otázku své kolegyně a zeptat se pana komisaře, zda existuje i strategie pro rovné možnosti.
Mám tím na mysli jmenování osob z nových členských států na střední a vyšší manažerské
pozice v rámci orgánů Evropské unie.

Maroš Šefčovič  , člen Komise . – Děkuji vám za vaše doplňkové otázky.

Souhlasím s vámi, že uvedená čísla se možná nezdají být tak ambiciózní, jak byste si je
do budoucna představovali, ale pravda je taková, že od roku 1995, kdy jsme začali
 uplatňovat politiky pro rovné příležitosti v Komisi, se nám podařilo počet žen ve
vrcholových pozicích zpětinásobit. To znamená, že tyto pozice jsou nyní pětkrát více
obsazeny ženami než předtím. Musíme samozřejmě přihlížet k výchozímu bodu. Souhlasím
s tím, že byl velice nízký. Také musíme porovnat, v jakém prostředím v Evropě pracujeme.

To je také částečně odpověď na druhou otázku, totiž že politiky pro vytváření těchto
podmínek pro ženy nejen v orgánech Evropské unie, ale i v členských státech, je zapotřebí
neustále zlepšovat. Nejprve musíme vytvořit vhodné podmínky pro ženy, aby mohly tyto
vysoké pozice skutečně zastávat, tedy kvalitní péči o děti, kvalitní pracovní vybavení a další
podmínky, které ženám umožní tyto pozice skutečně zastávat. Tyto podmínky jsou
pochopitelně vytvářeny postupně. Podle mého názoru jsme v rámci evropských orgánů
dosáhli dostatečně vysokých standardů a můžete vidět, na jak různých úrovních byly tyto
podmínky v různých členských státech zajištěny.

Proto moje kolegyně, paní místopředsedkyně Redingová, nyní navrhuje strategii pod
názvem rovné zastoupení mužů a žen v obchodním vedení. Zatím jde o pracovní dokument
útvarů Komise, o kterém se bude s vedoucími obchodní představiteli diskutovat za dva
měsíce, a poté budou zahájeny veřejné konzultace. Jaké ponaučení vyplývá z tohoto
procesu? Měli bychom zavést povinný systém kvót? Měli bychom se přiklonit k systému,
který funguje v Komisi, kde se snažíme vytvořit vstřícné prostředí a manažerské pobídky
pro ta GŘ, která dokážou splnit cíle týkající se zastoupení žen? Domnívám se, že poté se
dočkáme náležitých výsledků.

Předsedající.   – Otázky, které nebyly z důvodu nedostatku času zodpovězeny, budou
zodpovězeny písemně (viz příloha).
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Seán Kelly (PPE).   – Vážená paní předsedající, mám jednu procesní námitku. Chtěl bych
učinit poznámku a vím, že se mnou mnoho poslanců bude souhlasit. Není to nic proti
vám osobně, ale týká se to způsobu, jakým je organizována doba vyhrazená pro otázky.

Nikdo z poslanců nikdy neví, kolik bude zodpovězeno otázek, kolik bude zodpovězeno
doplňkových otázek, jak dlouho budou odpovědi trvat a zda budeme vůbec mít k dispozici
dobu vyhrazenou pro otázky Komisi či Radě. To se nám nelíbí. Mluvil jsem s baronkou
Ludfordovou. Přišla na večeři s hodinovým zpožděním, protože čekala, že bude její otázka
zodpovězena. Já jsem si vypočítal, že má otázka zodpovězena bude, takže jsem pozvání
na večeři odmítl. Poslanci by přinejmenším měli vědět s předstihem, kolik otázek bude
zodpovězeno, aby se podle toho mohli zařídit.

Vím, že dostanu písemnou odpověď, ale kdybych já nebo kdyby další poslanci chtěli
písemnou odpověď, mohli bychom poslat e-mail z pohodlí svého domova a e-mailem
bychom dostali i odpověď.

To je vše, co jsem chtěl říci. Myslím, že by to mělo být vzato v potaz. Není to nic proti vám,
paní předsedající: vy odvádíte dobrou práci. Proti vám nemám žádných námitek.

Předsedající.   – Pane Kelly, děkuji vám za váš vstup. Jako jedna z místopředsedů
zodpovědných za dobu vyhrazenou pro otázky bych měla podotknout, že mě znepokojuje,
že jsme jako orgán nepřiměli Komisi k tomu, aby provedla to, na čem jsme se v naší
interinstitucionální dohodě dohodli, tedy na zlepšení doby vyhrazené pro otázky. Jsem
ráda, že tu dnes večer pan Šefčovič je a že viděl na vlastní oči, jakými problémy se zde
zabýváme. Doufám, že se objeví nová hnací síla, která se pokusí přiblížit nás k situaci,
kterou jsme si při vyjednávání interinstitucionální dohody představovali.

(Zasedání bylo přerušeno ve 20:50 a pokračovalo v 21:00).

PŘEDSEDAJÍCÍ LÁSZLÓ TŐKÉS
místopředseda

18. Situace v Albánii (rozprava)

Předsedající. -   Dalším bodem je prohlášení Komise o situaci v Albánii.

Štefan Füle,    člen Komise.  – Pane předsedající, děkuji, že jste mne pozvali, abych dnes
večer hovořil o situaci v Albánii. I když se Albánie nachází na evropské pevnině, byla po
velkou část 20. století izolována. Nyní je však otevřená a přístupná. Stala se zemí
s evropskou perspektivou.

Albánie je dnes v politické krizi. Události, které se staly v pátek 21. ledna 2011 v Tiraně,
byly tragické. Politický pat provázený rostoucí nenávistí vyústil ve čtyři zbytečná úmrtí.
Atmosféra v Tiraně se musí změnit. Musí se zastavit nebezpečná spirála, která se otáčí
směrem dolů. Musí být vyřešena politická krize. Je to společná odpovědnost politických
vůdců v Albánii.

Právě to očekávají občané Albánie, a oprávněně. Demokraticky zvolení zástupci musí jako
takoví také jednat: zastupovat lid a najít demokratický kompromis.

Spočívá-li řešení krize v domácích rukou, my jako lidé zvenčí musíme udělat vše, co je
v našich silách, abychom takové řešení usnadnili. Generální ředitel Evropské služby pro
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vnější činnost Miroslav Lajčák navštívil dvakrát Tiranu, aby se setkal s prezidentem,
premiérem a vůdcem opozice. Jsem rád, že je tady dnes se mnou.

Jeho poselství jménem vysoké představitelky a místopředsedkyně Evropské komise, Cathy
Ashtonové, a jménem mým bylo jasné: zaprvé zastavit násilí a řádně vyšetřit události z
21. ledna. Tato vyšetřování by měla být vedena soudními orgány bez politických zásahů.

Zadruhé zastavit slovní napadání a implicitní i explicitní oslabení státních orgánů.

Zatřetí znovu nastolit politický dialog: uznat, že máte společnou odpovědnost za zajištění
příznivější budoucnosti Albánie. V blízké budoucnosti to znamená společně zajistit
uskutečnění svobodných, spravedlivých a transparentních místních voleb.

Začtvrté začít pracovat na důležitém úkolu, kterým bude uplatňování 12 priorit uvedených
ve stanovisku Komise z roku 2010. Vláda a opozice na tom musí spolupracovat.

Reakce politických vůdců na návštěvu Miroslava Lajčáka byla povzbudivá a reakce široké
veřejnosti kladná. Existuje určitá hybná síla, která může a měla by být využita k přeměně
krize na příležitost.

Dva albánští vůdci vítají pozornost, která jim je věnována, nicméně uvízli ve vlastní vnitřní
slepé uličce a dialog mezi vůdci nemůže nahradit vůle ani pomoc Evropské unie.

Aktivní účastí můžeme pomoci propast překlenout. Nemůžeme to však udělat dříve, než
dají obě strany najevo skutečnou ochotu upřednostnit evropskou budoucnost Albánie
před stranickou politikou a osobní nedůvěrou.

Nad některými fakty nelze zavírat oči. Albánie musí splňovat všechna kodaňská kritéria,
včetně interaktivního politického dialogu a fungujícího parlamentu – jinak to nepůjde.

Albánii čeká následující: perspektiva EU v souladu se závěry Rady a na základě kodaňských
kritérií; jasné určení 12 priorit stanoviska Komise z roku 2010, jejichž realizace by umožnila
Albánii zahájit přístupová jednání s Evropskou unií. Mezi těchto 12 priorit mimo jiné
patří: zlepšit fungování demokratických institucí a politického dialogu, právní řád a reforma
soudnictví, boj proti organizovanému zločinu a ochrana lidských práv.

Těchto 12 priorit a kodaňská kritéria nejsou jen cvičení pro politiky. Naopak, přinesou
občanům jasný a měřitelný prospěch. Je nezbytně potřeba, aby albánští politici považovali
za nejdůležitější zájmy občanů Albánie.

Pojďme tyto priority přeměnit v evropský rámec pro řešení současných politických výzev
v Albánii. Proto jsem poslal předsedovi vlády Berishovi týden před lednovými
demonstracemi dopis, v němž jsem stanovil na základě těchto 12 priorit plán, který by
měl Albánii pomoci vymanit se z nynější bezvýchodné situace. Všichni jsme byli svědky
tragických událostí, které následovaly.

Ještě není moc pozdě. Dostaneme-li nezvratné signály, že existuje vzájemná ochota použít
tento evropský rámec k postupnému překonání politického patu a nynější krize, pak
budeme reagovat pozitivně.

Zásadní roli má také Evropský parlament. Vy jako politici můžete vyslat politikům jasný
signál. Jasný a jednotný signál této sněmovny a celé Evropské unie o připravenosti se do
této záležitosti zapojit by přiměl všechny v Albánii zamyslet se nad tím, jak nejlépe
postupovat.
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Dovolte mi, abych využil této příležitosti a vyzval předsedu vlády Albánie pana Berishu,
aby v Albánii vytvořil skutečně politické prostředí přístupné pro všechny. Evropská
integrace by byla přínosem i pro ostatní politické síly a organizace občanské společnosti.

Dovolte mi také vyzvat vůdce socialistické strany pana Ramu, aby zajistil, že jeho strana
bude opravdu konstruktivní opozicí – tedy stranou, která má v tomto komplexním
politickém prostředí, které bychom v Albánii chtěli mít, výhody, ale i odpovědnost.

Michael Gahler,    jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedající, pane Füle, dámy a pánové,
nejprve bych vám chtěl velmi poděkovat za vaše jasné vyjádření. Domnívám se, že bylo
přijato dobře. Myslím, že změny v oblasti demokracie a právního řádu jsou základními
požadavky pro zahájení procesu přistoupení Albánie k EU. Zahrnuje to fungování
demokratických institucí, které jsou správně využívány. Parlament je místo, kde by měly
probíhat demokratické diskuse. Za tímto účelem občané volí poslance parlamentu. Toto
fórum nelze nahradit pouličními událostmi, zvláště ne takovým způsobem, o který se
pokusil 21. ledna pan Rama.

Vyzývám socialistickou stranu, aby se plně účastnila parlamentního procesu a nabídla
v parlamentu politické alternativy. Je čas ukončit pochybnosti o výsledku voleb. Socialistická
strana by měla převzít odpovědnost za svou roli parlamentní opozice. Je třeba využít
příležitost a předložit konkrétní návrhy pro budoucnost, mimo jiné také v parlamentní
vyšetřovací komisi. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Úřad OBSE
pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) vydaly doporučení, jak zlepšit základní
podmínky voleb. Je důležité, aby se do této oblasti zapojili také socialisté. Slyšel jsem, že
když byl pan Rama tady ve Štrasburku, souhlasil s účastí v místních volbách dne 8. května.
Jeho rozhodnutí vítám. Doufám, že ve svém ujištění nemá nějaké podmínky nebo zadní
vrátka. Pan Rama evidentně naslouchá dobrým radám, jichž se mu dostane od jeho
socialistických kolegů nebo při jednání s jinými skupinami.

Mohu ho ujistit, že mnoho lidí v naší skupině za nás hraje v Albánii aktivní roli a podporuje
komplexní přístup zmíněný panem Fülem. To nám umožňuje společně se podílet na tom,
abychom Albánii zajistili příznivou budoucnost.

Adrian Severin,    jménem skupiny S&D. – Pane předsedající, dnes bychom situaci v Albánii
určitě mohli nazvat politickým patem. Tato krize, někdy klidnější, jindy násilná, nemá
konce.

V loňském roce přijal tento Parlament usnesení vyzývající všechny domácí politické činitele
k tomu, aby se dohodli na politickém řešení krize a vybudovali minimální celonárodní
konsenzus. Politické síly a zejména vláda toto usnesení ignorovaly. V tuto chvíli jsou
přehlížena také doporučení Komise a Rady.

Je nepřípustné, aby uplatnění práva na shromažďování a na protest v zemi s bující korupcí
bylo nazýváno pučem.

Je nepřípustné, aby prohlášení předsedy vlády podkopávala důvěryhodnost státních institucí
– úřadu prezidenta, státního zastupitelství a dalších.

Je nepřípustné, aby byli ti, kdo stříleli na civilní demonstranty, nazýváni hrdiny národa a
aby jim byla slibována amnestie.

Brzy se budou konat nové místní volby. Za současných okolností budou pro všechny
politické subjekty politickou zkouškou. Žádáme komisaře Füleho a generálního ředitele
Lajčáka, aby učinili maximum pro zajištění mezinárodní pomoci a mezinárodního
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monitorování těchto voleb takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že budou svobodné a
spravedlivé nebo že budeme moci jejich svobodu a spravedlivost alespoň posoudit.

Podporujeme přístup Komise, zejména přístup zmiňovaný panem komisařem Fülem.
Podporujeme kroky pana Lajčáka. Musíme žádat všechny politické síly, aby tuto krizi
ukončily, protože jedinou jinou možností je izolace Albánie a ohrožení její evropské
perspektivy.

Marietje Schaake,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, co se týče Albánie, měla
jsem dnes velmi zajímavý den. Mluvila jsem se zástupci obou tamních hlavních politických
stran. Požádala jsem je, aby mi sdělili své myšlenky, jak zemi posunout kupředu, jak ji
vymanit z politicky patové situace a zaměřit se na problémy, které se dotýkají všech občanů:
boj proti organizovanému zločinu, zastavení korupce, vytvoření pracovních míst a
příležitostí pro mladou generaci.

Žádný z nich nebyl schopen na nic přijít. Mnohem důležitější bylo očividně vzájemné
obviňování. Zdá se mi, že politický establishment v Albánii se zabývá nikoli svými občany,
ale spíše sám sebou. Nemusím vám říkat, jak je těžké přesvědčit voliče, aby se k nám přidali,
když argumentujeme pro rozšíření EU. I přes odpor by si Aliance liberálů a demokratů
pro Evropu přála, aby se země západního Balkánu staly součástí území Evropské unie.

Domnívám se, že EU je společenstvím hodnot, které opustilo rozdělenou minulost a zvolilo
jednotnou budoucnost. Musíme vyzvat albánské úřady, aby učinily totéž, aby se nedusily
stíny minulosti, ale vstoupily do světla budoucnosti. A nedovolme jim zapomenout, že
jejich prvořadou povinností je zajistit blaho občanů a neodpírat jim evropskou budoucnost,
protože je naprosto jasné, že politická krize brzdí veškerý pokrok.

V květnu se budou konat nové volby a přípravy na ně jsou už v plném proudu. Měly by je
podporovat všechny politické strany. Vítám návrh, aby se EU aktivně podílela na zajištění,
že to budou volby svobodné a spravedlivé. Demokracie je však dlouhodobý proces a
znamená jistě více než jen známé heslo „jeden člověk – jeden hlas“. Demokracie vyžaduje
demokratické instituce, právní řád a její sílu určuje respektování menšin. Demokracie
neznamená, že „vítěz bere vše“.

Vstup do EU je dlouhá cesta, která vyžaduje tvrdou dřinu a společný závazek. Reformám,
které Albánie provedla, nejvíce pomůže spolupráce a přetrvávající závazek k postupu
směrem k EU.

Marije Cornelissen,    jménem skupiny Verts/ALE. – (NL) Pane předsedající, krize v Albánii
není nic nového. Nezačala v lednu násilím proti demonstrantům, ani v roce 2009, kdy
socialistická strana bojkotovala po volbách parlament a zahájila hladovku.

Tato krize je krizí politické kultury. Bojkoty, hladovky, demonstrace, to jsou v albánské
politice běžné metody. Stejně jako korupce, manipulace médii a politickými posty. To vše
je na hony vzdálené politice, jakou bychom rádi viděli v zemi, která směřuje k přistoupení
k EU.

Skutečně hluboce doufám, že občané Albánie nakonec dostanou zodpovědnou vládu a
zodpovědný parlament s politiky, kteří blaho svých občanů budou klást nad svoji vlastní
prestiž a zájmy. Obě strany musí začít konat, aby se na tuto úroveň dostaly. Zvláštní
odpovědnost má vláda. Vlády mají monopol na násilí a mají další odpovědnost být nad
stranickou politikou, aby dělaly to, co je správné pro občany.
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Mohli bychom očekávat, že tato vláda udělá vše pro to, aby zabránila opakování lednových
událostí. Mohli bychom také očekávat, že bude plně spolupracovat na zahájení nezávislého
vyšetřování lednových událostí, že zakročí proti korupci ve vlastních řadách a poskytne
prostor pro parlamentní diskusi. Svou odpovědnost má i opozice. Také musí udělat vše
pro to, aby zabránila opakování lednového násilí, a to plnou spoluprací na řádných a
spravedlivých volbách v květnu a účastí v parlamentní diskusi, která by protentokrát raději
měla mít nějaký obsah, jako je extrémně vysoká nezaměstnanost v Albánii.

Jak ale obě strany tak daleko dostat? Plně jsem v to doufala v listopadu, kdy komisař Füle
ukázal na Albánii a řekl: teď je řada na vás, nedojde k dalšímu pokroku, dokud to nevyřešíte.
Když se tak stane, budeme moci udělit Albánii status kandidátské země. Bohužel však
k žádné změně nedošlo. Nyní doufám, že se panu Lajčákovi podaří to, co se ostatním
nepodařilo: tedy přivést obě strany ke stolu a dosáhnout průlomu. Doufám, ale nejsem si
moc jistá, že to bude možné, aniž bychom přitom v ruce třímali velký klacek.

Myslím, že bychom měli mít možnost použít vůči nim sankce. Musí být jasné, že neúspěch
v tomto jednacím úsilí nebude bez následků. Avšak sankce musí být namířeny proti
politickým vůdcům, a ne proti občanům. To znamená, že v žádném případě si nesmíme
zahrávat se zrušením vízové povinnosti pro Albánii, což je návrh, který jsem zaslechla
v kuloárech. Tím bychom opravdu poškodili občany. Byla bych opravdu ráda, kdyby nás
komisař ujistil, že v tomto politickém procesu nebude zneužita liberalizace víz.

Mohli bychom však začít uvažovat o jedné myšlence, a to odebrat Albánii kontrolu nad
prostředky z nástroje předvstupní pomoci a předat ji zpět do rukou EU. Tím bychom
umožnili, že budou realizovány všechny velké investice, ale vláda přitom bude víceméně
pod dozorem. Podle mého názoru je to sankce, která by zasáhla politiky, ale ne občany.
Upřímně doufám, že to vše nebude nutné, protože obě strany budou ochotny ke
kompromisu, a že kroky pana Lajčáka budou v zájmu albánského lidu úspěšné.

Charles Tannock,    jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, má-li Albánie učinit pokrok
směrem ke svému konečnému cíli, kterým je přistoupení k EU, musí její političtí
představitelé postupovat způsobem, který bude konstruktivnější, demokratičtější a
dospělejší. Násilí z minulého měsíce bylo připomínkou nestability, která je albánské politice
vlastní.

Přemýšlím také nad tím, zda vzhledem k tomuto krveprolití Rada a Komise přehodnotily
loňské rozhodnutí poskytnout Albáncům možnost bezvízového cestování do EU, které
může samozřejmě způsobit větší hospodářskou emigraci do schengenského prostoru,
když budou vyčerpány přímé zahraniční investice.

Takový krok by jistě podtrhl fakt, že Albánie nadále nedosahuje očekávání EU.
Organizovaný zločin a korupce stále vzkvétají a politici příliš často manipulují soudnictvím.
Premiér Berisha dokonce zasáhl do případu, kdy hlavní prokurátor nařídil zatknout gardisty,
kteří stříleli na demonstranty. Jako důvod svého zásahu uvedl, že hrozil puč. Demokratické
instituce jsou slabé a není zde dostatečná svoboda tisku.

Rozhodnutí socialistické strany Ediho Ramy bojkotovat parlament kvůli údajnému
volebnímu podvodu nestabilitu Albánie jen zhoršilo. Neexistuje způsob, jak by Albánie
mohla vůbec začít provádět reformy nezbytné pro to, aby v současném politickém prostředí
nestability získala důvěru EU. Tato nestabilita může nyní také přivést NATO k tomu, aby
přehodnotilo svou vlastní politiku rozšiřování, jelikož Albánie do aliance vstoupila před
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necelými dvěma lety. Vedoucí představitelé NATO si nyní musí položit otázku, jestli členství
v alianci nebylo Albánii uděleno příliš brzy.

Kromě obav, které mám z politické nestability Albánie a jejích dopadů na přání této země
vstoupit do EU, jsem skeptický ohledně strategických priorit v Albánii. Albánie je řádným
členem Organizace islámské konference (OIC), což je stále silnější a vlivnější lobby v OSN
prosazující zájmy svých členů a hlasující o lidských právech a zahraniční politice jako
jeden politický blok. K členům OIC patří i Albánie a Turecko, obě tyto země jsou signatáři
Káhirské deklarace o lidských právech, která jako základ pro lidská práva v muslimských
zemích zmiňuje právo šaría.

Albánie, stejně jako Turecko, se nyní musí rozhodnout, zda přijmout západní hodnoty,
nebo zda dát přednost hodnotám práva šaría, které Evropský soud pro lidská práva ve
Štrasburku považuje za neslučitelné s evropskými hodnotami, i když si myslím, že je třeba
přiznat, že členství Albánie v OIC je zatím zřejmě pouze formální. Albánie je konec konců
v praxi sekulární zemí. Zdá se, že cílem členství v OIC bylo podle albánského vedení přilákat
peníze Blízkého východu a tento krok nebyl založen na silném náboženském přesvědčení,
ale to vše by se samozřejmě mohlo v budoucnu změnit.

Nikolaos Chountis,    jménem skupiny GUE/NGL. – (EL) Pane předsedající, pane komisaři,
doufal jsem, že osmnáct měsíců po posledních parlamentních volbách v Albánii bude
tamní patová politická situace vyřešena. V návaznosti na doporučení a usnesení Evropského
parlamentu jsem doufal, že bude přihlíženo k tomu, co jsme říkali. Byl jsem přesvědčen,
že naděje Albánie na evropskou integraci bude silnou motivací – protože právě toto
albánský lid chce – že bude motivací řešit nejen problémy politické, ale i ekonomické,
sociální a demokratické. Bezvýchodná situace bohužel přetrvává. Co se týče toho, kdo na
tom nese lví podíl zodpovědnosti, není tady podle mého názoru naším úkolem soudit
albánský lid.

Situace se bohužel zhoršila. Ještě jednou bych rád vyjádřil svůj zármutek nad oběťmi
demonstrace ze dne 21. ledna. Jsme proti eskalaci násilí, vyzýváme k zastavení represí,
k dodržování lidských a demokratických práv a k potrestání odpovědných osob.

Nebudu se však tajit tím, že mám obavy z blížících se květnových místních voleb. Musíme
udělat prostě vše, co je v našich silách, abychom zajistili všechny nezbytné záruky pro
hladký průběh voleb. Musíme přesvědčit všechny politické síly, aby se tohoto volebního
procesu účastnily, a tyto volby se musí konat na základě mezinárodních pravidel pro
správné a demokratické volby.

Domnívám se, že naše pomoc, pomoc ze strany Evropského parlamentu a Evropské unie
obecně – a v tom se shoduji s panem Fülem – musí být doplňková, přídavná a samozřejmě
nesmí být ovlivněna stranickou orientací a (promiňte mi tento výraz) politickým přátelstvím.
Naším úkolem nebude poskytnout albánské společnosti řešení albánského problému. To
musí udělat albánský lid, politické síly v Albánii. Nesouhlasím s myšlenkami týkajícími se
hrozeb přijetí opatření, když většina opatření, o kterých jsme slyšeli, jsou namířena proti
albánskému lidu. Nemyslím si, že tím něčeho zvláštního dosáhneme.

Domnívám se, že můžeme vyvíjet co největší tlak prostřednictvím institucí EU v rámci
vztahů se zemí, která klepe na dveře Evropské unie, tím, že zdůrazníme, že všechny tyto
postupy bohužel oddalují perspektivu jejího přistoupení. Musíme upozornit na to, že
patovou situaci vyřeší jedině odpovědný postoj na straně politických vůdců a připravenost
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k politickému dialogu, a nikoli, jak jsme slyšeli, přístup „vítěz bere vše“ a podobné praktiky
a chování.

Domnívám se, že pokud političtí představitelé v Albánii na tomto druhu praktik a tomto
přístupu trvají, patová situace a krize se zhorší, a tato země pak nebude moci řešit kromě
politického problému další závažné problémy: problémy, které – pokud ještě nevznikly –
vzniknou v důsledku hospodářské krize, která zasáhla sousední Itálii a Řecko, protože
peníze z těchto zemí do určité míry pomáhají zlepšit ekonomickou situaci v Albánii. Proto
tím, co pomůže politickým vůdcům najít rychlé řešení problémů, kterým čelí Albánie, je
řešení patové politické situace, politická odpovědnost a politický dialog.

Bastiaan Belder,    jménem skupiny EFD. – (NL) Pane předsedající, navštívil jsem Albánii
při několika příležitostech v roce 1990 jako novinář. Pokaždé ve mně zanechali silný dojem
talentovaní mladí lidé, které jsem tam potkal. Země s takovými mladými lidmi má určitě
budoucnost. Loni v létě, během letní školy v jižním kraji Vlorë, jsem znovu začal věřit v
evropské vyhlídky Albánie.

Dnes ráno jsem komunikoval e-mailem s několika albánskými akademiky o této večerní
rozpravě. Oběma jim je okolo třiceti a oba se rozhodli zůstat v Albánii: v zahraničí by si
mohli vydělat mnohem více, ale zůstávají ve své zemi. Chtějí sloužit vlastnímu lidu a své
církvi. Co však můžou udělat s bezvýchodnou politickou situací ve své domovině? V obou
případech je jejich poselství jasné, je to volání o pomoc: „Evropo, nenechávej naše politické
představitele, ať si poradí, jak umí. Protože pokud to uděláš, zničíš budoucnost našeho
národa. Evropo, přiměj obě strany, socialisty i demokraty, aby jednaly, dokud nedosáhnou
řešení.“

Pane komisaři, budu první, kdo připustí, že se to snadno řekne, ale hůř udělá, ale oni
skutečně volali o pomoc. Jsem však přesvědčen, že budete chtít udělat vše pro splnění
nadějí, které v Evropu a ve vás jako odpovědného komisaře má mnoho poctivých
albánských občanů. Přeji vám v tom hodně sil a úspěchů.

Závěrem chci říct, že existuje ještě jedna, stejně důležitá albánská záležitost, kterou bych
chtěl zmínit. Informátor v Tiraně mě upozornil na nebezpečí, že letos na jaře se velký počet
albánských žen a dívek chystá na cestu do západní Evropy a skončí v rukou prostitučních
gangů. Sdílíte tyto obavy, pane komisaři? Jaké má Evropská unie k dispozici prostředky,
aby přijala preventivní opatření proti obchodu se ženami a vedení dívek k prostituci
v Albánii?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Pane předsedající, politický život Albánie je od parlamentních
voleb v roce 2009 ve slepé uličce. Parlament nemůže vykonávat svou funkci dohledu nad
vládou a parlamentní instituce bohužel nefungují efektivně. Skutečnost, že socialisté
obviňují vládu z volebních podvodů a korupce a požadují její rezignaci a předčasné volby,
dříve než řádné volby v roce 2013, a také skutečnost, že premiér Berisha není ochoten
odstoupit a obviňuje opozici z pokusu ujmout se moci silou, naznačují, že jednání
s Evropskou unií jsou odsouzena k velmi rychlému nezdaru.

Evropská unie považuje za nezbytné, aby kandidátské země zvýšily své úsilí v boji proti
korupci a organizovanému zločinu. To je důležité nejen pro EU, ale je to také přínosem
pro společnost dotčených zemí, nemluvě o tom, že to může přispět ke zlepšení obrazu
kandidátských zemí. Proto bude pro řešení současné situace rozhodně potřeba obnovit
demokratické instituce.
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Eduard Kukan (PPE).   – Pane předsedající, politická krize v Albánii trvá příliš dlouho.
Ano, není na mrtvém bodě, není to patová situace, je to vleklá politická krize. Škodí pověsti
země, jejím občanům a jejich ambicím týkajícím se evropské budoucnosti.

Neměli bychom připustit, aby tato politická krize a napětí přetrvávaly. Nyní je potřeba
vyslat společný signál, že chceme mít Albánii jako kandidátskou zemi, ale političtí
představitelé na obou stranách musí projevit vůli k řešení politických problémů při plném
respektování právního řádu, ústavy a na základě demokratických institucí.

Příliš dlouho se snažíme pomoci najít řešení situace, avšak bez hmatatelných výsledků.
Důrazně odsuzujeme násilí, k němuž došlo v ulicích Tirany během demonstrací dne 21.
ledna. Události, které stály život čtyři lidi, musí být řádně prošetřeny.

Albánii čekají v květnu tohoto roku místní volby. Bude to další zkouška demokracie v
zemi. Nyní je znovu čas, aby političtí vůdci soustředili své úsilí na to, aby našli záruky, že
volby nepřinesou další napětí a neprodlouží krizi.

Na závěr bych chtěl zdůraznit význam politických signálů a návrhů v projevu komisaře
Füleho na začátku této rozpravy. Nejlepší způsob, jakým se Parlament může na této situaci
podílet, je plně tyto návrhy podpořit, a vyslat tak albánským politickým stranám jasný
společný signál.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Pane předsedající, nejprve bych chtěl poděkovat panu
Fülemu za jeho dnešní jasné prohlášení a za jeho dlouhodobou oddanost této záležitosti.
Chtěl bych také poděkovat panu Lajčákovi za obětavost, kterou prokázal v posledních
měsících. Je zvyklý řešit a zvládat náročné problémy. Oběma přeji hodně štěstí. Výsledkem
této rozpravy je jednotná fronta a společná podpora úsilí obou mužů najít pro Albánii
řešení.

Musím přiznat, že na začátku této rozpravy jsem byl skeptický. Pro rozvoj Albánie by
nemohlo být nic horšího, než kdyby jedna strana v této sněmovně obviňovala druhou,
podobně jako je tomu v Albánii u dvou hlavních politických skupin, vlády a opozice. Jsem
velmi rád, že – alespoň dosud – jsme byli schopni se dohodnout na společném přístupu.
Doufám, že tomu tak bude i nadále. Obě strany, obě politické skupiny – vláda a opozice
– musí přijmout závazek nalézt z této krize východisko.

Souhlasím s panem Belderem. Jel jsem do Albánie krátce po pádu Hoxhova režimu. Byl
jsem velmi překvapen náladou, která tam vládla, a nadšením mladých lidí. Jsem však velmi
zklamán, když vidím, co z toho vzešlo. Musím říct, že politická třída v Albánii není schopna
splnit přání a představy lidí.

Stále máme samozřejmě své politické preference a osobní přátele. Nyní je však naprosto
zásadní, abychom oběma stranám řekli, že musí společně zasednout k jednacímu stolu a
pokusit se zajistit, aby místní volby byly alespoň transparentní a otevřené. Musíme také
obě strany vyzvat, aby byly připraveny plnit požadavky Úřadu OBSE pro demokratické
instituce a lidská práva (ODIHR) týkající se těchto voleb, buď prostřednictvím právních
předpisů, nebo praktickými kroky, tak aby v budoucnu byly skutečně spravedlivé a
transparentní volby.

Domnívám se také, že Parlament by měl vyslat co nejvíce volebních pozorovatelů, i přesto,
že se jedná o místní volby, protože tyto volby by mohly být začátkem nového politického
klimatu v Albánii. A právě to Albánie naléhavě potřebuje.
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Souhlasím se všemi, kdo řekli, že pokud se v Albánii nic nezmění, dostane se tato země
do izolace. My však nechceme, aby byla Albánie izolovaná. Chceme, aby se vydala na cestu
směrem do Evropy.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Pane předsedající, na úvod bych rád řekl, že albánská
společnost a albánský lid jsou specifický případ, ale nechápejte to prosím špatně. Mají
jinou historii, jiné kulturní tradice, a některé z těchto rozdílů zůstaly v charakteru národa,
ve způsobu, jak se do nynějška tento charakter rozvinul, což má vliv na to, jak Albánci
vnímají a rozvíjejí politické procesy.

Pokud tedy máme vyřešit probíraný problém, budeme muset projevit kreativitu, flexibilitu
a fantazii. Například si myslím, že bychom měli kontaktovat nejen lídry obou hlavních
znesvářených politických stran, ale i neoficiální vůdce albánské společnosti.

Zazněly tady některé správné názory na šaríu a Organizaci islámské konference, musíme
však mít na paměti, že Albánci jsou tolerantní vůči všem třem hlavním náboženstvím ve
své zemi, včetně východní ortodoxní a katolické církve. Tyto tři komunity mají vlivné
vůdce a mají je také nevládní organizace a mládež. V naší snaze usmířit dané dvě politické
strany bychom měli oslovit také tyto vůdce.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Pane předsedající, pane Füle, pane Lajčáku, dámy
a pánové, chtěla bych se připojit k ostatním a poděkovat panu Fülemu a panu Lajčákovi
za jejich usilovnou práci a snahu najít východisko z tohoto problému. Jsem také potěšena,
že dnešní rozprava nesklouzla k hádkám mezi politickými skupinami, které jsou v Albánii
ve sporu. Bylo by velmi smutné, kdyby se tak v Parlamentu stalo, a doufám, že k tomu
nedojde.

Institucionální krize v Albánii je opravdu také krizí politické kultury. Všechno je to o
slovním násilí, které se změnilo v násilí v ulicích a vedlo ke čtyřem úmrtím. Souhlasím s
těmi, kdo říkají, že je třeba to prošetřit. Je důležité zjistit, kdo je skutečným viníkem.
Nicméně tento proces, kdy slovní násilí přechází ve skutečné násilí v ulicích, by mohl
ohrozit vstup Albánie do Evropské unie.

Jak již pan Füle vysvětlil, celé to je o tom, že je potřeba dát politickým oponentům v Albánii
jasně najevo, že jejich úkolem je jednat v zájmu albánského lidu. Cesta směrem k Evropské
unii znamená nalézt řešení této politické krize, usednout k jednomu stolu a ukončit neustálé
obviňování, při němž jedna skupina vždy obviňuje druhou a nedokáže si uvědomit, že
sama může také přispět ke změně situace. Právě to je potřeba udělat. Pro neustálá
obviňování, kdo situaci způsobil a kdo je viníkem, není v evropském státě místo. Doufám,
že znepřátelené strany se z toho poučí a uvědomí si, že tato situace nemůže pokračovat.

Pokud se pan Rama a jeho strana skutečně zúčastní místních voleb, jak dnes některým
z nás sám naznačil, a jmenuje členy volební komise, vítám to a doufám, že je to první krok
k tomu, aby byly tyto místní volby otevřené a transparentní a aby byly následně přijaty
jejich výsledky.

Parlament plně podpořil proces liberalizace, který již byl zmíněn. Mám na pana Füleho
následující požadavek: doufám, že Komise neuvažuje o zrušení liberalizace víz pro občany
Albánie jako o případné sankci vůči těmto dvěma znepřáteleným stranám. Doufám, že to
tak není. Moje další otázka se týká možnosti vyvinout větší tlak, pokud tyto dvě strany
nedojdou k dohodě. Jednou z možností, jak uvedla paní Cornelissenová, je odebrat vládě
odpovědnost za správu finančních prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) a vrátit
ji Komisi. Další možností by mohlo být zmrazení finančních prostředků NPP. Tím by však
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utrpělo obyvatelstvo, což nemůže být náš cíl. Jaké jsou vaše plány v případě, že nebude
možné dojít k nějakému řešení?

A poslední bod: ve zprávě poslance Martyho Radě Evropy bylo vzneseno obvinění, že
albánské tajné služby se účastnily obchodování s orgány nebo jej podporovaly. Víte, zda
jsou albánské tajné služby a albánské soudnictví připraveny spolupracovat?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Od všeobecných voleb v roce 2009 přetrvává v Albánii
politické napětí vyplývající z těsného volebního výsledku, který poražené politické sily
označily za volební manipulaci.

Albánští socialisté vedení Edim Ramou obviňují předsedu vlády Saliho Berishu nejen z
volebního podvodu, ale i ze zodpovědnosti za rozsáhlou korupci a zhoršující se životní
podmínky obyvatelstva. Na protestní shromáždění zorganizované opozicí v albánském
hlavním městě Tiraně přišlo 21. ledna více než 20 tisíc demonstrantů, kteří žádali
odstoupení vlády Saliho Berishi. Policejní zásah s použitím vodních děl, slzotvorného
plynu a střelby gumovými projektily si však vyžádal čtyři lidské životy a více než
150 zraněných. Brutalita policejního zásahu i skutečnost, že Sali Berisha udělil všem členům
bezpečnostních složek, kteří se zúčastnili potlačení demonstrace, mimořádné odměny ve
výši jednoho měsíčního platu, je jasným důkazem toho, že si albánský premiér kupuje
přízeň silových složek a snaží se získat jejich podporu a postavit je proti albánskému lidu.

Ve slušných, civilizovaných zemích o vládě obvykle rozhodují občané, voliči, a ne
podplacené silové či policejní složky. Pokud na tuto elementární zásadu demokratického
způsobu vládnutí pan Sali Berisha zapomněl, tak podle mého názoru nemá v čele
demokratického státu co dělat. Myslím si, vážení, že nikdo z nás nechce, aby se nám
v Evropě začaly prosazovat vlády, které svou moc budují na volebních podvodech,
zkorumpovaných policistech a jež reprezentují malí diktátoři, kteří nevědí, že mají řádně
odevzdat moc ve státě jiným. Proto musíme být i v Albánii při obhajobě demokracie
důraznější.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane Füle, pane Lajčáku, dámy a pánové,
problém, o němž dnes jednáme, nevznikl 21. ledna. Proto se musíme ptát sami sebe a já
se také ptám vás: proč Komise a jiné mezinárodní organizace neuhasily oheň v době, kdy
se v polovině roku 2009 objevily první plameny? Volby v roce 2009 byly ze všech, které
se dosud v Albánii konaly, nejlepší a byly založeny na volebních právních předpisech,
které byly překvapivě přijaty na základě konsenzu mezi socialisty a demokraty. Dosažení
konsenzu je v Albánii něco zcela nového. Domnívám se, že je to důležité. Všechny
socialistické volební rady, Úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR),
pozorovatelé i my sami jsme věřili, že volby byly vedeny správně.

Vláda, která byla následně vytvořena, byla pro Albánii také něco nového. Dvě strany, které
se nemohou vystát, spolu zasedly ke stolu a spolupracovaly. Demokratická strana na jedné
straně a menší sociálnědemokratická strana na straně druhé. Dvě znepřátelené skupiny se
sešly, aby Albánii pomohly dosáhnout pokroku. Albánie se připojila k NATO a má vízový
režim, ale bohužel jí zatím nebyl udělen status kandidátské země.

Nicméně právě ve chvíli, kdy vznikla vláda, opozice rozhodla, že volby nebyly vedeny
řádně, a vyzvala k otevření volebních schránek. Co je to za vládu, která otevře volební
schránky? Není to vláda, která je v mé zemi nebo ve vašich zemích. Musíme s tím jít nejprve
před ústavní soud nebo volební komisi. Podobné protesty, jaké jsme viděli, hladovky a
odmítání spolupracovat v parlamentu na schvalování důležitých právních předpisů jsou

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS248



naprosto nepřijatelné. Je důležité, abychom to řekli jasně a abychom pracovali s fakty.
Není vždy možné dostat vše na stejnou úroveň.

Chtěla bych vědět, které problémy jsou nejdůležitější a nejobtížnější. Obvinění, která byla
vznesena nedávno i hned na začátku, se týkala problému otevření volebních schránek. To
není možné, protože ústava to neumožňuje. Jak je možné, že se o tom jedná, když to není
dovoleno? Situace nyní eskalovala a čtyři lidé byli zabiti.

Je dobře, že jste se dnes pokusili předložit plán. Možná však trochu přeháníme, nazýváme-li
to takto. Byla bych velmi ráda, kdybyste vy, pane Füle, a pan Lajčák pomocí tohoto plánu
vypracovali cestu k lepší budoucnosti pro tamní občany.

Victor Boştinaru (S&D).   – Pane předsedající, vítám prohlášení pana komisaře. Rád bych
také zdůraznil přínos pana Lajčáka ve snaze nalézt řešení umožňující překonat tuto tíživou
situaci.

Nedávné demonstrace v Tunisku a Egyptě byly jistě namířeny proti místním diktátorům,
kteří nakonec museli opustit svou zemi – ale bez většího násilí a poprav jako v Tiraně, jak
dosvědčila média. Pokud jde o tvrzení premiéra Berishi, že demonstrace nebyly nic víc než
státní převrat vedený opozicí, prezidentem Albánie, generálním prokurátorem a šéfem
tajné služby – všichni byli do svých funkcí jmenováni pod vedením pana Berishi –, jsou
všichni tito lidé nyní socialisté, nebo je něco v nepořádku s panem Berishou?

Rád bych zde citoval Thomase Countrymana, zástupce tajemníka ministra na americkém
Ministerstvu zahraničí, který veřejně odmítl hypotézu, že to, co se stalo 24. ledna, byl státní
převrat. Musíme být teď odhodlaní a efektivní podobně jako Spojené státy a NATO ve
snaze vyvíjet tlak a pomoci dvěma albánským stranám dohodnout se na řešení, ale vyzývám
také všechny své kolegy, kteří dávají panu Berishovi svou bezpodmínečnou podporu, aby
tento jednostranný přístup nepoužívali. Je důležité vyvinout tlak na obě strany tak, aby
tyto dva bloky nakonec dospěly k řešení.

Až dosud projevila jistou připravenost provést obě usnesení Evropského parlamentu a 12
návrhů, o kterých jste se zmínil, pane komisaři, pouze jedna strana. Apeluji na Komisi, aby
byla silná a odhodlaná k dohodě založené na usnesení Evropského parlamentu a
12 podmínkách, o kterých jste se zmínil, s ohledem na to, že bez plné dohody obou stran
může být proces evropské integrace Albánie zcela zmrazen.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat panu komisaři
za plán pro Albánii, který dnes představil a který z celého srdce podporuji. Jsem zcela
přesvědčen, že tato země má evropskou budoucnost, a měla by proto být kandidátem na
přistoupení.

Krveprolití z 21. ledna uvrhlo Tiranu o několik let zpět do minulosti. Bylo to, jako bychom
se dívali na záběry protestů a násilí z roku 1990. Nedávné události a budoucnost země
v blízké době mne proto velmi znepokojují.

Během naší poslední návštěvy v listopadu 2010 ve funkci delegace pro jihovýchodní
Evropu a ve dnech 3. a 4. května 2010 ve funkci členů parlamentního Výboru pro stabilizaci
a přidružení jsem byl spolu s dalšími kolegy očitým svědkem problémů Albánie. Nepodařilo
se nám dovést tato jednání do zdárného konce v podobě konečného usnesení o dohodě.
Je možné, že se nám nepodařilo vyřešit skutečné problémy země? Byla kromě pouhé
politické alchymie vůbec zmíněna skutečná rakovina společnosti v podobě
nezaměstnanosti? Musíme obnovit svůj smysl pro odpovědnost a právě po tom voláme.
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V souvislosti s tímto problémem je při hledání alespoň nějakého sblížení většiny a opozice
v oblasti základních pravidel nutné všemi možnými způsoby zajistit, aby se další kolo
voleb vyznačovalo nejvyšší možnou mírou transparentnosti a demokracie. Starosta Edi
Rama půjde do voleb za okres Tirana, takže brzy budeme mít možnost kontrolovat a
posoudit politickou situaci a úroveň demokracie, protože tam přirozeně budeme přítomni.

Bez ohledu na pokrok, kterého Albánie v tomto období dosáhla, nesmí Evropa nikdy ustat
ve snaze o dialog a spolupráci. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za práci, kterou
vykonal a bude i nadále vykonávat, protože naše přítomnost v Albánii je důležitá.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Pane předsedající, události v Albánii jsem sledovala
s velkými obavami. Tragické události během demonstrace proti korupci, kdy byli při
střetech s bezpečnostními silami zabiti lidé, je třeba jasně odsoudit.

Pokračující politická krize představuje velmi vážné nebezpečí pro stabilitu země. Každý
nese svůj díl odpovědnosti. Avšak zvolená vláda by měla naslouchat signálům lidu, že
země potřebuje řádnou správu. Jednou z priorit albánské vlády by mělo být vytvoření
právního řádu likvidací korupce. Pokud mají lidé pocit, že vláda jedná proti jejich zájmům,
mají právo v mezích zákona demonstrovat.

Evropská unie musí udělat maximum pro to, aby pomohla zajistit, že převládne klid a
opatrnost. Do tohoto procesu se musíme zapojit všichni.

Apeluji na své kolegy poslance ve skupině Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů),
aby nepřehlíželi závažnou odpovědnost vlády a nevinili z politické krize pouze opozici.
V této fázi by podle mého názoru měl být obnoven politický dialog a mělo by být nalezeno
řešení na základě postupů stanovených v ústavě a v souladu se zákonem.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Pane předsedající, při pohledu na to, co se děje v Albánii,
je mi velmi smutno, protože si přitom vzpomenu na historii své vlastní země na začátku
osmdesátých let, tedy před třiceti lety, kdy Malta čelila podobné situaci: hluboké rozpory,
napětí, politické soupeření, hrozby, a dokonce násilí. Vládla tam dusivá atmosféra, kvůli
které jsem nebyl na svou zemi hrdý. Domnívám se, že stejně tak jsou albánští občané
smutní z nynější neutěšené situace ve své zemi a vůbec nejsou hrdí na to, co se tam děje.

Dnes jsem na svou zemi velmi hrdý, protože jsme vytvořili stabilní, demokratický systém
a především proto, že jsme nyní součástí evropské rodiny. Politické prostředí se radikálně
změnilo. Přeji Albánii, aby dosáhla svého cíle stát se stabilní zemí, která je součástí evropské
rodiny. Je však jasné, že pokud dvě hlavní strany v zemi budou nadále tvrdohlavé, pak
tohoto cíle nebude nikdy dosaženo. Je to škoda, ale je to realita.

Evropská unie dělá, co může. Nyní byl odstraněn požadavek na víza pro Albánce. Je nicméně
třeba, aby svou roli hrála i Albánie, a má-li se tak stát, pak všechny zúčastněné strany,
včetně vlády a opozice, musí přijmout jinou politiku, tedy takovou, která je založena na
dialogu, na zralosti a na odpovědnost vůči albánskému lidu, politiku, která se nesnaží
rozdělovat, ale sjednocovat.

Není naším úkolem říkat Albáncům a Albánii, co mají dělat. Jsme tady proto, abychom
jim řekli, že rozhodnutí, zda Albánie najde v evropské rodině své místo, mají ve svých
rukou.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Pane předsedající, ačkoli krize v Albánii trvá již dlouho, až
teď začala skutečně eskalovat, přičemž tentokrát jednala EU okamžitě a správně.
Prostřednictvím závazku komisaře Füleho a dalších dala EU najevo, že Albánie nemusí
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čelit svým problémům sama. To je hlavní problém, který poškozuje důvěryhodnost země,
která to myslí s připojením k EU vážně.

Nejde o to, kdo má pravdu a kdo ne, ale o to, že je třeba, aby byl do politických institucí
navrácen politický dialog. Neměli bychom podporovat žádnou ze stran jakožto správnou
nebo špatnou a je třeba vyjádřit velmi jasně, že květnové volby musí být signálem o tom,
jakým směrem se Albánie chce vydat – směrem k EU, nebo k další izolaci.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Vážený pane předsedající, sdílím obavy kolegů
poslanců, že situace v Albánii je znepokojující a může mít negativní dopad nejen na
samotnou Albánii, ale i na budoucí vyhlídky zemí v celé oblasti Balkánu. Na konci loňského
roku Evropská unie vyjádřila přesvědčení, že Albánie a Bosna a Hercegovina činí a mohou
učinit pokrok zahájením důležitých reforem, a liberalizovala vízový režim jejich občanů.
Avšak politické nepokoje, které začaly o sotva pár měsíců později a vyústily ve smrt několika
lidí, naznačují, že Albánie v této zkoušce selhala.

Tento výbuch násilí v Albánii volá po přehodnocení dlouhodobých vyhlídek na integraci
této oblasti, protože politika Evropské unie je zaměřena na regionální stabilitu a tento
přístup je správný. Mezi zeměmi balkánského regionu by měla panovat větší solidarita a
mělo by být v jejich společném zájmu udržet a podpořit větší regionální integraci a
politickou stabilitu.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pane předsedající, napjatá situace, která vznikla na konci
ledna v Albánii, podtrhuje, jak důležité je držet se v politické debatě určitých hranic.
Extrémní vyhrocení sporů mezi vládou a opozicí mělo za následek ztráty na lidských
životech. Musím zdůraznit, že v demokratickém státě by tyto konflikty neměly překročit
zdi parlamentu. Na ulici nemají co dělat. Útok na vládní budovu organizovaný opoziční
skupinou ve snaze chopit se moci násilím je vážná věc a triky některých orgánů skrýt viníky
jsou nepřijatelné. Proto vyzývám vedoucí představitele albánské opozice, aby se vrátili
k parlamentní diskusi. Volby v roce 2009 byly spravedlivé a povinností politických stran
je respektovat vůli lidu. Ohrožování státních institucí není odpověď na to, když někdo
vyjádří své přesvědčení či nespokojenost.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pane předsedající, chtěl bych poznamenat toto: je
nanejvýš překvapivé, že zatímco ukazatele růstu Albánie se neustále zvyšují a v roce 2010,
uprostřed globální ekonomické nestability, překročil růst úroveň 2 % a podle očekávání
by měl v roce 2011 dosáhnout 3 %, sociální napětí se přesto nezlepšuje, naopak se spíše
zhoršuje.

Růst, pane komisaři, samozřejmě nevyvolal v albánském lidu pocit prosperity. Naopak je
také zřejmé, že roste zklamání a s ním i strach z nové vlny imigrace do sousedních zemí.
Zažili jsme to velmi intenzivně v roce 1990 v Řecku.

V tomto důležitém okamžiku má proto Evropa povinnost nejen dávat Albánii politické
rady, ale také poskytnout jí postupy a příklady, aby byl růst ku prospěchu všem skupinám
společnosti.

György Schöpflin (PPE).   – Situaci, ve které se ocitla Albánie, asi nejlépe vystihuje pojem
studená občanská válka. Politické strany hrají roli válčících stran a strhávají zemi do klesající
spirály. Lze to vysvětlit tím, že levice i pravice si myslí, že politické strany by měly mít
výhradní moc jako kdysi komunistická strana.
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Když už polarizace tohoto druhu vznikla, je velmi obtížné situaci změnit tak, aby měla
podobu demokratického standardu, protože v tomto kontextu je exkluzivní moc zcela
racionální, což je tragické. Existuje z toho cesta ven? Ano: katarze. Tu však může přinést
jedině větší krize nebo velký historický kompromis.

Štefan Füle,    člen Komise.  – Pane předsedající, chtěl bych vám poděkovat za tuto příjemnou
rozpravu, a ještě než přejdu ke svým závěrečným připomínkám, dovolte mi reagovat na
dvě otázky, které byly vzneseny během rozpravy.

Na první z nich, kterou předložil pan Belder, odpovím vzhledem k hlavnímu tématu dnešní
rozpravy písemně. Zazněla ale i další otázka: zda uvažujeme o sankcích. Ne, neuvažujeme.
Proč? Protože v otázkách rozšíření funguje velmi spravedlivě podmíněnost, což zjevně
platí i v tomto případě. Pokud splňujete podmínky, můžete pokračovat v procesu
přistoupení a případně vstoupit do Evropské unie. Pokud podmínky a požadavky
nesplňujete, celý proces se zpomalí a případně i zastaví. To je bohužel konečná cena, kterou
platí nejen politici, ale i občané příslušné země.

Spolu s vysokou představitelkou se budu nadále snažit usnadnit dialog mezi většinou a
opozicí v Albánii. Máme jasnou představu, jak na to. Potřebujeme také vaši podporu,
abychom zajistili, že vedoucí představitelé hlavní opoziční strany a premiér Albánie
porozumí našemu poselství.

To by mohlo zemi vyvést z politické krize a umožnit pozitivní kroky směrem k její integraci
do Evropy. Evropská unie přislíbila všem zemím západního Balkánu, že vstoupí do Evropské
unie. Za tímto slibem stojíme a zvýšíme naše úsilí, pokud tyto země splní příslušná kritéria.
Albánie musí nezbytně provést 12 hlavních priorit uvedených ve stanovisku.

K těmto prioritám patří řešení základních principů demokracie, jako je řádné fungování
parlamentu, rozdělení moci, vedení voleb a dodržování zásad právního řádu. To vše bude
možné pouze tehdy, pokud v současné politické situaci dojde k zásadnímu pozitivnímu
obratu s obnovením plného a konstruktivního politického dialogu v parlamentu,
respektováním všech státních institucí a uvědomením, že občané Albánie mají svá přání,
kterým je potřeba věnovat pozornost. Vedoucí představitelé Albánie musí nyní jednat ve
prospěch svého lidu.

Evropská unie je připravena Albánii pomoci.

Předsedající. -   Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

Niki Tzavela (EFD),    písemně. – (EL) Krize v Albánii, která ohrožuje geopolitickou stabilitu
na Balkáně, vyvolává vážné obavy a znepokojení. Patová politická situace mezi vládou a
opozicí zpochybňuje evropské vyhlídky Albánie a prezident Sali Berisha nemá v úmyslu
odstoupit. Ačkoli mezi Albánií a nedávnými událostmi v severní Africe lze vysledovat
některé paralely, společnými rysy jsou rozhodně chudoba, nezaměstnanost, korupce,
klientelistický režim a nedostatek demokracie. I když krize v Albánii byla dočasně
odvrácena, musíme s Albánií úzce spolupracovat na tom, aby se politická situace vyřešila.
Komise by měla vysvětlit, jak chce chránit práva Řeků a dalších menšin v Albánii
prostřednictvím hladkého a demokratického fungování systému a posílit fungování
agentury Frontex na řecko-albánských hranicích vzhledem k nebezpečí přílivu imigrantů
do Řecka v důsledku politických nepokojů. Komise by také měla brát vážně v úvahu
skutečnost, že albánští státní příslušníci už nepotřebují k cestě do Turecka víza, takže je

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS252



usnadněno narušování jižních hranic Evropy z této oblasti počínaje Řeckem jako první
zastávkou, po které následuje zbytek Evropy.

19. Skandál s odposlechy v Bulharsku (rozprava)

Předsedající. -   Dalším bodem rozpravy je stanovisko Komise ke skandálu s odposlechy
v Bulharsku.

Andris Piebalgs,    člen Komise.  – Pane předsedající, chtěl bych zdůraznit, že právní předpisy
EU chrání důvěrný charakter elektronické komunikace. Zakazují odposlech, nahrávání,
ukládání nebo jiné formy zaznamenávání či sledování komunikace bez souhlasu dotčených
uživatelů. Kromě zákonem povoleného zaznamenávání některých typů komunikace v
rámci zákonných obchodních praktik, jako jsou obchodní transakce, podléhají další
postupy zachycování komunikace, jako jsou odposlechy, určitým podmínkám.

Podmínky pro výjimečné odposlechy musí být stanoveny právními předpisy v rozsahu
nezbytném, přiměřeném a úměrném v rámci demokratické společnosti, tak aby zajistily
ochranu veřejných cílů, jako je veřejná bezpečnost či potírání trestných činů.

Musí být také dodržovány obecné zásady právních předpisů EU. Z pohledu Komise se zdá,
že bulharské právní předpisy tyto požadavky splňují. Zákon o zvláštních vyšetřovacích
prostředcích a zákon o elektronické komunikaci již poskytují vhodné mechanismy pro
zákonné povolení, dohled, zpracování v oblasti osobních údajů a přístupu k nim, čímž
zajišťují dodržování základních práv.

Problematikou, o kterou nyní jde, je vymáhání zákonných povinností. Odpovědností
bulharských orgánů je zajistit, aby byly dodržovány právní a procesní záruky zakotvené
v bulharských právních předpisech o zvláštních vyšetřovacích prostředcích.

Komise zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy při provádění práva EU dodržovaly
základní práva a procesní záruky v souladu s právním řádem. Komise bere na vědomí, že
bulharské orgány podnikly nezbytné kroky, aby prověřily zákonnost používání zvláštních
vyšetřovacích prostředků a zjistily, zda informace zveřejněné v tisku byly získány
zneužíváním zvláštních vyšetřovacích prostředků.

Komise sice neobdržela žádné související stížnosti týkající se sledování elektronické
komunikace v Bulharsku, nicméně bude současnou situaci i nadále sledovat s cílem zajistit
soulad s právem EU.

Simon Busuttil,    jménem skupiny PPE. – Pane předsedající, velmi mne překvapila tato
rozprava, která dokonce nebyla nejprve řešena v rámci příslušného výboru, Výboru pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Opatření, které je v této rozpravě napadáno, je legitimním právním nástrojem, který lze
použít v boji proti trestné činnosti. Je dokonce důkazem, že Bulharsko bere vážně velkou
výzvu boje proti korupci a organizovanému zločinu, o což jsme dlouho žádali. Opatření
stanovená v zákoně mohou být vykonávána legitimním způsobem a očekáváme, že budou
legitimním způsobem také prováděna.

Zákon stanoví, že o odposlech telefonu mohou požádat pouze státní zástupci či donucovací
orgány, jako je policie a národní bezpečnostní agentura, pokud mají podezření, že se
dotyčná osoba podílí na trestné činnosti, a získají povolení soudce.
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Zákon o použití speciálních zpravodajských služeb stanoví omezení účelu, kdy tato opatření
mohou být použita pouze pro boj proti organizovanému zločinu nebo ochranu národní
bezpečnosti. Shromážděné informace musí být považovány za důvěrné a musí být použity
pouze pro účely uvedené v právní úpravě. Dále je stanovena také parlamentní kontrola
tohoto právního systému. Takže je jasné, že existují záruky, zejména záruky na ochranu
soukromí občanů a dodržování ochrany údajů, a podle mého názoru je vyloučeno, že by
to bylo v rozporu se zákonem. Proto útok na tento nástroj se v tuto chvíli rovná
nezodpovědnému útoku proti úsilí členského státu bojovat proti organizovanému zločinu
a korupci.

Tento útok Bulharsko velmi poškozuje, protože tento boj je pro tuto zemi nesmírně důležitý
vzhledem k jejímu mechanismu spolupráce a ověřování i vzhledem k jejímu budoucímu
vstupu do schengenského prostoru. Jediné přijatelné vysvětlení pro tuto rozpravu je proto
zřejmě to, že je motivovaná politicky.

Hannes Swoboda,    jménem skupiny S&D. – Pane předsedající, byl jsem jedním z poslanců
v tomto Parlamentu, kteří velmi podporovali přistoupení Bulharska k Evropské unii.

Velmi mne těší, že Bulharsko je nyní členským státem, ale jsem velmi zklamán z některých
kroků současné bulharské vlády. Ano, plně podporujeme boj proti korupci. Jedná se o
velmi důležitý boj a my plně podporujeme prohlášení Komise o tom, že v Bulharsku musí
existovat zákony o skrytých videozáznamech a odposleších.

Komisař byl velmi opatrný. Řekl, že se zdá, že je to v souladu s evropskými normami, a
dále velmi jasně uvedl, že opatření musí být přiměřená. Je přiměřené, pokud se najednou,
v časovém horizontu tří let, počet odposlechů zvýší z 6 000 v roce 2008 na 16 000 v roce
2010? Je přiměřené a spravedlivé, že pouze 2 % odposlechů jdou k soudu a jsou použita
pro 1 % případů odsouzení?

Je přiměřené a spravedlivé, že do řízení zasahuje Ministerstvo vnitra? Proč není vše dáno
soudním orgánům? Proč do toho zasahuje Ministerstvo vnitra? Co dělá Ministerstvo vnitra
s tím, co dostane,? Chtěl bych požádat Komisi, aby prošetřila svůj monitorovací proces
ohledně toho, co se děje se zbývajícími daty.

V parlamentu v Sofii a v bulharských sdělovacích prostředcích se také šíří zprávy, že existují
vážné pochybnosti o tom, že je Ministerstvo vnitra schopno informace chránit. Už jsme
zažili i únik informací.

Zmínil jste se o Schengenu. Ano, chceme, aby se hranice schengenského prostoru rozšířily.
Nyní zahrnuje Bulharsko a Rumunsko, ale když vidíme, co se tady děje, nemůžete se divit,
že někteří lidé v Evropě se k tomuto rozšíření staví kriticky.

Chtěl bych komisaře požádat, aby nadále pokračoval v dosavadní práci a požádal bulharskou
vládu, aby ukončila toto nesprávné provádění a špatné vymáhání práva, které vede k velmi
restriktivní praxi týkající se těchto odposlechů. Buďte spravedliví, buďte otevření,
transparentní a zastavte toto porušování podstaty evropských právních předpisů.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Pane předsedající, pane Swobodo, chtěl bych se vás
na něco zeptat. Citoval jste údaje z let 2008 a 2010.

Mohl byste mi říct, odkud tyto údaje máte a zda si myslíte, že jsou správné? Uvedl jste, že
u soudu je použito pouze jedno nebo dvě procenta. Data uváděná v Bulharsku jsou zcela
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odlišná a údaje o počtu lidí, kteří byli skutečně odposloucháváni, a procento údajů použitých
jako důkaz u soudu jsou naprosto odlišné. Za rok 2009 to bylo 30 % a v roce 2010 40 %.
Jinými slovy tyto údaje se naprosto liší od těch, které jste právě uvedl.

Hannes Swoboda (S&D).   – Pane předsedající, odlišné údaje jsme dostali od bulharských
zdrojů. Možná by mělo být na Komisi, aby prokázala, kdo má pravdu. Pokud je mi
z bulharských zdrojů známo, velmi nízké procento je u případů postoupených státním
zástupcům, z nichž jen velmi málo vede k odsouzení.

Toto víme, tyto informace máme z různých zdrojů. Existuje, myslím, také zpráva
z bulharského parlamentu. Komise by se jí měla zabývat. Proč k tomuto skandálu
v Bulharsku došlo? Je opravdu potřeba, abychom se touto záležitostí zabývali.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Pane předsedající, mám jen stručný dotaz, pane Swobodo.
Víte o tom, že vyšetřování, které – jak jste právě uvedl – probíhá na Ministerstvu vnitra,
tam bylo přesunuto ze soudních orgánů, když byla u moci bulharská socialistická strana,
která je součástí vaší skupiny?

Hannes Swoboda (S&D).   – Pane předsedající, zdá se, že pro pana Stojanova a pana
Busuttila jde vždy o stranicko-politickou otázku. Podle mě nejde o stranicko-politické
téma. Pro mě je to základní otázka práv, lidských práv a dodržování a respektování
evropského práva bez ohledu na to, kdo záležitost na Ministerstvo vnitra převedl.

Za druhé je důležitý způsob použití. Stejný nástroj můžete použít velmi úzce vymezeným
způsobem, nebo velmi širokým způsobem. Jak jsem řekl dříve, je velmi zajímavé, co se
děje s daty uchovávanými Ministerstvem vnitra. To je hlavní otázka. Když je přechováváno
tolik dat, která nejsou předávána státním zástupcům, vždy existuje nebezpečí, že budou
zneužita. Může to být motivováno politicky nebo třeba osobně. Proti tomuto druhu zneužití
bychom měli bojovat.

Diana Wallis,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, děkuji vám, pane komisaři, za
vaše velmi důkladné prohlášení. Všichni, kdo mě v tomto Parlamentu znají a pamatují těch
12 let, které jsem tady strávila, budou vědět, že do takových rozprav zasahuji velmi
zdrženlivě. Avšak více než před rokem jsem byla jako místopředsedkyně tohoto Parlamentu
požádána, abych navštívila Bulharsko a mluvila o Stockholmském programu pro
spravedlnost.

Je zřejmé, že co se týče programu pro spravedlnost, důraz byl přesunut z bezpečnosti na
spravedlnost a my všichni v členských státech musíme tuto rovnováhu správně nastolit.
Pamatuji si, že soudci v Bulharsku měli velký zájem se dozvědět, co děláme a co je na úrovni
Unie naším cílem. Byla jsem ale překvapena, když mě minulý týden v mé kanceláři v Bruselu
navštívil jeden člověk, který hovořil o tom, že k některým lidem v Bulharsku chodí v noci
domů členové tajné služby. To je mi docela cizí a je pro mne velmi těžké to pochopit a říkat
to tady před vámi.

Proto se mi zdá, jak již řekl pan Swoboda, že stávající právní předpisy o telefonních
odposleších – nazývejme věci pravými jmény – jsou zřejmě správné. Místo dřívější kontroly
nezávislým orgánem nyní existuje kontrola parlamentním orgánem. Zeslabilo to respekt
k právům? Zdá se, že počty případů vzrostly a tento nárůst zřejmě ukazuje, a zdůrazňuji
slovo „zřejmě“, že je jednodušší a rychlejší poskytování této možnosti soudci.
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Jeden z důvodů, o kterém chci mluvit, je spojen se záležitostí, která se týká iniciativy občanů.
Zdá se, že lidé mají pocit, že jsou pod tlakem, aby stáhli podpisy. Během následujícího
roku musíme provést Evropskou občanskou iniciativu. Chtěla bych požádat Komisi, aby
tuto mezeru velmi pečlivě sledovala.

Jaroslav Paška,    jménem skupiny EFD. – (SK) Používání speciálních sledovacích prostředků
je v každé zemi citlivá otázka.

Často se setkáváme s podezřením, že vládní moc je používá nejen k boji proti
organizovanému zločinu, ale i ke sledování a potlačování politické opozice. Situace
v Bulharsku je však mimořádně kuriózní. Informace získané odposloucháváním
telefonických rozhovorů za nejasných podmínek nekončí v příslušných složkách, ale
objevují se v různých médiích. Bulharský premiér dokonce prohlásil, že nejvyšší státní
představitelé jsou také stále odposloucháváni zpravodajskou službou. Údajně v zájmu boje
proti korupci a organizovanému zločinu. No, nestává se často, aby se předseda vlády přiznal
k tomu, že má tak velkou důvěru ke svým nejbližším spolupracovníkům, že je musí nechat
sledovat, aby neupadli do pokušení korupce či spolupráce s organizovaným zločinem.

V každém případě je situace v této oblasti v Bulharsku zvláštní a myslím si, že by bylo
dobré našim bulharským přátelům pomoci uspořádat poměry v uplatňování příslušné
právní úpravy.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Pane předsedající, v Bulharsku máme pro to, čeho jsme
v současné rozpravě svědky, úsloví: „Zloděj křičí – chyťte zloděje!“ Když byla u moci
tripartitní koalice, služby byly prolezlé mafií a dnes vidíme, jaké to má toxické výsledky.

Když byla koalice u moci, sám jsem byl během protestů opozice zbit policií. Pak tito vlci
v rouše beránčím, kteří se vám nyní prezentují jako bojovníci proti policejnímu státu,
změnili zákon, na jehož základě nyní případ proti mým útočníkům čeká již tři roky u
soudu. Během vaší vlády, socialisté a monarchisté, policie napadla pokojné demonstranty,
přitom vy teď děláte povyk okolo porušování občanských svobod.

Když jste byli u moci, byl ubit k smrti novinář Ognyan Stefanov, a vy si nyní stěžujete na
cenzuru. Když jste byli u moci, byly na denním pořádku únosy. Mafie byla všemocná,
zatímco občané neměli žádná práva. Soudy se kupovaly a prodávaly. Když jste byli u moci,
modelem vládnutí se stalo čachrování a prodej státního majetku.

Nyní zase saháte ke svým starým trikům a snažíte se zastavit vstup Bulharska do Schengenu
v naději, že můžete vinit z hříchů svého zločinného vládnutí druhé. To ale nepůjde, protože
voliči nejsou slepí. Sebrali vám moc, hodili vás do politického šrotu a nic na tom nezmění
žádná nepravost, kterou možná vymýšlíte.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Pane předsedající, každá rozprava v Evropském
parlamentu odráží zájmy evropských občanů.

Dnešní rozprava však může sloužit jako dobrý příklad toho, jak se může na evropské scéně
stát nástrojem pro sobecké, národní politické zájmy. Vždy, když je evropská agenda
podkopána národní agendou, to nelze vykládat jako postoj národní odpovědnosti, ale jako
skutečnost, která je v rozporu s hodnotami, pro něž bulharští občané volili své zástupce
do Evropského parlamentu. Poznali by se v této rozpravě? Pochybuji.

Kolegové poslanci mají nepochybně pravdu v tom, že bulharská veřejnost musí vědět, co
se děje v její vlastní zemi a zda jsou dodržována ústavní práva. Nicméně existuje hranice,
za níž jsou demokratické instituce ignorovány s cílem chránit zájmy pochybných zájmových
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skupin, jejichž účel je jasný: diskreditovat Bulharsko na jeho cestě do Evropy a diskreditovat
vládu strany GERB v její snaze skoncovat se stínovými praktikami, kterým bylo mnoho
let dovoleno bujet. Chtěla bych vás upozornit na některé věci, které kolegové poslanci
zmínili.

Zaprvé tvrzení, že počet případů odposlechů se zdvojnásobil. Oficiální čísla jsou zcela jiná
a jsou veřejně k dispozici každému, koho zajímá pravda. Chtěla bych se však na něco
zeptat. Odkdy jsou tyto informace transparentní? Existuje jen jedna odpověď: díky vládě
strany GERB, která považuje transparentnost a volný přístup občanů ke státním informacím
za základní princip.

Zadruhé tvrzení, že zrušením úřadu v Bulharsku zřízeného za účelem kontroly zařízení
pro odposlech skončila právní kontrola nad jejich používáním, je zcela neopodstatněné.
Chtěla bych vám připomenout, že tento úřad nikdy nepracoval správně, zejména proto,
že původní myšlenka jeho zřízení vzešla od výkonné moci. Nemusím vám připomínat, že
Bulharsko je parlamentní republikou. Byl zřízen zvláštní podvýbor pro parlamentní
kontrolu a sledování postupů pro schvalování, uplatňování a používání zařízení pro
odposlech, který funguje na základě respektu k demokratickým institucím a ústavě.

Rád bych také připomněl, že v podvýboru jsou zastoupeny všechny politické strany a
zástupci jsou vybíráni paritním způsobem. Navíc vládnoucí strana nemá na křeslo ve
výboru nárok. Toto vše ukazuje, že bulharský zákonodárce začlenil absolutní záruky pro
provádění těchto zákonných činností a tyto záruky doplňují spolehlivé kontroly. Změnit
současný stav je obtížné, vytvoření něčeho pozitivního je ještě těžší. Nejtěžší však je, když
se někteří představitelé naší země v nejdemokratičtější instituci Evropy zapletou do vnitřních
polemik, jejichž cíle jsou na hony vzdálené těm, které tu každý den prosazujeme.

Claude Moraes (S&D).   – Pane předsedající, je vždy nepříjemné, když je podrobně
zkoumána vnitřní situace kteréhokoli členského státu. Ve stejném duchu jako paní Wallisová
chci říci, že byla vyšetřována i vláda ve Spojeném království, z něhož pocházím, a to za
svou činnost spojenou s vydáváním osob, kdy byli údajně mučeni lidé. To bylo samozřejmě
pro mě a pro vládu ve Spojeném království velmi nepříjemné, ale aktivně jsem se tohoto
šetření účastnil, protože bylo nutné provádět jej celoevropským způsobem.

Proč? A proč tady dnes diskutujeme o vnitřních opatřeních bulharské vlády pro odposlechy?
Nikoli kvůli Bulharsku, ale proto, že jsme společenstvím hodnot. Protože se jedná o
společenství hodnot, vyvstává otázka zmíněná panem komisařem – cituji „že odposlechy
musí být prováděny výjimečně“. Jsem právník, i když ne tak skvělý jako paní Wallisová, a
vím, že odposlech musíte používat pouze výjimečně. Je to jedna z těch věcí, které, pokud
jsou používány nadbytečně, nevhodně nebo nepřiměřeně, se místo pomocníkem v boji
proti organizovanému zločinu, což je v Bulharsku i jinde v Evropské unii velmi důležité,
stanou zbraní státu.

Nezáleží na tom, která politická strana tuto rozpravu vyvolala, přechod od diskuse o útoku
na organizovaný zločin k nepřiměřenému používání nástroje státu je pro Evropskou unii
velmi vážná věc a netýká se dnes výhradně Bulharska. Zítra se může týkat jiného členského
státu.

Zkoumal jsem skutečně všechny zdroje a čísla a chtěl bych se kolegů napříč stranami v
této sněmovně zeptat: říká tady někdo, že odposlechy byly použity nevhodným nebo
nepřiměřeným způsobem? Pokud chcete zpochybnit údaje použité panem Swobodou,
zpochybňuje někdo, že došlo k nepřiměřenému použití odposlechů? Než jsem dnes vstoupil
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do debaty, prošel jsem mnoho zdrojů, protože při probírání těchto otázek musíme být
důkladní. Neviděl jsem na žádné straně rozpravy nikoho, kdo by řekl, že k nepřiměřenému
použití nedošlo.

Proto to Komise musí prozkoumat.

(Předsedající řečníka přerušil)

Gianni Vattimo (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jako italský občan
rozhodně nejsem proti odposlechům, pokud jsou používány legálně. V Itálii je to velmi
užitečný nástroj boje s mafií, který byl nedávno použit k obvinění prezidenta Berlusconiho
z údajných zločinů z úplatkářství a prostituce nezletilých.

Případ bulharské vlády se jeví jako zcela odlišný, protože se zdá, že používala odposlechy
ke kriminalizaci opozice, v důsledku čehož se ve spletitých společenských organizacích
začal šířit strach, a pokusila se dát opozici na roveň běžným zločincům – což jí umožňuje
jednat s nimi bez ohledu na lidská práva a nastolit policejní stát. Takové situace mohou
vést pouze k dalšímu sociálnímu násilí.

Myslím si proto, že Parlament a Evropská komise musí věnovat situaci v Bulharsku zvláštní
pozornost a musí se snažit omezit škody, které by postup bulharské vlády mohl způsobit.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane Piebalgsi, sledoval jsem tuto rozpravu
a rozpravu o Albánii velmi pozorně. To je rozdíl! V rozpravě o Albánii byla snaha ve všech
stranách o zachování zdvořilého, přátelského tónu. V dnešní rozpravě zazněly narážky,
které jsou zcela neprověřené. V rozpravě o Albánii bylo cílem svést dohromady dvě hlavní
strany. V naší rozpravě je cílem jedné ze stran vrazit mezi obě strany klín. V rozpravě o
Albánii bylo přáním, aby obě strany spojily své úsilí a spolupracovaly pro blaho lidí. V naší
rozpravě se bohužel jedna strana Parlamentu stále snaží situaci předjímat.

Proč to děláte? Proč jsem od vás neslyšel jediný fakt? Používáte jen takové výrazy jako „zdá
se, že je to tak...“ nebo „z jistých zdrojů jsme se dozvěděli...“ nebo „slyšeli jsme, že...“. Pokud
situaci vidíte takto, proč nejdete za příslušnými výbory Parlamentu? Proč nejdete za
Podvýborem pro bezpečnost a obranu? Proč nekladete otázky Komisi? Místo toho
prosazujete veřejné diskuse, protože je chcete uskutečnit z politických důvodů. Jsme proti
tomu. Nechápeme, proč tato diskuse probíhá na úkor bulharské vlády a bulharských
občanů. Pokud je potřeba něco prodiskutovat, žádám vás, aby se tak stalo v příslušných
výborech.

Je pro nás samozřejmé, že musí existovat právní řád, fungující soudnictví a příslušné
parlamentní kontroly, zejména v případě citlivých záležitostí, jako je tento nástroj, a to
vše je v odpovědnosti Parlamentu, který byl vytvořen touto vládou a  skládá se ze zástupců
všech parlamentních stran. Děkuji paní Malmströmové, že minulý týden v Sofii řekla, že
je to interní záležitost, a panu komisaři, že jasně uvedl, že bulharská vláda přijala všechny
nezbytné kroky.

Hannes Swoboda (S&D).   – Pane předsedající, mám námitku, nahoře byl nějaký člověk,
který nás natáčel, i během doby, kdy jsme se podepisovali.

Říká, že je z bulharské delegace. Nevím, jak je to možné, když všichni bulharští poslanci
jsou, jak se zdá, tady. Je velmi divné, že někdo přijde do jednacího sálu a natáčí nás, když
mluvíme a podepisujeme se.

15-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS258



Možná by měl příslušný útvar prověřit, co se děje, protože je nepřijatelné, aby sem chodili
lidé zvenčí a natáčeli nás.

Předsedající. -   Ano, pan Swobodo, zjistím to a podnikneme nezbytné kroky.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Pane předsedající, v dnešní rozpravě se jedná
nejen o rozsáhlé odposlechy v Bulharsku. Jedná se i o alarmující tendence odebírání práv
občanům v Evropě.

Vnitřní politické problémy jsou odpovědností příslušných orgánů v Bulharsku, které musí
samy tyto záležitosti vyřešit. Na evropské úrovni nejsou žádné chyby v harmonizaci s
evropskou legislativou a máte pravdu, pane komisaři, že problémy spočívají v provádění.
Proto jsme se vás ptali, co uděláte pro to, aby nedocházelo k zneužívání evropského práva.
Proto také odpovídám vám, pan Strassere, že jsme to postoupili Komisi.

Bulharský skandál ohrozil Listinu základních práv a svobod, Stockholmský program,
směrnici 9546 a další dokumenty o ochraně dat, protože byly zveřejněny rozhovory lékařů
zaznamenané v Bulharsku bez oprávněného důvodu a bez možnosti právní obhajoby.

Dramatický nárůst zařízení pro odposlech je nepřímo úměrný jejich soudní účinnosti.
Přetrvávají pochybnosti, že informace získané tímto způsobem budou shromažďovány a
použity k politickým účelům, což je zvlášť nebezpečné vzhledem k volbám, které se budou
za rok konat. Pane komisaři, žádáme Komisi, aby předložila iniciativu ke zřízení nezávislých
orgánů pro kontrolu zařízení určených pro odposlech v členských státech.

Tato zařízení jsou velmi důležitá v boji proti korupci a kriminalitě, a proto na vás apelujeme,
abyste zajistili, že jsou používána v souladu s právem v rámci mechanismu pro spolupráci
a ověřování.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Pane předsedající, stále rozšířenější používání speciálních
zařízení pro odposlech v Bulharsku je skutečností, a proto jsou lidé tolik rozrušeni a
znepokojeni.

S rozhodujícími poznatky přišel bulharský parlamentní kontrolní orgán. Žádám Komisi,
aby se s těmito poznatky seznámila. Existují i jiné důležité záležitosti. Vyšle Komise signál
těm, kdo si nejsou vědomi tenké hranice mezi bezpečností a svobodou? Uzná Komise
vinnými ty, kdo tyto nástroje státu používají v stranickém, a dokonce i osobním zájmu?
A navíc, jak kategoricky vyzve Komise národní parlament – a nemusí to být zrovna ten
bulharský, aby vyřešil problém legislativní mezery a znovu zřídil nezávislý kontrolní
orgány, který zrušil?

Ukázalo se, že tajně získané informace byly zpřístupněny nejen osobám v rámci zvláštních
služeb, ale i politickým osobám v hierarchii bezpečnostních služeb; že agenti filtrují
informace, což podle zákona není jejich úkolem, že odposlouchávací zařízení jsou často
používána na základě falešných technických důvodů a pravděpodobně bez náležitého
důvodu.

Bulharské zvláštní služby jsou natolik ponořeny do boje proti trestné činnosti, že si vytvořily
základní reflex sledovat téměř vše, co dýchá a hýbe se. Není divu, že respektovaní soudci
– tedy nikoli politici – tvrdí, že buď je chyba v systému, nebo jde o záměrnou politiku
návratu k dřívějším praktikám. Chyby je potřeba opravit a za to nyní bojujeme. Avšak
pokud jde o úmyslné kroky zpátky, měli bychom být podle mého názoru všichni proti a
prohlásit, že jádrem evropské politické filozofie jsou lidská práva, svobody a posvátnost
lidského života.
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Stockholmský program nebyl uložen do muzea. Vyžaduje, abychom z Evropy vytvořili
oblast svobody, bezpečnosti a práva, a nesmíme dovolit jednotlivcům, stranám ani vládám,
aby vrátily kterýkoli členský stát do temné doby represí, nespravedlnosti a nejistoty.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Pane předsedající, to, co jsme slyšeli od Komise,
potvrzuje skutečnost, že bulharské právní předpisy týkající se používání odposlouchávacích
zařízení jsou v souladu s evropským právem. Nemůžeme být jiní, protože každý členský
stát je povinen zaručit svým občanům základní práva a dodržovat právní postupy, a to
Bulharsko dělá.

Co tedy vyvolalo dnešní rozpravu v Parlamentu? Odpověď je jednoduchá. V Bulharsku
probíhá volební kampaň a bulharská opozice přenesla volební boj do Evropského
parlamentu, evidentně bez ohledu na to, zda tím Bulharsko zdiskredituje, a pouze proto,
aby získala politické dividendy, a ujišťuji vás, že je to nanejvýš pochybné.

Pro evropské orgány musí být těžké přesvědčit se o dobrých úmyslech představitelů bývalé
tripartitní koalice v Bulharsku, během jejíž vlády došlo k mnoha případům korupce, nebyla
ochota bojovat proti trestné činnosti a na straně Evropské unie byl nedostatek důvěry.
Kolegové poslanci, kteří tuto debatu vyvolali, očividně ztratili trpělivost čekat na odpovědi
Komise a chtěli, aby se rozprava konala před průběžnou zprávou o pokroku Bulharska v
rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování.

Chtěl bych zde trochu zavtipkovat. Kolegové poslanci jsou zřejmě vedeni šlechetnými
vlasteneckými myšlenkami co nejvíce uškodit bulharské vládě. Je ostuda, že v tomto
prázdném, poloprázdném, respektive prakticky prázdném sále si my Bulhaři jdeme
navzájem po krku. Místo abychom spolupracovali v zájmu našich občanů, zabýváme se
odposlechy, manipulacemi a bojem politického očerňování.

Na nynější bulharskou vládu útočí starý systém, zbytky komunistického režimu ve
strukturách moci a ti, kdo se během období transformace nelegálně obohatili. Cílem této
jednotné fronty není jen destabilizovat Bulharsko a zastavit úsilí strany GERB o
spravedlivější společnost, ale zdiskreditovat naši zemi v očích našich evropských partnerů.
Opakuji: to, co se tady dnes večer děje, je ubohé a hanebné.

Jasně to zavání závistí těchto kruhů, politických i ekonomických, vzhledem k úspěchům
vlády v nekompromisní válce s kriminalitou a korupcí a k jejímu čestnému a otevřenému
provádění politiky. Kolegové poslanci bulharské opozice v posledních dnech popsali situaci
v Bulharsku těmi nejhoršími slovy. Jak jsme právě slyšeli, hovořili o strachu, policejním
státě, represích, hladu, chudobě, regresi a tak dále. Kvůli krátkodobému politickému zisku
je pošpiněna pověst Bulharska. Avšak pravdou je pravý opak.

Nedochází k žádným vraždám či únosům, organizovaný zločin utrpěl těžkou ránu a byly
rozbity korupční kanály, které využívaly kruhů starého režimu nejen ekonomicky, ale i
politicky. Země je na stabilní makroekonomické úrovni a nabízí jedny z nejlepších
podmínek pro investování v Evropě. Vláda je stabilní, bulharský parlament má stabilní
většinu, řídí zemi otevřeně a je respektovaným a váženým evropským partnerem.

Na závěr bych se chtěl ještě jednou omluvit kolegům poslancům z jiných členských států,
kteří zde jsou, za to, že plýtváme jejich časem v této – bohužel – zcela bulharské předvolební
rozpravě.
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Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Pane předsedající, používání nelegálních telefonních záznamů
a odposlechů v Bulharsku je velmi vážná věc. Ještě vážnější je však to, že to v Evropské unii
není jediný případ tohoto druhu.

Pane komisaři, tato rozprava měla být také o jiném členském státě, o Rumunsku. V
Rumunsku se v roce 2011 děje to, že jsou soukromé rozhovory odposlouchávány bez
jakéhokoli zákonného povolení, přestože ústava, vnitrostátní právní předpisy a právní
předpisy EU stanovují naprostý zákaz jakéhokoli narušování soukromí osob bez řádného
zdůvodnění a výslovného povolení soudu. Nelegálně jsou zaznamenávány rozhovory
novinářů a politiků i interní diskuse během jednání opozičních stran nebo neveřejných
jednání v soudních síních. Systematicky a opakovaně je porušováno základní právo na
ochranu soukromí. Nelegální nahrávání telefonních hovorů se stalo oblíbenou vyšetřovací
metodou státních zástupců. Tajné služby trvale monitorují telefonní hovory politických
oponentů současné vlády. Jedná se o velmi vážnou situaci a vyzývám Evropskou komisi,
aby urychleně zasáhla, aby byly v obou členských státech dodržovány principy právního
řádu a demokracie.

Vladimir Urutchev (PPE).   – (BG) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové,
dovolte mi zopakovat hodnocení Evropské komise, že současná vláda Bulharska vykazuje
skutečnou touhu zakročit proti organizovanému zločinu. Nelze popřít, že naše země
dosáhla v této oblasti poprvé skutečného pokroku. Právě pro to hlasovali v roce 2009
bulharští voliči.

Výsledků bylo dosaženo díky rozhodujícím krokům donucovacích orgánů, které
shromáždily všechny zákonné způsoby odhalování trestné činnosti. Je jen přirozené, že
se zvýšil počet operací, a tím i počet vyšetřovaných osob, což vedlo k větší efektivnosti.

Nebuďme však naivní. Organizovaný zločin má k dispozici spoustu prostředků získaných
v průběhu let beztrestnosti a nečinnosti, což mu umožňuje způsobit bezprecedentní reakci.
Aktivovali aparát oslabující vládnoucí koalici, aby ji zdiskreditovat v oblasti, v níž je
nejsilnější.

Kampaň odstartovala zveřejňováním pečlivě vybraných a zmanipulovaných
odposlouchaných nahrávek šířených neznámými osobami na flash discích. Média a politici
se předhánějí v tom, aby se vyjádřili k hrůzám v Bulharsku, k ohrožení občanů, k tomu,
jak dalece byly porušeny základní úmluvy a deklarace.

Lidé, kteří tuto hysterii iniciovali, ti, kteří získali a nelegálně šíří tyto diskreditující informace,
si nyní radostí mnou ruce. Zřejmě si ani nepředstavovali, jak snadno bude návnada
spolknuta, dokonce do té míry, že byl odcizen i automobil, ve kterém byly flash disky
přepravovány.

Některým ze zde přítomných politiků se podařilo rozšířit tuto hysterii do Evropského
parlamentu a prezentovat ji jako bulharský skandál s odposlechy. Žádný takový skandál
v Bulharsku neexistuje. Jde jen o dobře zorganizovaný útok s cílem diskreditovat vládnoucí
koalici země a její nejvýznamnější osobnosti. Zdiskreditovaní politici z opozičních stran
se k vítězné straně přidali v naději, že jim to přinese v příští předvolební kampani ovoce.

Rádi bychom se našich kolegů poslanců zeptali, zda jsou si vědomi, komu těmito svými
kroky nahrávají?

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Pane předsedající, chtěl bych se obrátit na komisaře Piebalgse,
protože velká část propagandy dnes pochází z vládnoucí strany Bulharska. Parlamentní
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komise v čele s koaličním partnerem vládnoucí strany, nacionalisty ze strany Ataka,
předložila bulharskému parlamentu zprávu, která říká, že vláda před odesláním odposlechů
soudům takto získané informace filtruje.

Ve zprávě se uvádí, že vláda nechrání důvěrné osobní údaje, které jsou zveřejňovány v
médiích. Ve zprávě se také uvádí – a já opakuji, že zprávu vypracoval bulharský parlament
–, že jsou porušována základní práva lidí žijících v Bulharsku, kteří jsou rovněž evropskými
občany. To je porušování několika evropských směrnic. Je to porušení Listiny základních
práv.

Domnívám se také, že Komise má jen jednu možnost, a to porovnat bulharské právo a
jeho provádění s požadavky pro všechny evropské občany. Není to otázka propagandy
nebo stranické politické kampaně. Je to otázka jasných faktů a věříme, že se s nimi Komise
jako strážkyně Smluv seznámí a vyjádří k nim své stanovisko.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Pane předsedající, protože jsem mezi posledními, kdo
promluví v této rozpravě, chtěla bych vše shrnout několika slovy. Dnešní rozprava není
o odposleších v Bulharsku pomocí speciálních zařízení a není to ani rozprava pro nebo
proti konkrétnímu ministru. Je to rozprava o principech a hodnotách Evropy, a proto je
jedině přirozené, že se koná v této sněmovně. Je to proto, že je to otázka svobody, lidských
práv, demokratických zákonů, což není a nemůže být čistě domácí rozpravou.

Diskuse o lidských právech je filozofií sjednocené Evropy, účel, který inspiroval nové
demokracie po pádu Berlínské zdi. Pokud mnoho jejich občanů ztratí víru, že Evropa je
založena na zásadách, dojdou k názoru, že cesta do Evropy, která byla tak dlouhá a tvrdá,
byla marná.

Dnešní rozprava je o pravdě. Pravda nemůže být pravicová nebo levicová. Nemohou být
poloviční pravdy. Existuje vždy jedna pravda a my žádáme odpovědné instituce v Bulharsku,
aby ji co nejdříve pojmenovaly. Protože čím víc – úmyslně nebo neúmyslně – svou odpověď
oddalují, tím více přiživují podlé fámy, a slouží tak pouze těm, kdo tvrdí, že proti nim
bojují.

Dnešní rozprava je také o odpovědnosti – nikoli minulé nebo budoucí vlády, ale té současné.
Demokratické vlády odlišuje skutečnost, že jsou vždy odpovědné svým voličům bez ohledu
na to, zda je podporují či jsou proti nim. Klást rovnítko mezi opozici a organizovaný zločin
je jinou formou správy věcí veřejných, která nemá s demokracií nic společného.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Pane předsedající, po všem, co jsem dosud slyšela, můžu
říct jen to, že jsme bohužel opět svědky žalostného pokusu bulharské opozice přenést
domácí politické diskuse do Evropského parlamentu.

Ti, kdo tuto debatu vyvolali, socialisté a liberálové, kteří po osm let vládli naší zemi, očividně
chtějí využít každé příležitosti, aby před našimi evropskými partnery veřejně zničili obraz
Bulharska. Dnešní diskuse nevyřeší, kdo má pravdu a kdo ne, ale v paměti nám zůstane
zatrpklost této rozpravy, naše vzájemné obviňování.

Apeluji na vás, kolegové poslanci z opozice: pokud neumíte jednat jako konstruktivní
protiváha současné bulharské vlády, pokud se neumíte zaměřit na konstruktivní, odborné,
konsenzuální návrhy, jak zlepšit úroveň bulharských občanů, nestůjte alespoň v cestě těm,
kdo to umí.

Kristian Vigenin (S&D).   – Pane předsedající, neměl jsem v úmyslu přihlásit se nyní o
slovo zvednutím ruky, ale bylo mi odepřeno právo na postup modré karty.
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Chtěl jsem reagovat na pana Strassera.

(BG) Pane Strassere, zaprvé bych chtěl říct, že nemohu souhlasit s tím, že nejsou k dispozici
informace o tom, jak jsou používána odposlouchávací zařízení.

Podle informací Nejvyššího kasačního soudu bylo v roce 2010 vydáno 15 946 rozkazů k
odposlechům, zatímco u soudu jich bylo použito pouze 1 918, což je 12 % z celkového
počtu. Jak vidíte, zbývající odposlechy byly jednoznačně použity k jiným účelům. 16 000
odposlouchávacích zařízení znamená, že před rokem 2010 bylo přímo nebo nepřímo
odposloucháváno 5 až 10 % bulharských občanů.

Chtěl bych se vás, pane Strassere, zeptat, dělali jste to v Rakousku také tak? Souhlasil byste
s tím, aby Ministerstvo vnitra a státní zastupitelství v Rakousku postupovalo tímto
způsobem? A navíc, nemyslíte si, že tato rozprava je rozprava o principu, o tom, jaký je
stav svobody a demokracie v členském státě Evropské unie? Podle mého názoru musí být
tyto otázky projednány tady, protože k tomu, aby byly projednány v Bulharsku, nemáme
evidentně sílu.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Pane předsedající, chtěla bych se zeptat, zda si je
Evropská komise vědoma skutečnosti, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku
vydal 27 rozsudků proti Bulharsku kvůli zneužití policejní pravomoci.

Dnes diskutujeme o odposlouchávacích zařízeních, ale Státní úřad pro národní bezpečnost
sleduje také občanskou iniciativu a lidé byli nuceni stahovat své podpisy. Lidé, kteří se
účastní pokojných demonstrací o ekonomických otázkách, jsou pak předvoláni na policii
a vyslýcháni. Dochází k demonstrativnímu zatýkání prováděnému záměrně brutálně.

Vládnoucí politická strana ve svém prohlášení tvrdí, že opozice na pravé i levé straně je
zapojena do organizovaného zločinu a nepřátelé strany GERB jsou nepřátelé státu, přičemž
politická a kriminální opozice jsou dnes totéž. Tento styl používal Mussolini a to mě velmi
znepokojuje.

Podobně byl včera na oficiálním setkání mezi mou politickou stranou a vedením strany
GERB vyvíjen nátlak, abychom stáhli naši otázku k ústnímu zodpovězení, což je jednání,
které považuji za nedemokratické a nepřijatelné.

Jaká opatření hodlá Komise přijmout k obnovení lidských práv v mé zemi? Dnešní rozprava
není záležitost Bulharů oponujících Bulharům, ale Bulharů v zájmu jejich státu a jejich
občanů.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Pane předsedající, chtěl bych mluvit přímo k vám. Považuji
za politováníhodné, že nevyužíváte postupu modré karty, když se všichni snažíme, aby
byly parlamentní rozpravy živější. To by kvalitu této rozpravy výrazně zlepšilo.

Pokud mne neposloucháte, pane předsedající, pak nemusím pokračovat. Je to prostě marné.
Jeden poslanec této sněmovny to dlouhou dobu nazýval karaoke parlamentem, kdy jsou
zcela přehlíženy pokusy o vedení rozprav a zlepšení jejich kvality.

Evgeni Kirilov (S&D).   – Pane předsedající, chtěl jsem se jen přidat k tvrzením ostatních,
že dnes večer předstíráte, že nevidíte modré karty. Protože se všichni snažili naznačit, že
tady není dostatek kolegů, chtěl bych říct, že tady bezpochyby je dost vážených kolegů,
kteří rozpravu poslouchají.
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Chci jen vyjádřit své zklamání nad slovy pana Strassera. To opravdu nebyl příklad správného
demokratického projevu od člověka ze země, kterou skutečně respektujeme jako
demokratickou.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Pane předsedající, je to opravdu poměrně složitá
záležitost. Z poskytnutých informací je zřejmé, že to je problém. Rozhodně souhlasím s
kolegou, který uvedl, že to není jen záležitost Bulharska. Je to otázka určitých hodnot,
hodnot Evropské unie, uznávaných hodnot, a všichni musíme respektovat každého, kdo
se zde v tomto sále účastní rozpravy.

V Evropské unii máme jistou listinu, takzvanou Listinu základních práv. Bulharsko, Litva,
kterou dnes zastupuji, a ostatní členské státy Evropské unie ji musí dodržovat. Jasně definuje,
co můžeme a nemůžeme dělat a co může a nemůže dělat vláda. Nicméně její základní
myšlenkou je dodržování lidských práv. Pane komisaři, mám proto pocit, že zástupce
Komise by měl tento případ sledovat velmi pozorně, protože napětí v této sněmovně je
dnes stále velmi vysoké.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a
pánové, je jasné, že nastanou diskuse, pokud jde o základní a nezcizitelné evropské hodnoty,
jako jsou bezpečnost a lidská práva, a o rozšiřující se tenkou hranici mezi nimi. I když to
může působit paradoxně, rozdílné postoje vyjádřené dnes večer mají přece jen jedno
společné, a to jsou obavy.

Evropská komise požádala bulharské orgány, aby jí poskytly informace, tak aby mohla
zkontrolovat, zda jsou odposlouchávací zařízení používána zákonným způsobem. My,
liberální a socialističtí poslanci EP, jsme chtěli vzhledem ke svým obavám o zákonnost
rozpravu. Vyjádřili jsme své názory, abychom ujistili lidi, kteří nás sem vyslali, že pozorně
sledujeme, zda nejsou porušována jejich práva. Kolegové poslanci z Evropské strany lidové
dali ve svých prohlášeních najevo obavy ze špatných praktik a dále důvěru, že dojde ke
zlepšení.

Doufám, že v této jednotné roli budeme schopni vyvolat rychlé procesy, které obnoví
normální funkce demokracie.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem liberální demokrat
v Evropě i v Itálii. Někdy jsme však v mé zemi já a mí kolegové straníci nazýváni komunisty
pouze proto, že oponujeme současné vládě.

Zdá se, že totéž se nyní děje s našimi kolegy v Bulharsku, s liberálními demokraty a socialisty,
kteří jsou nazýváni zločinci jen proto, že představují opoziční síly v zemi. My to
neschvalujeme, protože pokud to má být vtip, pak by měl být opravdu krátký. Chování
tohoto druhu může být nakonec opravdu nebezpečné.

Navíc po tom všem, co se zrovna včera stalo v Egyptě a Tunisku, navštívil italský ministr
zahraničí syrský Damašek a Sýrii nazval „demokratickou zemí, která zcela uspokojuje
potřebu modernizace svých občanů“.

Pokud naši zástupci pronášejí takovéto projevy, je povinností nás jakožto poslanců
Evropského parlamentu je odsoudit a Komise na to musí pozorně dohlížet.

Andris Piebalgs,    člen Komise.  – Pane předsedající, máme tady poměrně vášnivou rozpravu,
já bych však chtěl zdůraznit tři body, které jsou podle mého názoru zásadní.
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Proces přistoupení k EU – a moje země jím prošla – není jednoduchý, ale když je země do
EU přijata, jsme opravdu přesvědčeni, že takový členský stát má schopnost být garantem
základních lidských práv a také zaručit provádění právních předpisů EU.

Pro tuto konkrétní oblast máme zvláštní právní předpisy. Jedná se o směrnici o zpracování
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací.

Takže Komise má velmi dlouhodobé, a řekl bych i velmi úctyhodné výsledky v oblasti
sledování, jak jsou tyto právní předpisy EU prováděny v členských státech. Řekl jsem vám,
kde nyní začneme, a domnívám se, že můžete plně věřit, že pokud právní předpisy EU
porušovány, Komise zasáhne. Pokud porušeny nebudou, Komise zasahovat nebude.

Proto Komise sleduje situaci, a bude-li potřeba, zasáhne, ale myslím, že bychom neměli
překročit rámec struktur obsažených v právu Společenství a Komise se rozhodně bude
držet v rámci práva Společenství.

Předsedající. -   Rozprava je ukončena.

20. Energetická strategie Světové banky (rozprava)

Předsedající. -   Dalším bodem je rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení Komisi, kterou
jménem Výboru pro rozvoj předložila Eva Jolyová a která se týká energetické strategie
Světové banky pro rozvojové země (O-000020/2011 - B70012/2011).

Franziska Keller,    autorka.  – Pane předsedající, v současné době nemá 1,5 miliardy lidí
přístup k elektřině, ale přístup k elektrické energii je nezbytným předpokladem pro
vymýcení chudoby, v níž tito lidé žijí. Právo na energii znamená, že dodávky energie
umožňují všeobecný a spolehlivý přístup: spravedlivý přístup, který překlenuje propast
mezi městskými a venkovskými oblastmi a který je také cenově dostupný. Rovněž je velmi
důležité, aby daná země vytvářela udržitelné a bezpečné dodávky energie, přičemž
nejspolehlivější a nejbezpečnější dodávky představuje decentralizované využívání
obnovitelných zdrojů energie.

Ale energie musí být nejen bezpečná a spolehlivá; při její výrobě musí být zohledněny
rovněž další otázky, jako je změna klimatu, odlesňování, zhoršování životního prostředí,
lidské zdraví a chudoba, kterou způsobuje. Tyto problémy nelze řešit pomocí fosilních
paliv. Fosilní paliva mají katastrofální dopad na zdraví, životní prostředí a klima. Krize
klimatu zároveň více škodí lidem, kteří žijí v extrémní chudobě. Fosilní paliva způsobují
znečištění, které ohrožuje lidské zdraví i zdravé životní prostředí, dále jsou drahá a jejich
cena se zvyšuje tím více, čím více nám ubývá ropy a zemního plynu. Fosilní paliva vedou
k centralizované, hierarchické a nepružné distribuci energie.

Musíme se zaměřit na obnovitelné zdroje energie. Musíme pomoci rozvojovým zemím
obejít naši destruktivní cestu fosilních paliv. Řešení těchto problémů mohou přinést pouze
obnovitelné zdroje. Obnovitelná energie využívá zdroje, kterých bude pořád dost a kterých
má mnoho rozvojových zemí vrchovatě: je to hlavně slunce a vítr. Mohou být použity
lokálně ve velmi malém a levném rozsahu, což také, velmi doslova, posiluje občany.
Decentralizované dodávky energie jsou v rukou lidí. Jsou demokratické. Přesto Světová
banka i nadále prosazuje do své energetické strategie fosilní paliva. Nedávné zvýšení
poskytování úvěrů na obnovitelné energie a energetickou dostatečnost je stále velmi malé
a nemůže skrýt zjevné preference.
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Investice do fosilních paliv probíhají také prostřednictvím finančních zprostředkovatelů,
které Světová banka nedostatečně monitoruje. Zprávy o fosilních palivech nejsou adekvátní.
Banka bude nadále významně investovat do uhelných elektráren, čímž pro příští desetiletí
odsoudí rozvojové země k využívání uhelné energie. Takto energetická revoluce nevypadá.

Energetická politika Světové banky není dostatečně transparentní. Tento problém je třeba
řešit definováním jasných požadavků, které musí splňovat finanční zprostředkovatelé, aby
mohli dostat vícestranné financování. 40 % objemu půjček Světové banky soukromému
sektoru jde přes tyto finanční zprostředkovatele a velká část těchto úvěrů směřuje do
odvětví energetiky, zejména do těžebních projektů. Avšak na rozdíl od přímých
projektových investic banky nejsou veřejně k dispozici informace o těchto investicích na
jednotlivé dílčí projekty, takže je velmi obtížné sledovat, co se nakonec s finančními
prostředky od zprostředkovatelů stane.

Když se podíváme na to, jaký druh energie je ve strategii považován za nízkouhlíkovou,
zjistíme, že to jsou velké vodní elektrárny. Takové velké hydroelektrárny ničí obrovským
způsobem přírodu a vyhánějí lidi z domovů. Tento stav je neudržitelný a není to v zájmu
lidí ani společnosti. Navíc zachycování a ukládání uhlíku neznamená, že jde o uhlí s nízkým
obsahem uhlíku. Je tam pořád CO2 a nikdo nemůže předpovědět, co se s ním v podzemí
stane. Nikdo z nás nemůže s jistotou říci, že tam klidně zůstane příští tisíciletí. To je věštění
a ne výzkum, a už vůbec ne politika.

Totéž platí pro jadernou energii. Těžba uranu produkuje obrovské množství CO2 a nikdo
neví, co s odpadem, který tím vytváříme. Tento postup není nízkouhlíkový a není ani
udržitelný. Nebude-li proto znění o nízkouhlíkové energii nahrazeno, bude strana Zelených
– Evropské svobodné aliance hlasovat proti usnesení.

V usnesení však vidíme také několik dobrých věcí: například zaměření na obnovitelné
zdroje energie nevyžadující připojení do sítě, které by bylo vhodné pro venkovské oblasti
a místní malovýrobu, a také zájem o orientaci na vývoz, rostlinná paliva a biopaliva ve
velkém měřítku.

Poslední slovo: velmi se také zaměřujeme na výzvy k většímu transferu technologií. Transfer
technologií nebude potřebovat mnoho, pokud zůstanou nedotčena práva duševního
vlastnictví. Prvořadým cílem by mělo být zacházení s právy duševního vlastnictví způsobem,
který umožňuje přístup k technologii za přijatelné ceny. Právě to jsme slíbili v jednáních
o klimatu a svůj slib bychom měli dodržet.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu.)

Hans-Peter Martin (NI).   – Pane předsedající, chtěl bych jen pogratulovat paní Kellerové
k jejím slovům a její analýze. Otázka zní ale takto: o těchto problémech víme už dvě
desetiletí. Paní Kellerová, protože se touto problematikou zabýváte podrobněji než většina
z nás, řekněte nám, je nějaký konkrétní bod, který vás vede k optimismu, že to, o čem
budeme rozhodovat, by mohlo skutečně přinést určitý pokrok, nebo že Světová banka
nyní konečně míří správným směrem?

Franziska Keller,    autorka.  – Pane předsedající, o těchto problémech diskutujeme opravdu
více než dvě desetiletí a já skutečně doufám, že Světová banka se z těchto diskusí poučí,
protože všichni souhlasí s tím, že budoucnost leží v obnovitelných zdrojích energie.

V této strategii jsme viděli nepatrnou změnu. Posunula se například o něco více směrem
k obnovitelným zdrojům, ale jen o krůček a nikoli dostatečně daleko. Stále ještě příliš
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převažují fosilní paliva, a co se týče obnovitelných zdrojů energie, strategie se příliš zaměřuje
na vodní elektrárny, které nejsou pro nikoho obnovitelné, ani udržitelné.

Takže doufám, že tento Parlament může učinit důrazné prohlášení o tom, kam chceme,
aby směřovala evropská energetická politika a také energetická politika, kterou podporujeme
ve světě. Doufám ve vaši podporu při odstranění nízkouhlíkových formulací a směřování
k řádným, udržitelným, obnovitelným zdrojům energie.

Andris Piebalgs,    člen Komise.  – Pane předsedající, mám pocit, že jsem také učinil velmi
důrazné prohlášení. Zaprvé chci zdůraznit, že energetická strategie Světové banky je velmi
vítaná, protože Světová banka hraje ve světě velmi specifickou úlohu zejména při řešení
otázek rozvoje. Není skromné říci, že jsou vůdci veřejného mínění a přístupů k rozvojovým
strategiím. Myslím si, že bychom měli tento problém řešit se vší vážností.

Zároveň bychom neměli zapomínat na pár věcí, které jsou v naší přípravě reakce na strategii
velmi důležité. Existuje stále značný počet domácností, které dnes nemají přístup k žádnému
druhu energie. Je pravda, že i když o této problematice mluvíme už 20 let, značné investice
v odvětví energetiky nebo poskytování energetických služeb nebyly poskytnuty stovkám
milionů lidí, zejména v subsaharské Africe. Proto se domnívám, že musíme pochopit
rozsah tohoto problému.

Druhou věcí, kterou musíme brát v úvahu, je růst. V každé ze zemí, které jsou na cestě
rozvoje, je obrovský růst poptávky. Na růst poptávky bychom měli reagovat nabídkou.
Vzhledem k jejímu rozsahu je to další zásadní problém.

Třetí věcí – a zde plně souhlasím s paní Kellerovou – je udržitelnost a očekávání. Každý
krok v odvětví energetiky by měl být posuzován z hlediska jeho dopadů na změnu klimatu.
Víme, že odvětví energetiky v dnešním stavu je největším původcem emisí skleníkových
plynů. Kromě toho bychom se měli také podívat na ceny fosilních paliv, protože bychom
neměli zapomínat, že tento problém je stále před námi. Doufám, že se s ním nebudeme
potýkat hned, ale spíše později, ale určitě je součástí očekávání týkajících se strategie.

Pokud jde o orientaci, očekával bych, že Parlament zohlední zelenou knihu o rozvojové
politice EU, kde je přístup k obnovitelným zdrojům energie v rozvojových zemích jedním
z hlavních pilířů nové politiky EU v oblasti rozvoje. Nepodnikneme-li tento průkopnický
krok, nemůžeme očekávat, že snadno přesvědčíme Světovou banku a další o tom, že
bychom se měli zaměřit na investice do obnovitelných zdrojů energie. Domnívám se, že
jsme schopni zvládnout rozsah investic do obnovitelných zdrojů energie. Potřebujeme
jen odvahu. Je pravda, že to dnes vyžaduje hodně finančních prostředků, ale to by
vyžadovala každá energetická strategie. Takže když vidím očekávání týkající se cen, vždycky
budu tvrdit, že energie z obnovitelných zdrojů by určitě měla být v centru veškeré
energetické politiky v jakékoli části světa.

Naše nynější znalosti o obnovitelných technologiích dávají spolehlivou záruku, že bychom
opravdu mohli v těchto zemích dosáhnout změny. Domnívám se také, že je tam spousta
nevyužitého potenciálu. Vím například, že vodní energie je ze všech úhlů pohledu poměrně
náročný zdroj energie, ale bude-li provedena analýza udržitelnosti životního prostředí,
myslím si, že většina zemí má také fantastický nevyužitý potenciál v oblasti vodní energie,
což poskytuje další argumenty pro to, že je zde obrovský rozsah – například přehrada
Inga.

Na začátku musíme jít příkladem. Je-li toho EU schopna a vy diskutujete o zprávě o zelené
knize o vývoji politiky EU, měl by Parlament rozhodně podpořit směřování rozvojové
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politiky EU tímto směrem. Budeme mít lepší argument pro to, abychom přesvědčili
Světovou banku, že má postupovat skutečně tímto směrem a více se zaměřit na investice
do uhelných elektráren. Banka má nyní šest kritérií stanovených jako obecné pokyny pro
budoucí uhelné investice. Světová banka pod vedením Boba Zoellicka je v diskusi velmi
aktivní, takže by se mohlo zdát, že Světová banka je přínosem, a nikoli někým, koho
bychom se měli bát. Je naším spojencem; my ale potřebujeme skutečně zajistit vedoucí
postavení Evropy v této problematice i v odvětví energetiky pro rozvojový svět.

Rád bych se také zabýval problematikou Evropské investiční banky, protože to bylo součástí
otázky. Dohoda z Cotonou je legislativním základem pro činnost EIB financovanou ve
výši 3,1 miliardy EUR zemím AKT. Hlavním nástrojem v tomto rámci je investiční nástroj
AKT. Nástroj financuje infrastrukturu a energetické projekty šetrné ke klimatu. Co se týče
odvětví energetiky, v oblasti fosilních paliv neexistují žádné projekty. Obecná politika je
velmi jasná – financovat energetické projekty šetrné ke klimatu a založené na větrné, vodní
nebo sluneční energii.

V rámci přezkumu v polovině období vnějšího mandátu EIB, který zahrnuje země
připravující se na přistoupení, sousedské a partnerské země, Asii, Latinskou Ameriku a
jižní Afriku, předložila Komise návrh aktivovat další mandát ve výši 2 miliard EUR na
období 2011–2013 na podporu finančních operací EIB v oblasti zmírňování změny
klimatu a přizpůsobení ve všech regionech. Návrh zdůrazňuje, že vlastní pravidla a postupy
EIB musí zahrnovat nezbytná opatření, která zajistí, že budou v rámci mandátu
podporovány pouze projekty, které budou hospodářsky, finančně, ekologicky a sociálně
udržitelné.

Domnívám se, že EU již podnikla některé kroky správným směrem, ale mohli bychom
opravdu podniknout další kroky k zajištění skutečného vedení ve světě, přinejmenším tím,
že se budeme zabývat energetickou strategií Světové banky.

Alf Svensson,    jménem skupiny PPE. – (SV) Pane předsedající, záležitost, kterou se v této
sněmovně zabýváme, je velmi naléhavá a důležitá, konkrétně tedy postupné ukončování
úvěrů na projekty využívání fosilních paliv. Domnívám se, že bychom měli mít odvahu
říct právě to, co řekl komisař Piebalgs, tedy že Světová banka má velmi promyšlenou
energetickou strategii. Můžeme v této souvislosti dokonce hovořit o motivaci, což je
bezesporu pozitivní věc. Samozřejmě to není jen otázka postupného ukončování, ale –
jak již bylo řečeno – také postupného zavádění.

Jsem poměrně vytrvalý, a chci proto zopakovat, že EU má příležitosti učinit konkrétní
investice na pomoc lidem v rozvojových zemích, v Africe, Asii a Latinské Americe. Myslím
si, že komisař mě při předchozí příležitosti slyšel mluvit o kamnech na dřevo, které lidé v
současné době stále používají na chatách a v domech a kvůli nimž dochází k otravám. Dva
miliony lidí předčasně umírají kvůli plynům, které se vyskytují v běžných domácnostech.

V tomto ohledu bychom stejně jako Spojené státy a řada evropských zemí mohli investovat
do jednoduchých kamen na sluneční energii, které alespoň eliminují 95 % těchto plynů.
Pak již nebudou muset používat hnůj, který, jak víme, potřebují pro pěstování plodin,
a nebudou už muset používat k vytápění černé uhlí. A nebudou ani muset kácet lesy, které
by v žádném případě neměly být káceny.

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že jsou možnosti, jak udělat něco hmatatelného. Když
hovoříme o alternativních zdrojích energie, často okázale mluvíme o větrné energii a
sluneční energii a to je samozřejmě správné. Nicméně nemáme dost hmatatelných výsledků
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navzdory skutečnosti, že příležitosti k tomu jsou. Nedovolte, aby byla EU v těchto otázkách
pozadu, ale zapojme EU do vytváření konkrétních způsobů nahrazení těchto fosilních
paliv, které již nechceme v průmyslových ani v rozvojových zemích.

Kriton Arsenis,    jménem skupiny S&D. – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, nejprve
bych rád poděkoval paní Kellerové za vynikající práci na této zprávě. Každý, kdo na této
zprávě pracoval, bezpochyby viděl, jak je strategie Světové banky v několika bodech
neuskutečnitelná. Jak uvedla paní Kellerová, financuje neuskutečnitelné velké projekty,
jako jsou vodní elektrárny, a mnoho dalších.

Je skutečností, že finanční prostředky na obnovitelné zdroje energie vzrostly o 300 %.
Současně se ale zvýšilo financování projektů využívajících fosilní paliva o 430 %.

Světová banka – což je podle mého názoru skandál – nevzala v úvahu dopad projektů,
které financuje, na životní prostředí. Zároveň stále, dokonce i dnes, projednává možnost
zahájit financování programů pro plantáže palmového oleje. Nebere žádné ohledy na
zásadu svobodného, předchozího a informovaného souhlasu místních obyvatel s projekty,
které jsou financovány, a nezačlenila ani (a měla by začlenit) analýzu celého cyklu projektů,
které financuje.

Upřímně doufám, že tato zpráva v konečné verzi po hlasování bude jasným signálem o
ekologických reformách, které musí Světová banka interně provést.

Charles Goerens  , jménem skupiny ALDE. – (FR) Pane předsedající, v souladu s podmínkami
mandátu je Světová banka povinna přispět k vymýcení chudoby v rozvojových zemích.
Tento cíl musí mít všechny projekty financované Světovou bankou. Tento požadavek musí
být splněn dokonce i v případě financování podnikatelského projektu na investice do
základních sociálních služeb – zdravotnictví, vzdělání, přístupu k vodě. Bude-li Světová
banka považovat boj s chudobou za prioritu, můžeme být spokojeni, že plní úkol, který
jsme stanovili.

Otázka k ústnímu zodpovězení, o které diskutujeme, vyjadřuje vážné výhrady k financování
projektů založených na benzínu nebo uhlí. Chtěl bych k tomu něco poznamenat.

Zaprvé musí podmínky projektů financování Světovou bankou obsahovat kritéria
hodnocení, která budou uplatňována již od počátku. Musí být jasné, co má být hodnoceno,
a kritéria hodnocení musí být proto začleněna do projektu po celou dobu jeho životnosti.

Zadruhé musí politický dialog mezi Světovou bankou a jejím partnerem zohlednit
politickou a hospodářskou správu jak v dané zemi, tak ve vztahu k věřiteli.

Zatřetí v případech, kdy je možné podpořit obnovitelné zdroje energie na základě
oprávněných nákladů, musíme tuto formu energie upřednostnit.

Začtvrté – a zde musím poděkovat komisaři Piebalgsovi za to, že se ve své odpovědi paní
Kellerové již zabýval jednou ze záležitostí, která mne znepokojuje – Evropská investiční
banka již bere všechny tyto faktory v úvahu.

Mohu jen doufat, že Světová banka bude následovat příklad ostatních, kteří již tyto priority
přijali, v neposlední řadě Evropské investiční banky. Vzhledem k tomu, že 27 členských
států Evropské unie je zároveň členy Světové banky, nemůžeme tvrdit, že na její politiku
nemáme žádný vliv.
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Myslím si, že by stálo za to prodiskutovat možnost spojit síly v rámci Světové banky s
cílem vyřešit otázky vznesené paní Kellerovou. Chtěl bych poblahopřát paní Kellerové za
její vynikající práci.

Marisa Matias,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Pane předsedající, nejprve bych také
chtěla pochválit práci, kterou vykonala kolegyně poslankyně, a říct, že plně podporuji
otázky, které zde byly uvedeny.

Teď mám v plánu udělat něco, co jsem ještě nikdy neudělala, ale o čem si myslím, že stojí
za to. Máme řadu dokumentů, které obsahují soubor předpokladů, o nichž diskutujeme
jen zřídkakdy. Jako by tyto předpoklady nestály za diskusi. Máme otázku k ústnímu
zodpovězení a máme usnesení, které nám říká různé věci, například to, že programy
konvenční elektrifikace venkova financované Světovou bankou nejsou celosvětově schopné
splnit svůj úkol, kterým je dostat se až k nejchudším lidem ve venkovských oblastech.

Zjišťujeme také, že bude možná údajná změna v energetické strategii Světové banky v
polovině roku 2011, ale víme také, že proti chudobě můžeme velmi specifickým způsobem
bojovat v energetických odvětvích a pomoci jim vymanit se z chudoby. Apelujeme proto
na Světovou banku, aby zaujala rozvojový přístup, který může maximalizovat výhody pro
chudé a zároveň nám umožní bojovat proti změně klimatu.

Také jsme již řekli, že dominantní roli v celkovém energetickém portfoliu Světové banky
nadále hrají půjčky určené pro fosilní paliva a že tuto dominanci musíme opustit. Máme
také slib, že do roku 2015 již tato oblast dominantní nebude a že dojde k postupnému
snižování financování těchto projektů založených na fosilních palivech.

V neposlední řadě máme soubor prohlášení, která říkají, že je nutné, aby Světová banka
upřednostnila přístup k místním energiím v malém měřítku. Dále existuje i celá řada dalších
prohlášení zohledňujících změnu klimatu.

Vzhledem tomu, co jsem právě uvedla, bych chtěla opravit to, co zde bylo řečeno a co jsem
podpořila. Opravím všechna naše prohlášení a ponechám jen dvě poslední otázky, protože
nestojí za to pokračovat v pouhých prohlášeních o tom, co zamýšlíme udělat.

První otázka zní: proč z toho všeho nemůžeme vyvodit nějaký základní závěr, jako je
tento? Proč nadále umožňujeme, abychom zpívali píseň toho, koho chleba jíme? Proč má
mít Světová banka nadále odpovědnost za světovou energetickou strategii? Kdy
rozhodneme, že světová energetická strategie by měla být předmětem celosvětové
koordinace vycházející z Organizace spojených národů?

Druhá otázka, kterou nechám na vás, a omlouvám se za malé překročení vymezené doby,
zní takto: kdy přestaneme určovat rozvojový model jiným lidem, ať už první nebo druhé
generaci, jinými slovy ať už přímo nebo nepřímo, kdy ho přestaneme určovat zbytku světa,
jako by to byl model rozvoje, který by měl být aplikován na všechny?

Arogance má své limity. Musíme být demokratičtější.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Pane předsedající, v 70. letech a na začátku 80. let 20.
století byla slepota Světové banky k otázkám životního prostředí hlavním tématem diskusí.
Tehdy zněly stejné projevy, jako tady slyšíme dnes, spolu s některými sliby ze strany Světové
banky. Byly učiněny kroky k reformě Světové banky, ale od té doby uběhly desítky let.
Z celé řady důvodů jsem nedávno navštívil několik zemí, které jsou obecně označovány
jako rozvojové. Situace byla nepřijatelná. Co se s těmi všemi projekty stalo? Kde jsou solární
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elektrárny v tropech? Kde jsou udržitelné lesy v Amazonii nebo ve Vietnamu? Kde jsou
solární panely a větrné turbíny v Keni?

Není tam naprosto nic. Stala se jediná věc: byl přesně zkopírován evropský systém
samosprávy. Místní lidé řídí sami sebe a nahrávají přitom několika velkým zúčastněným
stranám, ale pokroku nedosáhli. Pak jsme překvapeni, když občané rozvojových zemí
zoufale říkají: „Nechci už žít v Karibiku. Chci se přestěhovat do USA a přes Martinik se
dostat do EU.“ Jsme překvapeni, když se všichni lidé v zemích Maghrebu chtějí přesunout
sem. Pokrytectví této rozpravy je naprosto neuvěřitelné. Musíme pochopit, že se radikalizují
miliony lidí. Říkají prostě: „Už toho máme dost!“

Každý, kdo viděl návrh usnesení Evropského parlamentu, bude muset přiznat, že možná
nemuselo být takové. Měli jsme mluvit mnohem hlasitěji. Měli jsme mnohem jasněji vyzvat
Světovou banku, aby přijala nezbytná opatření. K čemu jsou všechny tyto výbory – Výbor
pro rozvoj, Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU a tak dále, když jediné, co jsou
schopny vytvořit, je nesouvislý cár papíru, který částečně obsahuje závěry rozpravy, která
se konala na konci 70. let? Celá věc je trapná.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Pane předsedající, nemusíme nikoho přesvědčovat o
významu energie pro rozvojové země. Mnohokrát jsem viděl, jak jsou lidé překvapeni,
když se dozví, kolik stojí v Africe elektřina. Také je asi pravda, že nemusíme nikoho
přesvědčovat o tom, že Světová banka hraje v energetických otázkách v rozvojových
zemích obrovskou roli.

Moje politická skupina, skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů),
předložila k usnesení, o němž diskutujeme, řadu pozměňovacích návrhů k samostatnému
hlasování. Zdá se nám, že některé části usnesení jsou ke Světové bance příliš kritické.
Nemyslím si například, že můžeme Světovou banku upozornit na skutečnost, že považuje
některé druhy energie za čisté, když by měly být považovány za ekologicky špatné nebo
nežádoucí. Například jaderná energie je v členských státech EU široce používána a stále
více evropských zemí, které jsou závislé na uhlí nebo plynu, mají do určité míry potíže,
protože mají omezit emise, což vyvolává náklady, které jsou rozděleny mezi jednotlivé
členské státy velmi nerovnoměrně. Když tedy externím subjektům říkáme, které druhy
energie by měly být rozvíjeny, musíme při tom být opatrní. Souhlasím však s myšlenkou,
že je třeba dát místním projektům, které pokrývají malé oblasti, zvláštní podporu v tom,
že stojí za to podporovat projekty související s nízkými emisemi a že stojí za to podporovat
myšlenky týkající se diverzifikovaných zdrojů energie a možnosti vyhnout se energetické
závislosti.

Chtěli bychom, aby Světová banka investovala do obnovitelných zdrojů energie a zvýšené
energetické účinnosti, ale musíme mít vždy na paměti základní cíl, jinými slovy to, jak má
přístup k energii pomoci lidem vymanit se z chudoby. Chceme zabít několik much jednou
ranou – vytvořit podmínky pro rozvoj, omezit emise a zohlednit v nových energetických
projektech sociální a environmentální aspekty. Jedná se o ambiciózní úkoly a doufám, že
Světová banka se jich nebojí. Zároveň vím, že komisař Piebalgs klade velký důraz na rozvoj
energetických projektů v rozvojových zemích, a mohu potvrdit, že je to obsahem zelené
knihy a že Evropský parlament by měl tuto strategii podpořit.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pane předsedající, v současné době je na světě 1,4
miliardy lidí bez přístupu k elektrické energii, z nichž 85 % žije ve venkovských oblastech.
Rozvojových cílů tisíciletí vymýtit do roku 2015 chudobu nebude dosaženo, protože
nedošlo k podstatnému pokroku při zajišťování přístupu k energii. Dosažení tohoto cíle
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do roku 2015 znamená, že 395 milionů lidí bude mít přístup k elektřině a 1 miliarda lidí
získá přístup k hygienickým zařízením pro přípravu pokrmů. Všechna tato opatření si v
období 2010–2015 vyžádají roční investice ve výši zhruba 40 miliard USD, což představuje
0,6 % světového HDP.

Univerzální přístup k elektřině je jedním z nejdůležitějších cílů, které stanovily vlády
v rozvojových zemích. Ke zjištěným překážkám bránícím elektrifikaci patří vysoké náklady
na dodávky elektrické energie ve venkovských oblastech a domech v předměstských
oblastech, nedostatek daňových nebo finančních pobídek, nedostatečná kapacita pro
rozvoj a provádění projektů v oblasti elektrifikace a také omezená schopnost vyrábět
elektřinu.

Pokud jde o požadavky na energii, jsou venkovské oblasti zvláštním případem. V těchto
oblastech musí být zajištěno nejen potřebné množství energie, ale také samotný proces
výroby energie, což rovněž vytváří pracovní místa a podporuje hospodářský a sociální
rozvoj.

Zpráva Světové banky dne 11. února 2011 ukázala, že místní výroba energie z
obnovitelných zdrojů při nízkých výrobních nákladech je v dlouhodobém horizontu
životaschopnějším ekonomickým řešením. To může hrát klíčovou roli při zvyšování
energetické bezpečnosti Indie, aby mohl být snížen dovoz energie a vliv kolísání cen ropy.
Světová banka by proto mohla hrát roli partnera rozvojových zemí. Domnívám se, že
Světová banka by měla podporovat projekty zaměřené na zvyšování energetické účinnosti
a místní výroby energie z obnovitelných zdrojů a také rozsáhlé projekty týkající se
elektrifikace a zřízení propojení mezi různými zeměmi.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Pane předsedající, nejprve bych chtěl poděkovat
zpravodajce za to, že v příhodnou dobu přišla se skutečně velmi relevantní záležitostí.
Energetická chudoba zůstává velkým problémem a otázky s ní související brání lidem
žijícím v nejchudších oblastech světa ve zlepšení kvality jejich života, v možnosti vydělávat
si na živobytí a obecně přispívat ke zvyšování růstu a produktivity. To je jeden ze základních
faktorů, které brání všeobecnému sociálnímu a hospodářskému rozvoji a neumožňují
těmto oblastem, aby byly zbaveny chudoby.

Jak zmínila zpravodajka, statistiky jsou znepokojivé – přibližně 1,5 miliardy lidí nemá
přístup k elektřině a více než 2,5 miliardy lidí stále používá tradiční palivo získané z
biomasy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace na celém světě v důsledku používání
těchto paliv každoročně předčasně umírají dva miliony lidí na onemocnění dýchacích cest.

Předchozí energetická strategie Světové banky dosud nepřinesla hmatatelné výsledky.
Navíc je stále více podporováno využívání fosilních paliv než obnovitelných nebo čistých
zdrojů energie. Dosud byly vynaloženy značné investice na uhelné elektrárny, čímž jsou
tyto chudé země nadále závislé na fosilních palivech, která silně znečišťují životní prostředí.

Dohoda přijatá vedoucími představiteli skupiny G20 s cílem snížit podporu a financování
projektů zaměřených na fosilní paliva, které by neměly od roku 2015 dostávat žádné
finanční prostředky, je pozitivním a vítaným stimulem. Nová strategie musí také důkladně
posoudit otázku financování dohledu a kontroly, aby byla tato pomoc využita na ty projekty
v oblasti energetiky, které mohou přinést dlouhodobé výhody a skutečně přispívat k rozvoji
těchto regionů a ke zvýšení kvality života lidí.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat zejména panu
Piebalgsovi. Jako bývalý komisař pro energetiku samozřejmě ví o naší strategii všechno.
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Domnívám se, že je potřeba hodně pracovat na rozvojové spolupráci, zejména v oblasti
technické pomoci. Evropa musí nejen poskytovat platby Světové bance, ale musí také
podniknout kroky. Evropa a evropské orgány musí hrát ve Světové bance větší roli a
hlavním úkolem bude zajistit, aby mohly být z rozvojové pomoci podporovány rodinné
podniky, aby mohly být podporovány malé a střední podniky na výrobu energie, protože
mnoho malých a středních podniků může společně dosáhnout úspor z rozsahu
a odpovídající návratnosti investic.

Jednou z nejdůležitějších otázek je samozřejmě skladování energie, což bude hrát ústřední
roli v oblasti rozvojové spolupráce.

Seán Kelly (PPE).   – Pane předsedající, možná se dá říct, že ti, kdo jsou v tuto noční dobu
ještě pořád tady, jsou asi poháněni nějakou formou energie z obnovitelných zdrojů, možná
sluneční energií, nebo snad božskou energií, která má podobu svatozáře nad našimi hlavami.

Každopádně rozprava je velmi pestrá a není divu, protože jde vždy o diskutabilní téma.
Ale myslím, že pan komisař našel správnou rovnováhu, pravděpodobně lepší než většina
z nás, co se týče našeho dalšího směřování a dalších kroků, které je třeba do budoucna
učinit. Myslím, že je potřeba upřesnit několik bodů. Ať už jde o země v rozvojovém nebo
rozvinutém světě, ať už mají zdroje fosilních paliv – uhlí – nebo jaderné energie, budou je
využívat. Otázka zní: financujeme je, nebo ne? V Evropě v rámci dohody z Cancúnu,
Kjótského protokolu atd. chceme samozřejmě prosazovat program obnovitelných zdrojů,
což je naprosto správné. Myslím si ale, že přitom má v určitém smyslu zřejmě pravdu pan
Martin: musíme mluvit hlasitěji a tlačit na Světovou banku, aby podporovala a financovala
více projektů obnovitelné energie než dosud.

Andris Piebalgs,    člen Komise.  – Pane předsedající, je to pro naši rozpravu velmi důležité,
i takto pozdě v noci, protože podle mého názoru je energetická strategie Světové banky
příležitostí. Je to skutečná příležitost reagovat na energetické problémy.

Podíváme-li se také na to, co říká Mezinárodní agentura pro energii o energetické chudobě,
o obnovitelných zdrojích energie, je to určitě obrovská výzva, ale Světová banka by společně
s naším vedením mohla provést nezbytné změny. Když se vrátíme v dějinách Unie o pár
let zpátky, tehdy se náš cíl obnovitelné energie zdál nesplnitelný, i když byl spíše skromný,
pokud si dobře vzpomínám, jeho výše byla 18 %. A nyní se zdá, že k němu směřujeme.

Někdy je však potřeba sebrat veškerou odvahu a očekávat skutečné výzvy. Díky Světové
bance je celý proces velmi otevřený. Ve Washingtonu se bude konat týden energie Světové
banky. Mohli bychom také předložit naše příspěvky Světové bance, která je velmi otevřená
novým myšlenkám. Budeme-li odvážní my, dodá to více odvahy i Světové bance. Takže
je důležité, abychom s otevřeným srdcem předložili Světové bance tyto velmi ambiciózní
nápady. Jinak by se mnoho lidí mohlo pokusit tento problém obejít.

Je určitě otázkou, kde začít. Řekl bych, že záležitostí, kterou bychom se měli zabývat, je
stále přístup k energii, protože přístup k energii také znamená udržitelnou a účinnou
energii. Nejnovějším trendem v zemích, s nimiž spolupracujeme, je obrovská urbanizace,
takže svým způsobem se změnila struktura celého tohoto energetického rébusu. Znamená
to nejen decentralizovanou výrobu, ale i aglomerační oblasti, takže součástí strategie,
jakkoli to může znít podivně, by měla být rovněž energetická účinnost.

A hlavně bychom měli být silnější. Máme energetické nástroje: 200 milionů EUR. S 200
miliony EUR se toho nedá udělat mnoho. Musíme počítat s dlouhodobým financováním,
protože podle mého názoru by typickým znakem Evropy měla být energie z obnovitelných
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zdrojů. S ní a se schopnostmi Světové banky bychom mohli opravdu udělat něco, co má
smysl, a to v oblasti zásobování energií, ale také v oblasti přijetí významných kroků v boji
proti změně klimatu.

Předsedající. -   Obdržel jsem jeden návrh usnesení (1)  předložený v souladu s čl. 115 odst.
5 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 17. února 2011.

21. Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis

22. Ukončení zasedání

(Zasedání bylo ukončeno v 23:50)

(1) Viz zápis
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