
STŘEDA 16. ÚNORA 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN JERZY BUZEK
předseda

(Zasedání bylo zahájeno v 9.05)

1. Zahájení zasedání

2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis

3. Výklad jednacího řádu

Předseda.   − Výklad článků 56 a 50 jednacího řádu Evropského parlamentu, který přijal
Výbor pro ústavní záležitosti na svém zasedání z pondělí 14. února 2011, byl oznámen
v průběhu včerejšího hlasování. Protože tento výklad nebyl nikým napaden podle čl. 211
odst. 4 jednacího řádu, lze tento výklad považovat za přijatý. V důsledku toho bylo hlasování
o Mathieuově zprávě o postupu pro jediné povolení pro státní příslušníky třetích zemí
k pobytu a výkonu práce na území členského státu odstraněno z pořadu jednání tohoto
dílčího zasedání. Jak víte, o této záležitosti se již hodně diskutovalo, a nyní máme výklad
na základě jednacího řádu a zásad, jimiž se řídí naše práce.

4. Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2010 (rozprava)

Předseda.    − Dalším bodem jsou prohlášení Rady a Komise o zprávě o pokroku Chorvatska
za rok 2010.

Včera jsem se setkal s chorvatskou premiérkou a doprovázeli mě dva zástupci našich
klíčových orgánů; pan Swoboda, příslušný zpravodaj, a pan Hökmark, předseda naší stálé
delegace v Chorvatsku. Diskutovali jsme o tématu pokroku Chorvatska na jeho cestě do
Evropské unie. Mimořádně mě těší, že dnes můžeme diskutovat o stavu jednání a vyhlídkách
na budoucnost Chorvatska v Evropské unii přímo, v přítomnosti všech našich kolegů
poslanců. Jsem potěšen i tím, že je zde ve sněmovně přítomen pan komisař Füle, který je
odpovědný za naši politiku sousedství. Nyní bych byl rád, kdyby se ujal slova pan Martonyi
jménem Rady. Pan Martonyi a maďarské předsednictví přisuzují rozšíření EU o Chorvatsko
velkou důležitost, a tato věc je tudíž důležitým bodem na programu maďarského
předsednictví. Ujměte se prosím slova, pane Martonyi.

János Martonyi,    úřadující předseda Rady.  − Pane předsedo, jménem předsednictví Evropské
unie mi dovolte říci, že je pro mě mimořádně velkým potěšením promluvit dnes na
plenárním zasedání Evropského parlamentu.

Toto setkání skýtá příhodnou příležitost ke zhodnocení pokroku v procesu přistoupení
Chorvatska a představení plánů maďarského předsednictví na první pololetí tohoto roku.

Ze všeho nejdříve bych chtěl uvítat aktivní zapojení Parlamentu do procesu rozšíření a
jeho konstruktivní přispění ke všeobecné diskusi o rozšíření, zejména pak o procesu
přistoupení Chorvatska.
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Jak jsme již několikrát zdůraznili, rozšíření posiluje mír, demokracii a stabilitu v Evropě,
slouží strategickým zájmům Evropské unie a pomáhá EU lépe dosahovat cílů politik
v důležitých oblastech, jež jsou klíčové pro hospodářskou obnovu a udržitelný růst.

Rozšíření je jednou z rozhodujících hybných sil politické a hospodářské reformy. Postupuje
kupředu tempem, které z velké části závisí na plnění kodaňských kritérií danou
kandidátskou zemí a na její schopnosti převzít závazky spojené s členstvím.

Rozšíření je jednou z hlavních priorit našeho předsednictví a naším úkolem během tohoto
pololetí bude dosáhnout pokroku v této politice v souladu s obnoveným konsensem o
rozšíření, který byl schválen na zasedání Evropské rady v prosinci 2006, a v souladu se
závěry Rady ze dne 14. prosince 2010, jež Evropská rada potvrdila.

Pokud jde o Chorvatsko, uzavření přístupových jednání, jak se uvádí v závěrech Evropské
rady, je na dosah, a naším cílem je uzavřít tato jednání do konce maďarského předsednictví
– samozřejmě pod podmínkou, že Chorvatsko splní zbývající kritéria pro uzavření
vyjednávacích kapitol.

Rádi bychom také v nejvyšší možné míře dokončili smlouvu o přistoupení, a připravili
tak cestu pro přistoupení Chorvatska k EU, na které se těšíme. Proto, jak je zdůrazněno ve
vašem usnesení, toto pololetí bude pro vyjednávací proces Chorvatska rozhodující.

Dovolte mi nyní velmi stručně promluvit o nedořešených otázkách. Doposud, od začátku
jednání, bylo k jednání otevřeno 34 z 35 kapitol, z nichž 28 již bylo předběžně uzavřeno.

Jsme tedy velmi blízko uzavření jednání. Stále však musíme uzavřít několik obtížných
kapitol, jako je hospodářská soutěž, zemědělství a rozvoj venkova, rybolov, regionální
politika a koordinace strukturálních nástrojů, soudnictví a základní práva a finanční a
rozpočtová ustanovení, z nichž některé samozřejmě budou mít rozpočtové důsledky.

V závěrech Rady o Chorvatsku přijatých loni v prosinci jsme zdůraznili klíčové otázky,
jež vyžadují další práci v těchto oblastech. Byli jste o nich informováni. Rádi bychom také
zdůraznili některé body, které vaše usnesení náležitě odráží.

Rada konstatovala, že Chorvatsko dosáhlo povzbudivého pokroku v mnoha oblastech,
včetně právního státu a boje proti korupci na vysoké úrovni. Zároveň je však jasné, že je
zapotřebí dalšího úsilí, a to v oblasti nezávislosti a účinnosti soudnictví a boje proti korupci
na všech úrovních.

Rada také vyzvala Chorvatsko k zintenzivnění úsilí s cílem splnit zbývající kritéria, včetně
dosažení přesvědčivých výsledků, zejména pokud jde o politiku hospodářské soutěže a
rovněž soudnictví a základní práva.

V tomto ohledu bych rád zdůraznil význam, který přikládáme monitorovacímu procesu,
pokud jde o soulad s acquis a jeho provádění, s cílem zajistit administrativní kapacitu a
dosáhnout přesvědčivých výsledků.

Obzvláště hodnocení pokroku v oblasti soudnictví a základních práv Komisí v březnu
bude velmi důležité, pokud jde o možnost uzavření kapitoly 23 později v tomto pololetí.
Navíc pokud jde o Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), Rada
zaznamenala celkově dobrou spolupráci Chorvatska s ICTY, přičemž zopakovala, že je
nadále podstatná plná spolupráce, a to v souladu s rámcem pro jednání.
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Vzhledem k tomu, že meziagenturní pracovní skupina začala hledat nové způsoby řešení,
vyzvala Rada Chorvatsko k pokračování ve správním vyšetřování, aby tak byly zajištěny
všechny chybějící vojenské dokumenty.

Rada dále uvítala aktivní roli Chorvatska při regionální spolupráci i zlepšování jeho vztahů
se sousedními zeměmi a jeho úsilí o usmíření v regionu.

Vstup arbitrážní dohody o pohraničních otázkách se Slovinskem v platnost na konci
listopadu byl v tomto ohledu velmi vítaným krokem. S ohledem na význam dobrých
sousedských vztahů vyzvala Rada Chorvatsko, aby navázalo na pokrok dosažený v této
oblasti a ve spolupráci s dotčenými zeměmi usilovalo o vyřešení všech doposud otevřených
dvoustranných a regionálních otázek.

Závěrem bych rád znovu zdůraznil, že během našeho předsednictví ještě zbývá mnohé
udělat. Chorvatsko by mělo vynaložit veškeré úsilí, aby splnilo zbývající kritéria, zachovalo
a vylepšilo to, čeho již bylo dosaženo, a v souladu s rámcem pro jednání, přesvědčivým
způsobem řešilo všechny ostatní doposud nedořešené závazky.

Pokud jde o nás, rozumí se samo sebou, že v tomto úsilí počítáme s podporou a spoluprací
všech členských států, Evropské komise a samozřejmě především Evropského parlamentu.

Je zásadní udržet tuto dynamiku s cílem úspěšně uzavřít jednání, jak je zdůrazněno mezi
prioritami maďarského předsednictví do konce června, tj. do konce našeho předsednictví.

Předseda. −   Politika sousedství je velice důležitá pro Evropskou unii, středomořský region,
Východní partnerství a především pro západní Balkán. Předám nyní slovo panu komisaři
odpovědnému za tuto politiku.

Štefan Füle,    člen Komise.  − Pane předsedo, rád bych poblahopřál zpravodaji pro
Chorvatsko, panu Hannesovi Swobodovi, a vyjádřil své uznání jeho férové a vyvážené
zprávě. Zpráva oceňuje působivý pokrok, jehož Chorvatsko dosáhlo v plnění kritérií pro
přistoupení, zatímco uznává i úsilí, jehož je pro uzavření jednání stále zapotřebí.

Evropská unie a Chorvatsko již předběžně uzavřely 28 z 35 kapitol jednání. Ministerská
konference o přistoupení dne 19. dubna by měla být schopna předběžně uzavřít další
kapitoly, u nichž Chorvatsko buď již splnilo nebo téměř úplně splnilo kritéria pro uzavření
jednání. Jak konstatovala Rada ve složení pro obecné záležitosti na zasedání v prosinci
2010, uzavření jednání je na dosah.

Jako je tomu u všech jednání, ty nejobtížnější otázky zbývá vyřešit v závěrečné fázi. Jak
právě zdůraznil pan ministr Martonyi, maďarské předsednictví dříve ohlásilo svůj cíl
dokončit jednání v první polovině roku 2011, budou-li splněna všechna kritéria. To je
ambiciózní cíl, kterého může být dosaženo pouze tehdy, bude-li Chorvatsko nadále vyvíjet
výjimečné úsilí o včasné splnění zbývajících požadavků.

Hlavními doposud otevřenými výzvami jsou kritéria pro uzavření pro kapitolu 23:
Soudnictví a základní práva a kapitolu 8: Politika hospodářské soutěže. Chorvatsko na
obou těchto oblastech usilovně pracuje, nyní však nastal čas ujít poslední kus cesty.

Co se týče soudnictví a základních práv, hlavními oblastmi, v nichž je Chorvatsko vyzýváno
ke splnění svých závazků, jsou: dosažení důvěryhodných a udržitelných výsledků v boji
proti korupci; posílení nezávislosti, odpovědnosti, nestrannosti a profesionality soudnictví;
řešení otázky beztrestnosti pro válečné zločiny; plnění cílů programu pro ubytování
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uprchlíků a zlepšení provádění práv menšin. Požadavkem je nadále i plná spolupráce s
ICTY.

V každé z těchto oblastí jsou stanovena jasná kritéria, jež je třeba splnit. Komise nyní
vyhodnocuje pokrok dosažený Chorvatskem pro každé z těchto kritérií, o čemž budeme
referovat v naší nadcházející průběžné zprávě o této kapitole, jež má být hotova do poloviny
března.

Včera jsme měl velmi užitečné a konstruktivní setkání s paní premiérkou Kosorovou.
Hovořili jsme o významnosti zachování dynamiky přístupových jednání a vyřešení
zbývajících otevřených otázek. Chorvatské orgány jsou si dobře vědomy toho, co ještě
musí udělat. Velmi mě potěšilo ujištění o osobním závazku paní premiérky k zajištění
toho, že práce bude pokračovat plnou rychlostí, dokud proces přistoupení k Evropské unii
nebude moci být uzavřen.

Nemohu než bezvýhradně souhlasit s hlasy vyzývajícími Evropskou unii k tomu, aby
Chorvatsku ani nedávala „zvláštní slevy“, ani mu nestavěla umělé překážky. Zásady plného
dodržení podmíněnosti, která platí pro kandidátské země, a plného dodržení závazků, jež
přijala Evropská unie, jsou nadále základními pilíři procesu rozšíření. To je podstatou jeho
důvěryhodnosti.

Komise bude nadále poskytovat plnou podporu Chorvatsku, které tvrdě pracuje, aby
dosáhlo svého cíle přistoupení k Evropské unii. Jsem si jist, a nyní hovořím ve stejném
duchu jako pan ministr Martonyi, že členské státy rozhodnou o možnosti uzavření
přístupových jednání, jakmile se budeme moci přesvědčit, že všechna zbývající kritéria
pro uzavření jednání byla splněna. Stejně tak jsem si jist, že až bude Parlament požádán,
aby udělil svůj souhlas s návrhem přístupové smlouvy, sehraje tuto rozhodující úlohu
v souladu s velice konstruktivním přístupem, který v souvislosti s procesem přistoupení
Chorvatska již ukázal.

Společně s vaším panem zpravodajem Swobodou jsem pevně přesvědčen o tom, že občané
Chorvatska, poté, co budou vyzváni k podpoře přistoupení své země k Evropské unii, si
budou moci zvolit své zástupce v příštích volbách do Evropského parlamentu.

Hannes Swoboda,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, ze všeho
nejdříve bych rád vyjádřil své upřímné díky všem stínovým zpravodajům za jejich vynikající
spolupráci, jejímž výsledkem je naše zpráva, které se snad dostane široké podpory.

Na úvod se zmíním o velmi úspěšné – alespoň jsem o jejím úspěchu přesvědčen – včerejší
návštěvě paní premiérky Jadranky Kosorové v této sněmovně. Pane předsedo, zmínil jste,
že přistoupení Chorvatska je nejen významné pro Chorvatsko a pro Evropskou unii, ale
je rovněž důležité jako signál pro celý region. První bod, kterým bych to rád zdůraznil,
souvisí s reformami. Pokud daná země splní úkoly, které se po ní žádaly, pak musíme i my
dodržet sliby, které byly ohledně členství dány. Jak již řekl pan Martonyi a pan komisař, je
zde stále práce, kterou je třeba odvést. Poselstvím musí i nadále být: prosím, podnikněte i
závěrečné kroky reforem, abychom mohli dosáhnout našeho společného cíle uzavření
smlouvy v červnu.

Pan Schulz během rozhovoru s paní Kosorovou řekl, že spor v Piranském zálivu by se dříve
řešil válkou. Dnes sedíme u stolu a snažíme se najít způsob vyjednávání o těchto
záležitostech. I to je důležitým signálem pro tento region jako celek – myslím zde na Srbsko
a Kosovo – že takové spory lze urovnat nikoli bojem, ale jednoduše cestou jednání a dialogu.
Paní premiérka řekla, že v její zemi se vláda i opozice ubírají stejným směrem, pokud jde
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o EU. Můj poslední rozhovor se Zoranem Milanovićem, vedoucím představitelem
chorvatské sociálnědemokratické opozice, rovněž potvrdil, že tomu tak je.

Včera jsme diskutovali o Albánii. I Albánie by si toto mohla vzít za příklad řešení situací,
když jde o důležité společné zájmy, mimo jakoukoli politickou diskusi.

Měli bychom proto do Záhřebu a celého Chorvatska vyslat dvojí poselství v tom smyslu,
že my – Rada, Komise a Evropský parlament – společně pracujeme, abychom mohli uzavřít
jednání v červnu, aby mohla být uzavřena smlouva a my pak mohli na podzim dát svůj
souhlas, což umožní skutečné provedení ratifikačního procesu, avšak prosím – a s tímto
se obracíme na Chorvatsko – zabývejte se otázkami, jež jsou stále nedořešeny. Pokud jde
o boj proti korupci, byly již podniknuty odvážné kroky, avšak je zde několik závěrečných
kroků, kterých je stále zapotřebí. Pokud jde o reformu soudního systému a také pokud jde
o loděnice, je stále ještě třeba odvést práci. Všechny tyto body jsou však zmíněny v naší
zprávě a nepředstavují nepřekonatelné překážky, nýbrž poskytují příležitost pro
Chorvatsko, aby příslušné požadavky ještě splnilo.

S ohledem na to, dámy a pánové, bychom dnes měli vyslat společné poselství od nás všech
zde Chorvatsku, a vskutku celému regionu, v tom symslu, že pokud určitá země splní
úkoly, o jejichž splnění byla požádána, Evropská unie také splní svůj slib, že jí umožní stát
se členem této Unie. Pane předsedo, jak jste i vy včera řekl: bude prospěšné i pro Evropskou
unii, pokud přijmeme Chorvatsko, splní-li vše, o co bylo požádáno.

Rád bych proto ještě jednou poděkoval stínovým zpravodajům. Budeme-li schopni vyslat
signál, který bude v nejvyšší možné míře sjednocený, Chorvatsku a celému regionu, učiníme
zásadní krok kupředu pro mírovou integraci celého regionu.

Bernd Posselt,    jménem skupiny PPE.  –  (DE) Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové,
přiznám se, že se dnes cítím velmi dojat, neboť letos si připomínáme 20 let od konsolidace
hnutí za demokracii ve Slovinsku a Chorvatsku. Bylo rok staré a lidé oslavovali stejně jako
v Maďarsku, České republice a jinde.

A pak 28. června 1991 přišel brutální útok Jugoslávské lidové armády. V tu dobu se zdálo,
že se všechno vrátilo zpět k tomu, jak to bylo dřív. Byl jsem ve Vukovaru, když byl tento
malý, vzkvétající model Evropy zničen a stovky tisíc lidí ztratily své domovy a tisíce jich
přišly o život. Od té doby jsem měl možnost doprovázet Chorvatsko na cestě směřující
k Evropské unii. Zcela jednoznačně musíme uznat, že Chorvatsko vyvinulo naprosto
mimořádné úsilí, aby po této cestě postupovalo dál.

Pan komisař dnes přišel s klíčovým slovem. Mluvil o férovosti. Mohli bychom dát
Swobodově zprávě souhrnný název „Férovost pro Chorvatsko“, protože to je podstatou
této záležitosti. Není to o výsadách či úlevách – to již bylo správně řečeno – ale o férovosti.
Chorvatsko je nyní připraveno na přistoupení k Evropské unii. V několika oblastech je
ještě v příštích několika měsících zapotřebí vyvinout závěrečné úsilí. Nesmíme však pro
tuto zemi vytvářet umělé překážky, jak tomu bohužel v průběhu posledních několika let
opakovaně bylo. Chorvatsko patří do historického a kulturního kontextu se Slovinskem
a Maďarskem. Mělo být přijato do Evropské unie společně s těmito středoevropskými
zeměmi – Chorvatsko je také ve velké míře středoevropskou zemí. Z mnoha různých
důvodů se tak nestalo, avšak nyní čas dozrál. Právě proto o to usilujeme. Nestanovujeme
žádné termíny – držíme se svého názoru, že kritéria jsou důležitější než termíny. Důrazně
však vyzýváme k tomu, aby se nevytvářely žádné umělé překážky a aby se s touto zemí
zacházelo férově a spravedlivě.
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Ivo Vajgl,    jménem skupiny ALDE.  –  (SL) Pane předsedo, dnes naposledy diskutujeme o
zprávě o pokroku Chorvatska jako kandidáta na plné členství v Evropské unii. Chtěl bych
poděkovat zpravodaji, panu Hannesovi Swobodovi, který tuto práci dělá již řadu let, za
jeho konstruktivní a přátelský přístup, jak mezi stínovými zpravodaji, tak při jeho jednáních
s chorvatskou vládou a, řekl bych, i s chorvatskými lidmi.

S ohledem na minulost a vzhledem k okolnostem, za nichž se Chorvatsko před dvaceti
lety stalo nezávislou zemí, bychom možná mohli říci, že na členství již čekalo dost dlouho,
ne-li příliš dlouho. Pane ministře Martonyi, poskytl jste nám velmi konkrétní informace o
vašich plánech týkajících se přístupových jednání Chorvatska. Podporujeme vaše plány a
doufáme, že se v celém svém rozsahu stanou skutečností.

Pokud jde o vedení v Záhřebu, zbývá toho v měsících, než Chorvatsko ukončí jednání,
ještě mnoho udělat. Kapitola 23 je po celou dobu předmětem zvláštní pozornosti skupiny
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). Hovořili jsme o tom a shodli jsme se na
tom včera během přátelského rozhovoru mezi panem Verhofstadtem, předsedou skupiny
ALDE a paní Kosorovou.

Tato kapitola drží klíč k právnímu státu, k vážnému vyrovnání se s dědictvím minulosti,
k efektivnímu a nestrannému soudnictví, právní jistotě a rovnoprávnosti pro všechny
občany. Jakákoli demokratická země založená na právním státu – kterýkoli člen Evropské
unie – musí zajistit svobody jako otevřenost a nezávislost sdělovacích prostředků, ochrana
menšin, rovné postavení žen a mužů a ochrana každého, kdo je odlišný.

Chorvatská vláda a premiérka Jadranka Kosorová si zaslouží uznání za řešení korupce a
trestné činnosti odhodlaným způsobem. Chorvatsku by se mělo dostat uznání za úspěšné
navázání přátelských vztahů s jeho sousedy, avšak současně by mělo být vybízeno k vyřešení
doposud otevřených otázek.

Když dáme Chorvatsku zelenou pro poslední kolo jednání a pro jeho poslední krok na
cestě k plnému členství, měli bychom zdůraznit, že tato zpráva je adresována všem zemím
jihovýchodní Evropy, které mají stejná očekávání. I my máme očekávání: očekáváme, že
Evropa dokončí proces rozšíření a stane se kontinentem soudržnosti a rovných/stejných
hodnot.

Dovolte mi, prosím, dodat ještě jednu větu. Pouze tímto způsobem se Evropská unie
v dnešním světě dokáže stát světovým lídrem a hrát jeho roli. Děkuji vám za trpělivost,
pane předsedo.

Franziska Katharina Brantner,    jménem skupiny Verts/ALE.  – Pane předsedo, ráda bych
se připojila k těm, kdo již poděkovali panu Swobodovi za dobrou spolupráci v loňském
roce a, poprvé, i v roce letošním.

Souhlasím s panem Posseltem, že je to férová zpráva. Velice se těšíme na to, že přivítáme
Chorvatsko – jak již bylo řečeno – jakmile splní všechna potřebná kritéria. Je to mimořádná
země, jež k nám přistoupí, a EU bude mít zvláštní odpovědnost poté zajistit, aby všechny
ostatní země na západním Balkáně měly také možnost vstoupit. Právě z této regionální
perspektivy Chorvatsko nyní musí být nejlepší ze třídy, aby se jeho spolužáci z této třídy
mohli později přidat. Máme odpovědnost vůči těmto ostatním zemím, protože pokud
nyní selžeme a budeme nyní chybovat, bude pro ostatní mnohem těžší se připojit.
Nemůžeme se vzdát tohoto cíle pro západní Balkán.
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Někteří z vás zmínili kapitolu 23 o korupci. Jsme přesvědčeni o tom, že také EU musí být
upřímná sama k sobě a skutečně zvážit, do jaké míry byla do korupce rovněž zapletená.
Proto také vyzýváme úřad OLAF, aby vzal v úvahu, jaké jsou důsledky pro EU. Naléhavě
vyzývám všechny skupiny, aby se k tomuto úsilí připojily, neboť musíme být upřímní i
sami k sobě.

Mou poslední poznámkou je, že to, jak se vypořádáme s minulostí, je důležitou součástí
připojení se k EU. Již zde padla zmínka o ICTY. To je klíčové, avšak domníváme se také,
že lépe musí pracovat i místní tribunály pro válečné zločiny. Zpráva organizace Amnesty
International upozorňuje na to, že je zde stále mnoho úskalí a nedostatků. Domníváme
se, že je zde prostor pro zlepšení, například pokud jde o ochranu svědků, a i zde bychom
rádi viděli zlepšení. Dle našeho názoru je pro EU zásadní, aby trvala na tomto aspektu
minulosti a práce s minulostí.

Vedle těchto skutečností se všichni těšíme na to, že Chorvatsko v této sněmovně přivítáme.

Geoffrey Van Orden,    jménem skupiny ECR.  – Pane předsedo, jsme přesvědčeni, že
rozšíření je jedním z úspěšnějších aspektů politiky EU, pod podmínkou, že probíhá
v souladu s přísnými kritérii a že si vezmeme ponaučení z předchozích přistoupení.

Podle Rady je uzavření přístupových jednání s Chorvatskem na dosah, avšak od Komise
víme, že otázky korupce a reforma soudnictví ještě nebyly náležitě řešeny. To je velmi
závažná věc. Naše obavy nejsou umělé.

Chorvatsko s 4,5 miliony obyvatel zjevně trpí téměř milionem nevyřízených soudních
případů, přičemž významný počet případů je spojen se zneužitím vlastnických práv. Útočí
se také na svobodu sdělovacích prostředků. Bývalí ministři byli obviněni z korupce. Někdo
by to mohl vnímat jako důkaz jednání. Ve skutečnosti se tím však odhaluje hloubka
chronického problému, který téměř nebyl řešen. Rozsáhlá korupce mezi politiky a soudci
znamená neschopnost řešit organizovaný zločin přímo napojený na balkánskou cestu.

Navzdory zde představené litanii problémů se zdá, že brzké přistoupení Chorvatska je již
hotovou věcí. Bylo by škoda, kdyby se proces přistoupení stal pouhou formalitou závislou
na subjektivním politickém rozmaru a dokončenou dříve, než se vyřeší tyto zásadní
problémy.

Takis Hadjigeorgiou,    jménem skupiny GUE/NGL. – (EL) Pane předsedo, my ve skupině
konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice jsme pro přistoupení
Chorvatska k Evropské unii a věříme, že se brzy stane plným členem, pod podmínkou, že
je to vůle chorvatského lidu a že tato země splní všechna přístupová kritéria.

Zpráva o pokroku zaznamenává, a my vítáme, pokrok, kterého bylo dosaženo v navracení
uprchlíků, v právech žen a rovnosti žen a mužů a v překonávání rozdílů se sousedními
zeměmi. My však trváme na dalších reformách, zejména v soudnictví a v potlačování
korupce.

Musíme však také věnovat pozornost socioekonomickým problémům chorvatského lidu,
jako je chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost a těžké porušování pracovních práv. Bohužel,
návrhy na prosazování liberálního hospodářství socioekonomickou situaci Chorvatů
zhorší.

Podporujeme proto prosazování skutečného sociálního rozvoje, který bude garantovat
kvalitu života pro všechny občany Chorvatska modernizací systému sociální ochrany,
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řešením nezaměstnanosti, zlepšením přístupu ke zdravotnickým službám, bydlení a
vzdělání a vymýcením diskriminace, zejména vůči menšinám.

Jaroslav Paška,    jménem skupiny EFD. – (SK) Pane předsedo, od října roku 2005, kdy bylo
přijato rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů o přistoupení Chorvatska k EU,
provedla chorvatská vláda rozsáhlé změny ve správě své země s cílem připravit Chorvatsko
co nejlépe na očekávaný vstup do Evropské unie.

Nejvýznamnějšího pokroku v procesu přistoupení bylo dosaženo v roce 2010, kdy se
našim chorvatským přátelům podařilo uzavřít jednání o řadě složitých kapitol a udělat
zásadní změny v ústavě, a rovněž pokročit v civilizovaném řešení hraničních sporů se
sousedními zeměmi. Oficiální návštěva srbského prezidenta Tadiće ve Vukovaru ukázala,
že vztahy mezi chorvatskými a srbskými občany je možné budovat i na vzájemném
respektu, úctě a porozumění.

Tempo dokončování přístupového procesu je tedy dnes už pouze v rukou chorvatské
strany, která po splnění všech podmínek pro vstup země do EU musí požádat o souhlas s
takovým krokem i občany své země v celostátním referendu. Já upřímně přeji našim
chorvatským přátelům, aby se jim podařilo rychle uzavřít zbývající kapitoly a aby v lidovém
hlasování byli schopni potvrdit připravenost stát se součástí Evropského společenství.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Pane předsedo, Chorvatsko před méně než 20
lety bojovalo za zajištění své nezávislosti. Ta je nyní odevzdávána, aniž by padl jediný
výstřel.

Chorvatsko již muselo provést rozsáhlé a velmi hluboké legislativní změny. Muselo také
stáhnout podporu od svých klíčových průmyslových odvětví a lidí, kteří v nich pracují.
Chorvaté musí udělat všechny tyto věci, než se Evropská unie uráčí přijmout Chorvatsko
za člena.

Co je však nejdůležitější, na všechny tyto změny se přistupuje dříve, než byl udělen souhlas
lidí prostřednictvím slibovaného referenda, nebo o něj bylo dokonce požádáno. Navzdory
výsledkům průzkumů veřejného mínění dokazujícím většinový odpor k členství v EU se
kladný výsledek tohoto referenda bere jako samozřejmost. Provádějí-li se obrovské změny
v očekávání souhlasu, který ještě nebyl získán, můžeme si být jisti, že souhlas se považuje
za pouhou formalitu.

Zpráva zde říká, že redakce a novináři si stěžují na nepatřičný politický nátlak. Mlčí však
o tom, jak tento nátlak umožní svobodné a spravedlivé provedení referenda.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Pane předsedo, pane úřadující předsedo Rady, pane komisaři,
dámy a pánové, jsme teď vlastně v posledním kole před přistoupením, alespoň tedy natolik,
nakolik máme o této záležitosti diskutovat zde v orgánech Společenství, neboť pak stále
ještě zbývá proces ratifikace ve vnitrostátních parlamentech, který zajisté také nebude
snadný. Avšak protože jsem měl během svého výkonu funkce předsedy Výboru pro
zahraniční věci možnost bedlivě sledovat přistoupení předchozích dvanácti členských
států v rámci procesu rozšíření, mohu říci, že Chorvatsko je země, která během dlouhé
doby odvedla značné množství práce, aby splnila daná kritéria, a z toho důvodu je
postoupení k odpovědi „pro“ vývojem pozitivním.

Měli bychom to podporovat z politických důvodů. Je to také signál pro další země, jež
možná budou muset čekat dlouhou dobu, než se dveře do Evropy otevřou, spíše než,
zkrátka a dobře, aby byly zavřené. Celkové politické sdělení je důležité. Avšak na základě
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našich zkušeností s ostatními zeměmi bych řekl, že Chorvatsko potřebuje pracovat na
reformování svého soudního a správního systému také ve svém vlastním zájmu – bez
ohledu na proces přistoupení. Když soudní řízení zůstávají nevyřešena příliš dlouho nebo
jsou vznesena obvinění z korupce, avšak řízení vedená proti obviněným trvají příliš dlouho,
poškozuje to celkový rozvoj země. V tomto směru by se mělo odvést více práce.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Pane předsedo, ze všeho nejdříve bych rád vyjádřil velký dík
zpravodaji, panu Swobodovi, který odvedl vynikající práci. Členství Chorvatska v EU se
nyní blíží, stále zde však zůstává několik výzev, kupříkladu boj proti korupci. Chorvatsko
již přijalo nové a lepší právní předpisy, nyní je však třeba provést reformy. Je zapotřebí
účinných vyšetřování, trestních stíhání a soudních rozhodnutí.

Nyní se všechny zraky upírají na případ bývalého konzervativního premiéra Ivo Sanadera,
který je ve vězení v Rakousku. Chválíme to, co novináři a politici v Chorvatsku ukázali
odkrytím korupce v politické elitě. Případ Ivo Sanadera však také představuje chvíli pravdy
pro EU, neboť korupce vyžaduje zapojení dvou stran. Vzhledem k obviněním, že Ivo Sanader
se pokoušel nepatřičným způsobem ovlivnit EU, jsem navrhl, že by Evropský úřad pro boj
proti podvodům, OLAF, měl pracovat společně s chorvatskými vyšetřovateli s cílem objasnit
tuto informaci, protože samozřejmě nevíme, jestli je pravdivá.

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) chce tuto důležitou část usnesení
vypustit, ale my, společně se skupinou Zelených/Evropské svobodné aliance, vyzýváme
všechny politické skupiny, aby ji podpořily. EU musí být aktivní a nikoli jednoduše
přesunout odpovědnost na Chorvatsko.

Lena Ek (ALDE). -   Pane předsedo, v rozbouřených vodách celosvětové hospodářské
krize je povzbudivé vidět, že Chorvatsko udržuje stálý kurs směrem k členství.

Doposud dosažený pokrok je působivý, ráda bych však zdůraznila, že tato pozitivní
dynamika by se nyní měla přivést do dalších oblastí, kde toho ještě zbývá mnoho udělat.

Dnes bych zde chtěla zdůraznit dvě věci. První z nich je reforma a posílení soudnictví.
Silný a nezávislý soudní systém je naprosto nezbytný pro boj proti korupci a zajištění
právního státu v dlouhodobém horizontu. Není to pouze záležitost zatýkání zločinců; je
to o následném vypořádávání se s nimi. Jinak úsilí o řešení korupce a organizovaného
zločinu nebudou mít žádný efekt.

Druhá věc, kterou zde chci zmínit, je potřeba toho, aby společnost v Chorvatsku stavěla
na toleranci. Evropský projekt je o usmíření, a to platí nejen mezi zeměmi – a já chválím
zlepšené vztahy se sousedy Chorvatska – ale i uvnitř nich. Pohrůžky násilím vůči menšinám
jsou naprosto nepřijatelné. Plně rozumím tomu, jak obtížné to je, jsem však pevně
přesvědčena, že by to nejen posílilo přístupové rozhovory, ale že také samotné toto úsilí
by mělo přímý přínos pro Chorvatskou společnost.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Pane předsedo, měli bychom bezpochyby podpořit
maďarské předsednictví v jeho ambiciózních plánech na uzavření jednání s Chorvatskem
v průběhu první poloviny tohoto roku. Členství Chorvatska v Evropské unii bude znamenat,
že získáme důležitého a konstruktivního spojence, neboť tato země již hraje významnou
úlohu a působí jako významná stabilizační síla v regionu, a jde také příkladem mnoha
dalším balkánským zemím, které rovněž přemýšlejí o přistoupení k Evropské unii
v budoucnu.
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Dnes bych rád vyjádřil svůj velký respekt a obdiv k reformám přijatým chorvatskou vládou
a chorvatskou společností, zejména těm souvisejícím s bojem proti korupci a
organizovanému zločinu a reformám veřejné správy a soudnictví. Rozumí se samo sebou,
že stále ještě existují oblasti vyžadující zlepšení a dokončení. Doufám, že toho bude
dosaženo co možná nejdříve. Je také pravda, že se nám z Chorvatska donášejí zprávy, že
chorvatský lid není zcela přesvědčen, že členství jejich zemi prospěje. Jsem přesvědčen, že
by bylo moudré, abychom ve spolupráci s chorvatskou vládou podnikli bezodkladné kroky,
jež pomohou zvrátit tento trend.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Pane předsedo, Chorvatsko dosáhlo na své cestě k dosažení
členství v EU dobrého pokroku. O tom není sporu a těší mě to. Existují však dvě otázky,
které mě stále vážně znepokojují.

Korupce v této balkánské zemi je stále rozšířená, viz například body odůvodnění 7 a 8
usnesení, o němž diskutujeme. To má významný dopad na hospodářství a na obchodní
vztahy s touto zemí. Naléhavě potřebujeme lepší přístup k řešení tohoto problému, možná
ve spolupráci s evropskými orgány.

Mou druhou obavou je špatné administrativní uspořádání v této zemi, viz bod odůvodnění
28 tohoto usnesení. Řádné správní uspořádání je nezbytné, mají-li být právní předpisy EU
řádně prováděny a nemá-li být Chorvatsko překvapeno událostmi.

Dokud tyto dvě překážky zůstanou neřešeny, nadále budu s obavami sledovat rychlé tempo,
jímž chce maďarské předsednictví dosáhnout přistoupení Chorvatska. Dle mého názoru
by nás minulé zkušenosti měly vést k tomu, aby naším cílem byla kvalita přistoupení,
nikoli přistoupení samotné. To nám pomůže zajistit podporu lidí a podporu mých
nizozemských spoluobčanů.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Pane předsedo, celkově vzato se vývoj v Chorvatsku
ubírá správným směrem. Teorie je kompletní, je však stále třeba ji dokázat v praxi. Jsou
zde nicméně tři oblasti, v nichž je stále třeba odvést podstatnou práci.

Zaprvé, Chorvatsko musí více spolupracovat s Mezinárodním soudním dvorem v Haagu,
aby se urychlil pokrok v oblasti lidských práv a trestního stíhání někdejších válečných
zločinců. Jak uvádí Amnesty International ve zprávě nazvané Behind a Wall of Silence,
existují nehorázné individuální případy porušování lidských práv, jimiž je stále třeba se
zabývat. Ochrana lidských práv je pro EU klíčovou otázkou. Nesmíme být připraveni dělat
kompromisy, jde-li o tuto otázku, a skutečně nejsme připraveni je v této otázce dělat.

Zadruhé, je zde již zmíněná korupce. Stále prostupuje společností, průmyslem a politikou.
Vítám úsilí chorvatské vlády řešit korupci ve své vlastní zemi, avšak současně musíme trvat
na tom, aby se tento problém rovněž důsledně řešil.

Zatřetí, Chorvatsko musí zajistit, a to ve svém vlastním zájmu, aby se nyní dosáhlo rychlého
pokroku, pokud jde o reformy započaté v soudním systému.

PŘEDSEDNICTVÍ: PANÍ RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Paní předsedající, před dvěma lety, když jsem byl předsedou
Výboru pro zahraniční věci polského parlamentu, jsem měl to potěšení přivítat členy
chorvatského Výboru pro zahraniční věci. Při této příležitosti se mě členové chorvatského
výboru zeptali, zda vím, kolik Poláků právě v Chorvatsku tráví dovolenou na lodi. Ukázalo
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se, že odpověď je několik desítek tisíc. Miliony turistů, kteří tuto krásnou zemi navštěvují
dnes, nám mohou říci, že Chorvatsko je moderní a demokratická země, a potvrdit, že je
připravené na členství v Evropské unii. Titíž členové chorvatského výboru se mě však
zeptali také na to, jak Polsko restrukturalizuje své loděnice. Jinými slovy, stále zde zůstává
řada problémů, jak zde již všichni zmínili, a jsou to problémy, které je třeba vyřešit.
Navzdory všemu doufám, že naděje pana Martonyiho budou naplněny, že naši maďarští
přátelé a Evropská komise uzavřou jednání a že dnes uslyšíme od pana Sikorského, šéfa
polské diplomacie, který s námi bude v Parlamentu, že Polsko bude mít to potěšení být
svědkem přistoupení Chorvatska k Evropské unii, zatímco bude zastávat předsednictví
Rady EU.

Zoran Thaler (S&D). -    (SL) Paní předsedající, dovolte mi připojit se ke sboru chvalozpěvů
na přístup a práci pana zpravodaje Swobody.

Upřímně doufám, že pro Chorvatsko i pana Swobodu bude tato zpráva skutečně poslední
a že se k nám Chorvatsko připojí co nejdříve. V každém případě členství umožní Chorvatsku
dohnat alespoň nějaký čas, který kvůli přistupování k EU ztratilo.

Skutečně, soudíme-li ze stádia rozvoje chorvatské ekonomiky, společnosti, kultury a umění,
mohla se tato země klidně přidat ke skupině zemí, jež k Evropské unii přistoupily před
sedmi lety. Navrhuji, aby orgány v Záhřebu využily přistoupení Chorvatska k Evropské
unii k tomu, aby rozhodným způsobem vyřešily problémy korupce a trestné činnosti.
Další záležitostí prvořadého významu je rozvoj svobod objektivních sdělovacích prostředků
a ochrana objektivních novinářů pracujících pro chorvatskou veřejnoprávní televizi.

Přistoupení Chorvatska k EU bude znamenat, že balkánský region vítáme a podáváme mu
ruku. Těším se, že budeme pracovat společně s našimi chorvatskými kolegy s cílem přinést
do tohoto stále neklidného regionu stabilizaci a pokrok.

Andrey Kovatchev (PPE). -    (BG) Paní předsedající, rád bych poděkoval panu Swobodovi
za jeho dobrou práci a opravdu doufám, že tato zpráva bude poslední před tím, než
Chorvatsko podepíše smlouvu o přistoupení k Evropské unii.

Jsem přesvědčen, že vstup Chorvatska do EU dá podnět k reformám v tomto regionu a
bude úspěchem pro celou Evropu. Chorvatsko to nedávno samo signalizovalo tím, že
zdarma poskytlo právní překlady acquis communautaire svým sousedům z bývalé Jugoslávie
– Bosně a Hercegovině, Srbsku, Černé hoře a Makedonii. Tato země tak ukázala, že je
ochotná a schopná přispět k evropské budoucnosti tohoto regionu.

Přijetí Chorvatska do EU vyšle jasný signál, že EU ctí své závazky vůči západnímu Balkánu
a že rozšíření je proces s otevřeným koncem. Rád bych zdůraznil, že ačkoli každá země
na našem kontinentu má své vlastní problémy, měli bychom být opatrní, ukazujeme-li při
hovoru o korupci a trestné činnosti prstem na východoevropské země.

Tyto nešvary totiž nejsou značkou pouze tohoto regionu, nýbrž výzvou pro nás všechny,
a pouze prostřednictvím společného úsilí můžeme omezit negativní tendence v této oblasti.
Transparentnost a demokracie jsou neměnné hodnoty, a právě z tohoto konkrétního
důvodu musíme podporovat a podněcovat reformy na západním Balkáně. Přeji Chorvatsku
jen to nejlepší a těším se, že ho zde přivítám jako 28. členský stát Evropské unie.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Paní předsedající, musíme důrazně kriticky k EU poznamenat,
že ačkoli Chorvatsko bylo v řadě ohledů již připraveno na vstup v době poslední vlny
rozšíření před šesti lety, stále je mu v přistoupení bráněno. Z tohoto důvodu nemůžeme
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než souhlasit s cílem maďarského předsednictví učinit začlenění Chorvatska jednou z jeho
nejvyšších priorit během tohoto funkčního období. Podobně nemůžeme než souhlasit
s prohlášením maďarského premiéra Viktora Orbána, že sjednocení Evropy nemůže být
kompletní bez integrace zemí západního Balkánu. Státy bývalé Jugoslávie, které zůstávají
mimo, jsou jako zející černé díry na mapě EU. Přistoupení Chorvatska znamená začátek
změny této situace. Jak včera řekla chorvatská premiérka Jadranka Kosorová, je naším
morálním závazkem poskytnout tuto podporu zemím jihovýchodní Evropy, protože pro
ně neexistuje žádná alternativa k integraci.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Paní předsedající, Swobodova zpráva i prohlášení
předsednictví a pana komisaře Füleho signalizují, že klima pro uzavření jednání
s Chorvatskem je velmi příznivé. Obzvláště zdůraznit by se mělo odhodlání, jež projevilo
Chorvatsko samotné, například paní premiérka Kosorová, nejen pokud jde o uzavření
samotných jednání, ale také s ohledem na spolupráci se sousedními zeměmi a
s Mezinárodním trestním tribunálem. Vyhlídka na uzavření jednání v blízké budoucnosti
a nálada převládající v této sněmovně Chorvatsku rovněž pomůže. Je to důležitým
znamením toho, že jakékoli budoucí problémy se nebudu moci hromadit a že dvacetileté
čekání skončí podpisem smlouvy o přistoupení. Oceňme také symbolická gesta učiněná
Chorvatskem, například postoupení překladu kompletního acquis communautaire všem
jeho sousedům usilujícím o členství. Chtěl bych vyjádřit uznání práci odvedené panem
Swobodou a i já jsem si jist, že toto je poslední zpráva o pokroku Chorvatska při přípravách
na členství. Brzy tuto zemi přivítáme jako členský stát Evropské unie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Paní předsedající, pane komisaři, pane ministře,
jednoznačně podporuji maďarské předsednictví v jeho snaze uzavřít chorvatská přístupová
jednání v červnu. Chorvatsko v několika ohledech dosáhlo vyšší úrovně rozvoje než některé
členské státy EU. Je samozřejmé, že, jak uvedl pan Martonyi, je zapotřebí ještě mnohé
udělat. Pan Hannes Swoboda výborně rozumí složitostem západobalkánského regionu.

Úspěch Chorvatska by mohl sloužit jako stimul pro Srbsko a další země západního Balkánu.
Pro naše přátele na západním Balkáně a pro naše chorvatské kolegy je důležité pochopit
to, že jejich vnitřní reformy je nutné provést nikoli kvůli EU, nýbrž v zájmu jejich vlastních
lidí. Jsem přesvědčen, že je mimořádně důležité zlepšit situaci srbských, maďarských a
dalších národnostních menšin a zajistit zasloužený návrat Srbů, kteří uprchli nebo byli
vyhnáni, krajinských Srbů, a urovnat sousedské vztahy mezi Slovinskem a Chorvatskem.
Musíme ocenit to, že chorvatská hlava státu již učinila několik gest směřujících
k historickému usmíření Srbska, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska.

Jelko Kacin (ALDE). -    (SL) Paní předsedající, chorvatské vládě a Evropské komisi přeji
hodně odhodlání, trpělivosti, vytrvalosti a energie při dokončování reforem a také si přeji,
aby Chorvatsko mohlo oslavit dvacáté výročí své nezávislosti uzavřením svých jednání.

To je mé upřímné přání. Co se ukáže jako možné, však závisí na chorvatské vládě a na
spolupráci mezi ní, tedy vládnoucí koalicí, a opozicí v chorvatském parlamentu. Nyní také
potřebujeme mnohem větší sociální citlivost a schopnost reagovat mezi politiky. Současná
hospodářská krize vytlačuje veškeré výhody, jež by přistoupení k EU mohlo přinést
chorvatské ekonomice a jeho občanům, na okraj sociálních priorit a posiluje kritičnost
vůči Evropské unii.

V neposlední řadě Chorvatsko také potřebuje, aby jeho lidé hlasovali v referendu pro vstup.
Jakékoli zpomalení dynamiky přistoupení Chorvatska by pro tuto zemi nemělo žádné
katastrofální následky, avšak vyslalo by mimořádně negativní poselství zemím západního
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Balkánu, jež jsou na cestě k EU. Bez uzavření jednání nebudou chorvatští poslanci moci
získat status pozorovatelů v této sněmovně a nebude žádné členství. Vyzývám vás proto
k udržení tempa a vyvinutí maximálního úsilí.

Marije Cornelissen (Verts/ALE). -    (NL) Paní předsedající, velmi mě těší, že se Chorvatsko
čím dál více blíží přistoupení. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance zásadně
podporuje přistoupení všech balkánských zemí a rovněž Turecka. Tak velkými zastánci
jejich přistoupení jsme však právě proto, že přikládáme tak velký význam reformám
vyžadovaným pro dosažení členství. Chorvatsko tyto reformy dosud nedokončilo. Proces
musí pokračovat.

Při hlasování se proto budeme snažit zajistit, aby ve zprávě nebylo stanoveno žádné
konkrétní datum. Je možné, že by jednání mohla být dokončena v první polovině tohoto
roku, avšak stejně tak je možné, že by se to stát nemuselo. Není podstatné, kdy budou
jednání dokončena; podstatné je, aby do té doby Chorvatsko splňovalo všechna kritéria.

Skutečně, existuje-li jedno ponaučení, které jsme si vzali z přistoupení Rumunska a
Bulharska, je jím to, že bychom neměli stanovovat žádné konkrétní datum. Namísto toho
je třeba, abychom ujasnili, co je ještě zapotřebí udělat. A ještě jedna věc: jednou z otázek,
v nichž by Chorvatsko mohlo dělat o něco více, je ochrana sexuálních menšin. Bylo by
hezké, kdyby naše současné předsednictví EU šlo dobrým příkladem a umožnilo, aby se
v Budapešti dne 18. června 2011 konal průvod homosexuálů.

Charles Tannock (ECR). -   Paní předsedající, postup Chorvatska směrem k členství v EU
pokračuje hladce, jak jasně vyplývá ze zprávy. Britští konzervativci podporují rozšíření
EU o země, které kompletně splňují kodaňská kritéria, neboť jsme přesvědčeni, že větší
EU by měla vést k flexibilnější a méně centralizované unii.

Chorvatsku bychom měli pogratulovat za jeho úsilí o vymýcení korupce, které dokládá
zatčení bývalého premiéra Sanadera. Těší mě, že Slovinsko již nadále nebude blokovat
přistoupení Chorvatska kvůli hraničnímu sporu mezi těmito dvěma zeměmi. To byla vždy
bilaterální otázka, nicméně neměla by nijak bránit Chorvatsku ve vstupu do naší Unie. Je
zde také malý spor s Černu horou, pro nějž jsem zpravodajem a který bude vyřešen
Mezinárodním soudním dvorem.

Jsem také přesvědčen, že přistoupení Chorvatska urychlí integraci celého regionu bývalé
Jugoslávie do EU, zejména jako zpravodaj pro Černou horu a velký přítel Srbska. Doufám,
že členství Chorvatska podnítí obě země k tomu, aby si s reformami pospíšily, a že se
Chorvatsko nebude pokoušet vyrovnávat staré účty, až bude v Unii, blokováním přistoupení
Srbska.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Paní předsedající, o Chorvatsku se ví, že z kandidátských
zemí dosáhlo největších pokroků. Není to překvapující, neboť kulturně a historicky je
pevně zakořeněno ve střední Evropě. Chorvatsko prokázalo svou připravenost na vstup
do EU již mnohokrát, například při urovnání sporu ohledně rybolovu. Samozřejmě je
zapotřebí dalšího úsilí v souvislosti s korupcí, avšak zcela zjevně zde není nedostatek vůle,
jak lze vidět na zatčení bývalého premiéra Ivo Sanadera. Došlo také k nějakým posunům
kupředu s ohledem na řešení válečných zločinů. V tomto ohledu se teprve uvidí, jakou roli
sehrají německé zatykače vydané na vysoce postavené někdejší členy jugoslávské tajné
služby.

Chorvatsko se zdá být připraveno na rozchod se svou minulostí, například poskytováním
podpory pro vracející se válečné uprchlíky. V tomto ohledu by také bylo žádoucí, kdyby
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EU podporovala nejen válečné uprchlíky, ale také vysídlené lidi, a snažila se nalézt řešení
restitučních nároků dunajských Švábů.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Paní předsedající, rád bych vzdal hold vyváženému
usnesení svého kolegy, pana Swobody, a řekl, že je pro nás zásadní dosáhnout v případě
tohoto přistoupení úspěchu. To mě vede k tomu, abych upozornil na značné pochybnosti
jistých částí veřejného mínění, neboť toto přistoupení přišlo v nesprávný čas. Dějiny se
neřídí žádným rozvrhem a my se nacházíme v období krize. Lidé Evropy mají pochybnosti.

Po pádu Berlínské zdi přišla vlna postkomunistických přistoupení a dnes postupujeme po
jednotlivých případech. A proto si pane komisaři myslím, že je zapotřebí velké komunikační
kampaně ve všech členských státech EU, a možná dokonce v samotném Chorvatsku, s cílem
vysvětlit veškerou práci, kterou se již podařilo odvést, to, že všechny kapitoly jsou
dodržovány a že na toto přistoupení proběhly seriózní přpravy.

To je můj návrh, neboť způsobilost pro přistoupení nezáleží na Evropě. Způsobilost pro
přistoupení spočívá na jednotlivých státech a národech těchto států. Máme povinnost
zajistit úspěch tohoto přistoupení. Využijme všech prostředků, jež máme k dispozici,
během tohoto těžkého období evropské integrace, jímž právě procházíme.

Štefan Füle,    člen Komise.  − Pane předsedo, chtěl bych vám velmi poděkovat za tuto
povzbudivou a konstruktivní rozpravu. Návrh usnesení Evropského parlamentu, se svým
vyváženým poselstvím, znamená zásadní podporu pro práci odvedenou Komisí. Poskytuje
mnoho užitečných vodítek pro další práci Chorvatska a já obzvláště vítám ony mnohé
zmínky o férovosti, kvalitě a důvěryhodnosti, které během dnešní rozpravy zazněly.

Rovněž naprosto souhlasím s těmi dnešními prohlášeními, která zdůrazňují, že celý tento
proces a vyžadované úsilí jsou přínosné pro chorvatské občany. Tuto přínosnost bude
nutné v nadcházejících měsících jednoznačně komunikovat.

Konstruktivní a vytrvalá podpora poskytovaná Parlamentem chorvatskému procesu
přistoupení je důležitým signálem. Je důležitý nejen pro Chorvatsko samotné, ale i pro
všechny kandidátské země a potenciální kandidáty. Vskutku, vaše podpora je povzbudí
k udržení intenzity jejich úsilí na cestě směrem k Evropské unii a úspěšnému uzavření
jednání.

János Martonyi,    úřadující předseda Rady.  − Paní předsedající, ze všeho nejdříve bych
jménem předsednictví rád vyjádřil své uznání a díky za nepřetržité zapojení a pozitivní
přispění Parlamentu – a zejména zpravodaje pana Swobody – k úsilí, které vynakládáme,
abychom pokročili nejen směrem k úspěšnému rozšíření o Chorvatsko, ale kvůli pokroku
v procesu rozšíření jako celku.

Jsem pevně přesvědčen, že veškeré úsilí bylo velmi dobře doloženo dnešní dopolední velmi
konstruktivní a užitečnou rozpravou. Také pevně věřím, že usnesení, jež má být přijato,
zdůrazní klíčovou roli Parlamentu, což vskutku přesahuje tento konkrétní bod přistoupení
Chorvatska.

Tím se vyšle mimořádně důležité poselství evropskému veřejnému mínění, občanům
Evropy, v tom smyslu, že rozšíření skutečně je v jejich nejlepším zájmu, a možná je to
přesvědčí, že únava z rozšíření, která se dostavila a bylo ji cítit bezprostředně po tom, čemu
nyní říkáme znovusjednocení Evropy, je pryč, a že vlak procesu rozšíření musí jet dál.

Současně to také vyšle mimořádně důležité politické poselství ostatním kandidátským a
uchazečským zemím. To je ve vaší zprávě a usnesení rovněž zdůrazněno. Všichni víme,
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že klíčovým faktorem stability, spolupráce a usmíření na západním Balkáně je skutečně
evropská perspektiva.

A tak tato evropská perspektiva musí být důvěryhodná a musí být zdůrazňována a
demonstrována konkrétními opatřeními. Tím je přesně nadcházející přistoupení Chorvatska
k Evropské unii. Všichni víme, že to, co zde máme, je nedokončená záležitost. Evropa stále
není jedním celkem a naším základním cílem je posunout tento proces dál.

Zaznělo zde několik mimořádně důležitých poznámek a komentářů týkajících se například
toho, zda přístupová jednání byla příliš dlouhá, či nikoli Je pravda, že trvala téměř šest let
a že je to déle, než trval proces jednání s našimi zeměmi. Nyní bych doporučoval, abychom
se dívali do budoucnosti a snažili se tento proces urychlit, jak jen bude v našich silách.

Na obou stranách bylo dosaženo velkého množství důležitých pokroků a úspěchů, a já
bych jen znova a znova zdůraznil naše odhodlání, že pomocí spojeného úsilí na všech
stranách můžeme nyní dosáhnout důvěryhodného, kvalitního rozšíření. To by bylo
mimořádně důležité poselství pro všechny z nás, uvnitř i vně současné Evropské unie.

Rád bych vám ještě jednou poděkoval za vaše mimořádně důležité myšlenky a poznámky
a také bych rád vyjádřil svůj dík Komisi – to vše samozřejmě s nadějí, že budeme schopni
realizovat náš cíl, jímž je, opakuji, uzavřít jednání do konce června letošního roku.

Předsedající.   – Obdržela jsem návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2
jednacího řádu o předmětu této rozpravy (1) .

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes, v úterý 16. února ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

Debora Serracchiani (S&D),    písemně. – (IT) Doufáme, že Chorvatsko dosáhne rychlého
pokroku v jednáních směřujících k členství v EU. Urychlení přistoupení Chorvatska je
klíčové, uváží-li se jeho strategická geopolitická pozice brány k trhům ve střední Evropě.
Proto je zapotřebí integrovaného rozvoje přístavů a napojení na evropské koridory, zejména
s ohledem na skutečnost, že Chorvatsko se bude těšit významnému přílivu finančních
prostředků EU, z nichž 60 % bude přiděleno na infrastrukturu.

Aby se tak mohlo stát, Chorvatsko by mělo pokračovat v přijímání nezbytných reforem.
Zejména by mělo posílit veřejnou správu a soudnictví, bojovat proti korupci a zajistit
plnou spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Vítám
uzavření dohody mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o Evropském
monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost. Jsem zklamána situací chorvatského
loďařského průmyslu, odvětví, které kdysi bylo perlou jugoslávského průmyslového
vývozu, avšak nyní je téměř zcela v troskách.

Doufám, že chorvatská vláda bude schopna uzavřít proces restrukturalizace co možná
nejdříve, aby mohla uzavřít rovněž kapitolu o hospodářské soutěži. Především pak
zdůrazňuji význam přistoupení Chorvatska v souvislosti s integrovanou námořní politikou
v Jaderském moři, které brzy oficiálně bude téměř kompletně evropským mořem.

(1) Viz zápis.
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Jiří Havel (S&D),    písemně. – (CS) Zpráva je pro Chorvatsko celkově příznivá. Ukazuje,
že země se blíží ukončení přístupových jednání. Zároveň ovšem, tak jako v předešlých
letech, poukazuje na přetrvávající, často závažné nedostatky. Ve světle zkušeností s
chorvatsko-slovinským územním sporem znepokojuje, že v řadě teritoriálních sporů
Chorvatska s jeho dalšími sousedy (zejména Bosnou a Hercegovinou, ale i Srbskem a
Černou Horou) nedochází k výraznějšímu příznivému posunu. Vážné otázky dlouhodobě
vyvolává velmi liknavý postoj k trestání válečných zločinů spáchaných na Srbech. K
vyšetření a stíhání stále zůstává „několik stovek případů“, jejichž ignorování chorvatskou
justicí udržuje nedůvěru Srbů. Chorvatsko také stále ještě nepředalo haagskému tribunálu
(ICTY) tzv. dělostřelecké deníky. Takže nastává čas zamyslet se, jak daleko chce EU v této
věci jít. I návrat srbských uprchlíků v roce 2010 byl jen omezený. Zpráva neuvádí, kolik
z oněch přibližně 130 000 Srbů, kteří se do Chorvatska po válce vrátili, je ze Srbska a kolik
z Republiky srbské v Bosně a Hercegovině. Počet srbských uprchlíků v Republice srbské
(Bosna a Hercegovina) je ale již několik let přibližně stejný (mezi 25 000 až 35 000
osobami). Chorvatské úřady totiž jejich návrat znemožňují (hlavně kvůli tomu, že neřeší
otázky jako návrat majetku, bytů, nájemních práv, penzí atd.).

Monika Smolková (S&D),    písemně. – (SK) Chorvatsko jako kandidátská země od roku
2003, kdy předložilo žádost, dokončuje náročnou přípravu na členství v EU. Tento proces
vyžaduje hluboké reformy, často velmi nepopulární pro veřejnost. Jako poslankyně ze
Slovenska, které tento náročný proces absolvovalo teprve před sedmi lety, Chorvatsko
obdivuji a věřím, že i zbývajících 10 kapitol Chorvatsko uzavře co nejdříve. Chorvatsko
od rozdělení Jugoslávie a od ukončení válečného konfliktu za velmi krátkou dobu dosáhlo
velkého pokroku v infrastruktuře, službách a cestovním ruchu, který je pro tuto zemi
dominantním odvětvím národní ekonomiky. Jako turista, který navštěvuje Chorvatsko
každý rok, si myslím, že Chorvatsko patří do rodiny států EU, a spolu se svými kolegy budu
jeho vstup podporovat.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    písemně. – (HU) Chorvatsko je už jen krok od splnění svého
historického cíle. Otázka je, jaký tento krok bude. Bude to dlouhý krok překračující spoustu
překážek, možná i umělých? A nebo to bude snadnější, kratší krok založený na spolupráci
a oceňující splnění obtížných závazků, jež byly doposud přijaty? Chorvaté odvedli značnou
práci s cílem zajistit uzavření přístupových jednání a uznání jejich spolupráce jim náleží
zásluhou, ať už za jejich úsilí o omezování korupce, střetů zájmů a organizovaného zločinu,
nebo za zlepšení jejich politiky sousedství. Některé otázky samozřejmě stále do dnešního
dne zůstávají otevřeny, přičemž většina z nich je bilaterální povahy, je však důležité
zdůraznit, že bychom si je neměli plést s evropskými záležitostmi.

Jsem přesvědčena, že Chorvatsko si zasluhuje stát se členským státem EU, a zaslouží si i
úspěšně uzavřít jednání během maďarského předsednictví. Pozice Chorvatska na západním
Balkáně má strategický význam. Tuto jeho roli posilují tři dohody podepsané Chorvatskem
a maďarskou vládou o posílení bezpečnosti dodávek energie, společném zkoumání
přeshraničních uhlovodíkových polí a skladování zásob ropy. Upřímně chorvatskému
lidu přeji, aby všechny přirozené – a možná i uměle vztyčené – překážky byly z cesty jeho
přistoupení odstraněny, protože Chorvatsko je nejen dostatečně zralé na vstup do EU, ale
také si jej zaslouží. Kolegové poslanci, žádám vás o to, abyste svými podpůrnými hlasy
přispěli k co nejdřívějšímu vstupu Chorvatska do EU, protože tak by se podařilo přistoupení
dosáhnout v roce symbolického 20. výročí chorvatské nezávislosti.

Iuliu Winkler (PPE),    písemně. – (HU) Urychlení chorvatských přístupových jednání
přináší možnost integrace EU do regionu jihovýchodní Evropy na dosah. Nejen Chorvatsko,
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ale i ostatní země západního Balkánu s optimismem vyhlížejí svou budoucnost v Evropě.
To postupně povede ke stabilitě, nevratnosti procesu demokratizace a hospodářskému
růstu v tomto regionu, který si nese těžký historický odkaz. Chválím úsilí chorvatské vlády
v boji proti korupci, zajišťování řádného používání finančních prostředků z EU a ve snaze
uzavřít kapitoly jednání, jež jsou stále otevřené. Významného pokroku se rovněž dosáhlo
ve zlepšení vztahů se sousedními zeměmi. Soustavně podporuji přistoupení Chorvatska
k EU co možná nejdříve, protože jako rumunský poslanec maďarské národnosti bedlivě
sleduji osud maďarské komunity v Chorvatsku. Bylo by to k mé velké spokojenosti,
kdybychom mohli brzy v Evropské unii přivítat další maďarskou komunitu žijící mimo
zemi svého původu. Evropský parlament musí chorvatské úsilí o přistoupení jednoznačně
podpořit. Není zapotřebí uvolňování požadavků, nýbrž usnadnění splnění těchto
požadavků. Souhlasím s kolegy poslanci, kteří žádají Evropskou komisi o určení dalších
termínů pro co nejdřívější uzavření tohoto procesu a o uzavření přístupových kapitol ještě
za maďarského předsednictví.

Giovanni Collino (PPE),    písemně. – (IT) Záměr maďarského předsednictví uzavřít jednání
v první polovině roku 2011 v nás vzbuzuje velký optimismus ohledně budoucnosti
balkánského regionu a ohledně přistoupení tamních zemí k Evropské unii. Chorvatská
vláda již ušla dlouhou cestu s cílem řešit proces reforem a ochranu lidských práv.
V některých věcech je stále ještě zapotřebí zlepšení s cílem zajistit, že Chorvatsko lze
považovat za připravené na Evropskou unii a cíle zakotvené ve strategii Evropa 2020: boj
proti korupci, ochrana menšin, včetně menšin italských, zkrácení trvání soudních řízení,
podpora pro soudní infrastrukturu a vybavení, posílení daňových reforem a škrty ve
veřejných výdajích.

Pokud bude Chorvatsko pokračovat v provádění všech reforem nezbytných pro dokončení
acquis communautaire, pak bude mít Evropská unie od příštího podzimu cenný přírůstek,
který jí pomůže zvýšit její bohatství a zajistit geopolitickou rovnováhu mezi Východem a
Západem, počínaje středomořským regionem a severovýchodem Itálie. Rozvoj evropských
makroregionů, od jadersko-jónského regionu, který bude zahrnovat Itálii, rychle přivede
Chorvatsko do centra evropských programů a politik.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písemně. – (PL) Přistoupení Chorvatska
k Evropské unii je předmětem živé veřejné diskuse. Tato země je mimořádně atraktivní
destinací pro evropské turisty, avšak přesto má i problémy, s nimiž zápolí. Ráda bych
podotkla, že Chorvatsko stále čelí mnoha výzvám a mnoha státním reformám, jež by se
měly provést efektivně, aby země mohla co nejdříve splnit požadavky EU.

Politika rozšíření usnadňující konsolidaci demokracie, zejména v balkánských zemích, by
však také měla být v zájmu Evropské unie. Evropský parlament by měl být pozitivní ve
svém hodnocení změn doposud provedených v Chorvatsku, neboť tato země projevuje
velkou míru ochoty vyřešit své vnitřní problémy. Musíme být novým členským státům
otevření. Doufám, že tempo jednání umožní Chorvatům podepsat smlouvu o přistoupení
během polského předsednictví, neboť tato země si zaslouží být členem Evropské unie.
Děkuji vám.

5. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států – Evropa 2020 – Provádění
hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je společná rozprava o
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– prohlášeních Rady a Komise o strategii Evropa 2020;

– zprávě (A7-0040/2011), kterou jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
předkládá Pervenche Berèsová o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik
zaměstnanosti členských států [KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)];

– prohlášení Komise o provádění hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států.

János Martonyi,    úřadující předseda Rady.  − Paní předsedající, velice vítám tuto příležitost
před vámi vystoupit a hovořit o tématu, jemuž maďarské předsednictví přikládá mimořádný
význam: strategii Evropa 2020. Pro nás všechny je to skutečně velice důležitá problematika.

Je jasné, že se Evropa musí vypořádat s řadou závažných výzev, chce-li zůstat
konkurenceschopná vůči zbytku světa. Některé z těchto výzev vyvolala finanční a
hospodářská krize, avšak některé z nich jsou vnitřně spjaty s naší omezenou schopností
a nedostatečným odhodláním provést cíle a záměry Lisabonské strategie.

Jak se často říká, krize může být příležitostí – jak ve starověkém Řecku, tak v čínském
pojetí. Může být příležitostí pro zásadní průlom, pro řešení a dosažení pokroku. A proto
se domníváme, že krize v současné době hraje rozhodující roli v motivaci členských států
k tomu, aby bez prodlení přijaly novou evropskou strategii pro zaměstnanost a inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění. Taková je strategie Evropa 2020.

Jsem přesvědčen, že tato strategie významně pomůže Evropě zotavit se s krize a vyjít z ní
silnější, a to jak vnitřně, tak na mezinárodní úrovni, posílením produktivity, růstového
potenciálu, sociální soudržnosti a správy ekonomických záležitostí.

Toto je nezbytné, pokud si chceme zachovat globální konkurenceschopnost, a to nejen
vůči rychle rostoucím trhům v Asii. Je to také zásadní, chceme-li si udržet sociální model,
náš způsob života, který je klíčovou charakteristikou Evropy, drahou nám všem, a jejž si
musíme chránit.

Ve strategii 2020 bylo potvrzeno pět hlavních cílů EU, které tvoří společné cíle, jimiž se
budou řídit opatření členských států a Unie, pokud jde o podporu zaměstnanosti, zlepšení
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, plnění našich klimatických a energetických cílů,
zvyšování úrovně vzdělávání a podporování sociálního začlenění, především
prostřednictvím snižování chudoby.

V rámci plnění těchto cílů Komise rozvinula a představila sedm stěžejních iniciativ, jež
zahrnují opatření, která Komise navrhuje přijmout k posílení jednotného trhu a na podporu
růstu a pracovních míst. Je to Digitální agenda pro Evropu, Unie inovací, Mládež v pohybu,
Evropa méně náročná na zdroje, Průmyslová politika pro věk globalizace, Program pro
nové kvalifikace a nová povolání a Evropská platforma proti chudobě.

U každé iniciativy musí EU a vnitrostátní orgány koordinovat své úsilí, tak, aby se opatření
probíhající na národní a evropské úrovni vzájemně posilovala.

V prosinci 2010 poskytla první zpráva o provádění, připravená předsednictvím v úzké
spolupráci s Komisí a budoucím maďarským předsednictvím, přehled o práci vykonané
od zavedení strategie v červnu. Zpráva se soustředí na nejdůležitější práci odvedenou
v Radě, ve všech jejích formách, vztahující se k sedmi stěžejním iniciativám. Zpráva dále
zdůrazňuje dosažený technologický pokrok v různých politických oblastech, které v rámci
nové strategie hrají významnou úlohu: jednotný trh, politika soudržnosti a zemědělská
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politika Uvádí i výčet činností a iniciativ, jež byly na úrovni EU prováděny za posledních
šest měsíců v souvislosti s pěti hlavními cíli EU.

Dovolte mi zdůraznit některé důležité aspekty týkající se správy ekonomických záležitostí.
Provedení reformy správy ekonomických záležitostí je základní podmínkou pro boj proti
krizi a pro posílení evropského hospodářství. Proto je strategie 2020 úzce spojena s tím,
čemu říkáme „evropský semestr“. Jedná se o nový klíčový nástroj makroekonomického
dohledu, který se v rámci tohoto předsednictví použije poprvé. Tento nový proces byl
zahájen v lednu 2011, kdy Komise také zároveň představila svou roční analýzu růstu.

Maďarské předsednictví dává mimořádný pozor, aby zajistilo, že evropský semestr bude
probíhat hladce a úspěšně. Za tímto účelem budeme organizovat řadu diskusí na všech
relevantních zasedáních Rady v rámci příprav na březnové setkání Evropské rady.

Rada ve složení pro obecné záležitosti byla především pověřena přípravou souhrnné zprávy
pro její zasedání dne 21. března, kde budou popsány hlavní body týkající se prací, jež byly
odvedeny v jednotlivých odvětvových radách. V březnu bude zpráva předložena Evropské
radě a stane se základem pro diskuse, jejichž cílem je docílení shody o prioritách pro
strukturální reformy a fiskální konsolidaci.

Po tomto březnovém zasedání Evropské rady členské státy dokončí své návrhy národních
programů reforem a zprávy o stabilitě či konvergenci, které budou Komisi předloženy
v dubnu. Dále by měla pokračovat práce na přípravě specifických doporučení pro každý
členský stát, k nimž tyto státy přihlédnou při přípravě konečné podoby rozpočtu na rok
2012 a při provádění své strategie růstu. Uznávám, že tento harmonogram úkolů je velice
plný, doufáme však, že ho nejpozději do příštího června nebo července splníme.

Strategie 2020 má klíčovou úlohu v zajištění budoucího hospodářského úspěchu Evropské
unie. Je úzce spjata s reformou správy ekonomických záležitostí, která rovněž bude mít
zásadní roli. Pokud si neudržíme konkurenceschopnost a nezajistíme do budoucna silný
růst, bude pro nás nadmíru obtížné nejen si zachovat dostatečně vysokou úroveň vnitřní
sociální ochrany v rámci EU, ale i být schopni externě prosazovat naše zájmy jako Evropa.

To je hlavní výzva pro Evropu v nacházejících letech. Jsem si zcela jist, že se můžeme
spolehnout na podporu Evropského parlamentu, který nám pomůže dosáhnout výsledků.

PŘEDSEDAJÍCÍ: Jerzy BUZEK
Předseda

Předseda. −   Pane úřadující předsedo, děkuji za váš úvodní projev. Hovoříme o velmi
důležité záležitosti: strategii Evropa 2020. Nacházíme se v krizi a míra nezaměstnanosti
je velice vysoká, což představuje pro naše občany největší hrozbu. Politika zaměstnanosti
je proto naprosto nezbytná, mimo jiné také v rámci strategie 2020. Vítáme komisaře
odpovědného za tuto oblast, pana László Andora, v Evropském parlamentu.

László Andor,    člen Komise . − Pane předsedo, jak víte, Komise minulý měsíc přijala ve
spojitosti se strategií Evropa 2020 první roční analýzu růstu. Roční analýza růstu se
oprošťuje od minulosti a stanovuje v návrhu první cyklus koordinace hospodářské politiky
v rámci evropského semestru.

Myšlenka, ze které evropský semestr vychází, je velice jednoduchá. Abychom zajistili
stabilitu hospodářské a měnové unie, nemáme jinou možnost, než provádět předběžnou
koordinaci hospodářských politik v EU. Nedávná krize státního dluhu v určitých zemích
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eurozóny to dokládá až příliš jasně. Tento rozsáhlejší a náročnější proces je důkazem toho,
že Evropská unie uznává, jak úzce jsou ekonomiky členských států propojené a jak politická
rozhodnutí v jednom členském státě mohou mít dopad na ostatní.

Využívání evropského semestru bude pro EU skutečnou zkouškou. Posilování politické
odpovědnosti strategie, jakož i místních partnerství bylo pro nás klíčovou prioritou. Čelíme
výzvě nyní ukázat, že Unie může společně stanovit klíčové politické reformy, které jsou
nejvíce zapotřebí, a poskytnout správné politické reakce.

Roční analýza růstu jednoznačně stanovuje naše nejdůležitější priority. Stanoví integrovaný
přístup k obnově prostřednictvím 10 prioritních opatření dělených do tří hlavních okruhů.
Prvním z nich je fiskální konsolidace a restrukturalizace finančního odvětví s cílem posílit
makroekonomickou stabilitu, zadruhé jsou to strukturální reformy pro vyšší zaměstnanost
a konečně opatření posilující růst.

Poctivě se zabýváme vašimi obavami ohledně klíčových sdělení roční analýzy růstu, neboť
se může zdát, že se vzdalujeme integrovaným hlavním směrům. Chci, aby můj postoj v této
záležitosti byl naprosto jasný. Komise se vědomě rozhodla soustředit letošní roční analýzu
růstu na nejaktuálnější problémy vyplývající ze současné hospodářské krize a na potřebu
předběžného zatížení rozpočtů prostředky na reformy, jež jsou nezbytné pro hospodářskou
obnovu a vytváření pracovních míst. Roční analýza růstu je plně v souladu s integrovanými
hlavními směry, a to včetně hlavních směrů politiky zaměstnanosti.

Vítám parlamentní podporu návrhu Komise neměnit hlavní směry politiky zaměstnanosti
pro rok 2011. Skutečně je velice důležité zajistit stabilní politický rámec až do přezkumu
strategie Evropa 2020 v polovině období v roce 2014, neboť to členským státům poskytne
dostatek času, aby podnikly nezbytné reformy.

Hlavní směry politiky zaměstnanosti rovněž poskytují základ návrhu společné zprávy
o zaměstnanosti (součást roční analýzy růstu), jež definuje nejnaléhavější opatření v oblasti
zaměstnanosti, a to: zaprvé, zavedení systémů zdanění, které by podporovaly zaměstnanost,
konkrétně přenesení daňového zatížení do jiných oblastí, než je práce; zadruhé, zmenšení
segmentace trhu práce; zatřetí, odstranění překážek, které brání sladit soukromý a pracovní
život; začtvrté, podpora nezaměstnaných lidí, a to prostřednictvím vysoce kvalitní odborné
přípravy a služeb pro hledání zaměstnání, aby se vrátili na trh práce a začali sami podnikat,
a konečně větší zapojení starších zaměstnanců na trhu práce.

Ještě důležitější však je to, že hlavní směry politiky zaměstnanosti budou tvořit základ
možných doporučení specifických pro jednotlivé země, s nimiž se Rada může na členské
státy obrátit dle článku 148 Smlouvy.

Roční analýza růstu poskytuje základ pro diskusi na jarním zasedání Evropské rady, jež
se uskuteční v březnu, a pro hlavní směry hospodářské politiky, které budou adresované
členským státům. Komise očekává, že členské státy vezmou tyto hlavní směry v potaz, až
budou vypracovávat své stabilizační a konvergenční programy a národní programy reforem
v rámci strategie Evropa 2020.

Komise posoudí národní programy reforem, které budou známy v druhé polovině dubna.
Na základě tohoto posouzení a v souladu se Smlouvou navrhneme specifické hlavní
politické směry pro jednotlivé země a doporučení, které by členské státy měly zohlednit,
až budou finalizovat rozpočty pro rok 2012. Politické hlavní směry a doporučení by Rada
měla přijmout do léta.
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Dovolte mi závěrem zdůraznit vaši vysoce důležitou úlohu při úspěšném plnění strategie
Evropa 2020, a konkrétně sedmi stěžejních iniciativ. Vaše úloha jako spolutvůrce legislativy
má pro jejich úspěšné provedení zásadní význam. Stanovení správných rámcových
podmínek je nezbytné, pokud máme splnit cíle strategie Evropa 2020. V brzké době
zahájíme projednávání nového víceletého finančního rámce. Komise do června představí
své návrhy. Vaše role rozpočtového orgánu spolu s Radou bude klíčová v zabezpečení
toho, aby se priority strategie Evropa 2020 odrazily v rozpočtu EU. Máme-li být
důvěryhodní, musíme zajistit, aby se naše finanční priority shodovaly s našimi strategiemi
a politickými prioritami.

V době fiskálních omezení je více než kdy jindy nutné ukázat, že EU má přidanou hodnotu
a že euro utracené na úrovni EU může mít větší dopad než euro utracené vnitrostátně.

K zajištění úspěchu strategie Evropa 2020 potřebujeme dosáhnout politické odpovědnosti
na všech úrovních. Jen když každý přijme svoji úlohu, pak dosáhneme našich cílů a
nastoupíme na správnou cestu k budoucímu růstu.

Pervenche Berès,    zpravodajka. – (FR) Pane předsedo, pane úřadující předsedo Rady, pane
komisaři, jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci bych ráda řekla, že velmi vítám
první příležitost vést tuto rozpravu o evropském semestru a vítám také význam, který je
v rámci tohoto semestru přikládán roční analýze růstu.

V tomto rámci jste vy, pane komisaři, spolu se členy kolegia rozhodli obnovit hlavní směry
politiky zaměstnanosti a Parlament hodlá toto rozhodnutí potvrdit. Chtěli bychom zde
jen poukázat na tři věci:

První se týká obsahu této roční analýzy růstu. Zarazila nás skutečnost, že otázky
zaměstnanosti a nezaměstnanosti budou zřejmě podřazeny cílům rozpočtové konsolidace
jako vedlejší cíle. Když tyto otázky, které jsou přímo spjaté s fungováním trhu práce,
otevíráte, porušujete podle nás společenskou smlouvu mezi občany v členských státech a
jejich vládami. Navrhujete, aby se zvýšil věk odchodu do důchodu, že by se měly snížit
dávky vyplácené v nezaměstnanosti, že by se měla upravit úroveň platů a změnit
mechanismy jejich výpočtu a že by obchody měly být otevřené v neděli.

Myslíme si, že se jedná o mimořádně závažné porušení společenské smlouvy. Domníváme
se také, že by měla být věnována větší pozornost nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva,
ať už se jedná o mladé lidi, ženy, starší osoby nebo osoby s postižením. Také si myslíme,
že hrozí vážné nebezpečí, že rozpočtová konsolidace bude vnímána jako alfa a omega této
roční analýzy růstu.

Naší druhou obavou je, jak jste sám řekl, že se chystáte vypracovávat národní programy
reforem na základě této roční analýzy růstu. Zde se však budou rozhodovat důležité otázky.
Jak zajistíte, aby rozprava v Parlamentu v těchto záležitostech byla nakonec řádně využita,
nyní, když se obnovují hlavní směry? Jak si představujete demokratickou rozpravu na toto
téma? Jak chcete dosáhnout shody s článkem 148, který koordinuje politiky zaměstnanosti,
a jak se vyrovnáte s článkem 12, který koordinuje hospodářské politiky?

Z pohledu Evropského parlamentu v tom dnes panuje pořádný zmatek, neboť zde máme
současně strategii Evropa 2020, pracovní skupiny předsedy Van Rompuye, balíček pro
správu ekonomických záležitostí, do nějž Parlament vkládá hodně úsilí, a revizi Smlouvy,
která má za cíl zachování evropského mechanismu finanční stability. Navíc, zatímco toto
vše probíhá, projednáváme též možnou úpravu tohoto mechanismu. Spouštíte evropský
semestr ve stejné době, kdy kancléřka Merkelová a prezident Sarkozy zavádějí pakt pro
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konkurenceschopnost. A do toho všeho vy obnovujete hlavní směry politiky zaměstnanosti,
což se vší pravděpodobností nebude nic jiného než skutečně velmi nejasný prázdný prostor,
jejž bude nutné v těchto národních programech definovat.

Pane komisaři, chci vás upozornit na třetí věc, která nás znepokojuje. Když se nám
v loňském roce, s podporou belgického předsednictví, podařilo změnit směřování hlavních
směrů politiky zaměstnanosti, existoval jeden bod, na který jsme kladli velký důraz: jednalo
se o otázku správy. Co vlastně touto správou myslíme? Znamená to, že hospodářské a
sociální politiky nemůžou být vykonávány úspěšně, nejsou-li provázeny skutečnou
demokratickou diskusí. V současné době demokratická diskuse znamená, že Evropskému
parlamentu jsou dávány pravomoci, pravomoci mají také vnitrostátní parlamenty a je
nutné bezpodmínečně respektovat, zapojovat a zajistit účast různých sociálních partnerů.
Často máme dojem, že vaše návrhy ignorují tyto body, jež jsou součástí demokratického
života našich zemí.

Myslím si, že pokud se s tímto problémem nevypořádáme, hrozí, že budeme nekonzistentní,
naši občané se odvrátí pryč od toho, čeho se pokoušíme společně dosáhnout, a zanedbá
se prvek, který je pro náš úspěch klíčový, tedy duch Společenství.

Sharon Bowles,    zpravodajka ke stanovisku Hospodářského a měnového výboru.  − Pane
předsedo, vstupujeme do nové éry hospodářské vlády. Evropský semestr nabízí strukturu,
do níž by existující nástroje integrovaných hlavních směrů uvedené v článcích 121 a 148
Smlouvy měly být začleněny za silného zapojení Parlamentu.

Z hlediska širších souvislostí se právě v rámci evropského semestru může spojit sledování
Paktu o stabilitě a růstu a makroekonomický dohled se strategií Evropa 2020 a
integrovanými hlavními směry. To znamená, že semestr může poskytnout soudržný základ
pro různé procesy správy ekonomických záležitostí v Unii a vzájemně model posílit.
Hospodářský a měnový výbor také zdůrazňuje, že správa ekonomických záležitostí musí
být založena na metodě Společenství. Procesy musí být průhledné a zodpovědné, mají-li
být propojeny, a získat podporu občanů. Tím se zdůvodňuje zapojení Parlamentu.

A tam, kde byla Parlamentu taková role již svěřena, musí mít dostatek času, aby splnil svůj
demokratický mandát. Hospodářský a měnový výbor jsou s Výborem pro zaměstnanost
a sociální věci jednotní v úsilí, které zajistí splnění tohoto požadavku.

Corien Wortmann-Kool,    jménem skupiny PPE.  –  (NL) Pane předsedo, finanční a
hospodářská krize dala velmi bolestivě najevo, že je ohrožena naše konkurenceschopnost,
a následně tedy také udržitelnost našeho sociálně tržního hospodářství. Z toho důvodu se
musíme z krize poučit, máme-li lépe využívat náš vnitřní trh, posílit udržitelnost našich
důchodových systémů a také zajistit lepší fungování trhu práce.

Naše skupina proto vítá roční analýzu růstu a závěry Rady ve složení pro hospodářství a
finance (ECOFIN) ze dne 15. ledna 2011, které vyzývají k ambicióznějším očekáváním,
pokud jde o evropský semestr.

Všichni v této sněmovně chceme Evropu s udržitelným hospodářským růstem, se zdravými
podniky a dostatkem pracovních příležitostí pro všechny naše občany. Můžeme toho
dosáhnout jen se stabilní měnou a stabilní ekonomikou. Abychom obojího docílili, je
zapotřebí, aby členské státy udržely své domácí finance v pořádku, protože to nám nejen
pomůže zabránit problémům, jako jsou ty, jimž v současné době čelíme v členských státech,
které bojují s rostoucími schodky a dluhy, ale též položit základy pro budoucí růst a
pracovní místa pro naše občany, pro naše děti a budoucí generace.
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Pane předsedo, skupina Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) bude dále pracovat
na balíčku pro evropskou správu ekonomických záležitostí, jehož základem budou tři
pilíře: silný Pakt o stabilitě a růstu, ambiciózní makroekonomický dohled a ambiciózní
strategie Evropa 2020. To však vyžaduje, abychom použili metodu Společenství a zapojili
Evropský parlament a národní parlamenty. Pokud tohle zajistíme, nebudeme potřebovat
nový pakt pro konkurenceschopnost, protože náš cíl bude splněn.

Udo Bullmann,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, pane
komisaři, pane úřadující předsedo Rady, vyslechl jsem si pozorně, co jste zde řekli, četl
jsem pozorně roční analýzu růstu, četl jsem závěry Rady Ecofin a nyní mám zcela jasno
v jedné věci: Evropská unie nezažívá pouze hospodářskou krizi, čelí i krizi politické. To,
co nám doporučujete, není nic nového. Požádejte vaše zaměstnance, aby vám ukázali
dokumenty z posledních deseti let. Lze v nich vypozorovat stále totéž –, že veřejné výdaje
jsou příliš vysoké, a jediný mechanismus, jak se přizpůsobit změnám, souvisí s platy, které
jsou vždy příliš vysoké. Neviděl jsem žádná jiná doporučení. Ať prší nebo sněží, ať jsme
v krizi nebo nastane rozmach – je to vždy stejné prázdné teoretizování, které nemá nic
společného s empirickou hospodářskou realitou.

Dovolte mi něco navrhnout. Pošlete lidi, kteří zmíněné věci pro vás píší, kteří provádějí
hospodářské analýzy v Radě a Komisi, někdy do Hospodářského a měnového výboru.
Chceme poznat vaše hospodářské modely. Chceme s těmito lidmi diskutovat o tom, zda
nevidí, že Evropa je na pokraji recese. Odstraňte například německé ukazatele vývozu a
německé tempo růstu a potom uvidíte, o čem mluvím. Zeptám se vás potom, proč nepadlo
jediné slovo o investicicích, když máme doposud nejnižší úroveň investic, kterou si už
sami nemůžeme dále dovolit, proč napadlo jediné slovo o zlepšení příjmů a také nic
o sledování cyklů či o skutečnosti, že se musíme konečně naučit růst společně, a jaká
strategie nás má vyvede z krize. Ve vašich dokumentech o těchto věcech není ani zmínka
.

Utekl vám počátek tohoto roku a budete muset vynaložit hodně úsilí, abyste v Evropě
splnili očekávání občanů. Dovolte mi však, abych vám řekl ještě něco: pokud rozhodnutí,
které hodláte v březnu v souvislosti s balíčkem pro správu ekonomických záležitostí a
reformu Paktu o stabilitě a růstu přijmout, má být v tomto duchu, má skupina se v této
záležitosti nebude moci zapojit.

Lena Ek,    jménem skupiny ALDE.  – Pane předsedo, před rokem jsme v této sněmovně
hovořili o tom, jaká opatření jsou nezbytná k řešení globální finanční krize. V té době byly
některé návrhy mé skupiny týkající se správy ekonomických záležitostí zamítnuty jako
příliš ambiciózní nebo příliš dalekosáhlé, ale dnes s radostí pozoruji, že některé z našich
návrhů se staly skutečností.

V současnosti však existuje výrazná propast mezi ambicemi deklarovanými ve strategii
Evropa 2020 a finančními zdroji, které jsou zapotřebí k tomu, abychom cílů dosáhli.
V návrhu rozpočtu na rok 2012 Komise musí jednoznačně vyjasnit, přesně určit a zviditelnit
výdaje související se strategií. Platí to i pro novou revizi víceletého finančního rámce.

Ráda bych se obrátila i přímo na členské státy. V Radě panuje jednoznačná neochota
ministrů financí – včetně ministra mé země, Anderse Borga ze Švédska – investovat do
budoucnosti. Vnitrostátní rozpočty musejí reagovat na ambice vyjádřené Radou a projektům
EU, mají-li se uskutečnit, je potřeba přidělovat prostředky. Zapište si moje slova: bez peněz
na správném místě nebude žádná strategie pro růst a pracovní místa a my riskujeme
neúspěch.
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Naléhám proto na Komisi, aby vystoupila se svými konkrétními legislativními návrhy, a
na členské státy, aby ukázaly větší odhodlání. Potřebujeme platné závazky s ohledem na
dosažení hlavních cílů a legislativu v klíčových oblastech vytváření pracovních míst, jako
jsou cíle energetické účinnosti na společné evropské úrovni. Existující iniciativy, jako je
Strategický plán energetických technologií, Program celoživotního učení a Akční plán pro
energetickou účinnost, již byly přijaty, avšak vy v Radě jste nedokázali položit na stůl
peníze. Potřebujeme tyto projekty financovat. Všechny mají potenciál vytvářet pracovní
místa a růst.

Naším usnesením o strategii 2020 dává skupina ALDE Radě jasný signál, že struktura
správy ve své současné podobě je příliš slabá, metoda otevřené koordinace selhala a metodu
Společenství je třeba obnovit. Tleskám tomu, že s přijatým společným usnesením souhlasí
velká většina sněmovny. Je to jasné poselství Parlamentu, že musíme jednat.

Philippe Lamberts,    jménem skupiny Verts/ALE.  – Pane předsedo, vy víte, že zelení jsou
velkými zastánci integrovanější Evropy, která tak bude schopna zabezpečit udržitelný růst
pro naše občany, ale také protože nám to zajistí, aby Evropa v 21. století na této planetě
něco znamenala.

– (FR) Naše důvěra byla dnes tímto vaším aktem, konkrétně roční analýzou růstu, vážně
otřesena, neboť jste v něm odhalili ideologickou zaujatost, která nemá nic společného
s fakty celé záležitosti, a naopak souvisí se vším, co je spojené s ideologickou volbou.

Co přesně doporučujete? Výrazné omezení veřejných výdajů. Přitom výrazným omezením
veřejných výdajů nedocílíte stabilních veřejných financí. Nehovoří se zde vůbec o příjmech.
Cílem je také dosáhnout vyšší flexiblity, reformovat, jak budete argumentovat, trh práce
– jinak řečeno zjevně vytvořit flexikuritu bez zabezpečení. Budete tvrdit, že aby se oživilo
hospodářství, musíme tato opatření přijmout.

To však není všechno. Jsou tu také opatření pro finanční sektor. Bavme se o nich, neboť
se jedná o dobrý příklad dvojího metru. Co můžete říci o opatřeních v oblasti financování
a veřejných výdajů? Musíme zasáhnout rychle a zasáhnout rázně. Když se však jedná
o finanční odvětví, mluvíte o tom, že musíme věci prověřit, zkoumat dopad, a především
zajistit přechodná období.

V případě správy ekonomických záležitostí a rozpočtové konsolidace rychle uvádíte:
1. ledna 2011 – 1. ledna 2012. U bank to bude 1. ledna 2019, jako by vůbec nebyly nutné
žádné studie ani přechodná období, které by pomohly trhu práce, aby se přizpůsobil, nebo
aby veřejné finance získaly pevné postavení.

Můžete mi říct, jak se toho všeho týká strategie Evropa 2020? Právě o to tu koneckonců
jde, avšak vy o tom nehovoříte. Strategie Evropa 2020, pane komisaři, členové Rady, je
zhola nemožná s doporučeními, které činíte v roční analýze růstu.

Vodíte nás za nos, když tvrdíte, že je možné provést nutné investiční politiky v oblastech
výzkumu, vzdělávání, snížení chudoby, boje proti změně klimatu, a zaměstnanosti
politikami, které jste tu doporučili. Je to lež, a podle mého názoru je tato rozprava fraškou.

Malcolm Harbour,    jménem skupiny ECR  .  – Pane předsedo, moje skupina toto usnesení
podepsala a podpoří jej. Neříkám, že souhlasíme se vším, co je v něm uvedeno, ale klíčové
pasáže podporujeme. Chtěl bych zopakovat jak pro Komisi, tak pro Radu, na jakém jsme
se shodli nadpisu: „Smělý Akt o jednotném trhu a Akt o drobném podnikání (Small Business
Act) pro vytváření pracovních míst“.
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A odkud se pracovní místa vezmou? Vzniknou z investic soukromého sektoru a v souvislosti
se zakládáním nových podniků. My již víme, že malé podniky byly hlavním motorem,
který umožnil vytváření pracovních míst za posledních deset let. Můj vzkaz jak Komisi,
tak Radě je dnes ten, že všech 27 členských států musí začít brát vážně podnikání, které
vytváří pracovní příležitosti v oblasti jednotného trhu. Všichni věříme v jednotný trh a
členské státy investovaly obrovské částky a zdroje do otevření trhu služeb, vědí o tom však
jejich podniky? Propagovaly tyto státy jednotný trh? Povzbudily podniky? Zasadily se
o rozvoj obchodování na internetu?

Proč nezačaly pracovat na těchto praktických věcech, aby uvolnily sílu toho, co už máme,
spolu se všemi ostatními projekty, o kterých mluvili moji kolegové? Je třeba, aby s tím
začaly zítra, možná už dnes, než aby hovořily o některých jiných dlouhodobějších
projektech. Měly by se dát do práce!

Lothar Bisky  , jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Pane předsedo, paní Harmsová včera
zmínila něco důležitého. Téměř nikdo zvenčí se ještě orientuje v tom, jaká strategie, jaký
mechanismus stability, jaký pakt je navrhovaný, doplňovaný, uváděný v platnost,
pozměňovaný kým a na základě jakých pravidel. Jedna věc je jasná, a sice to, že strategie
Evropa 2020 nestanovila zatím, jak budou řešeny problémy, s nimiž se potýkají lidé během
krize. Ba právě naopak – tvrdošíjně pokračuje v pošetilých politikách EU, kvůli kterým
mimo jiné krize nastala. I nadále se opírá o Pakt o stabilitě a růstu. Tento pakt by se měl
nyní zpřísnit a posílit prostřednictvím lepších mechanismů sankcí.

V praxi to znamená úsporná opatření, která poškodí občany. Znamená to prodloužení
pracovního života, jinými slovy snižování důchodů. Ať už by se současná opatření dotkla
zrušení indexování mezd a platů nebo by byl omezen základ pro vyjednávání mezi
sociálními partnery či pravidla, jimiž se řídí pracovní doba, byla pružnější – vše to znamená
mzdovou regulaci a snižování mezd. Rovněž to znamená snižování formativních zásahů
státu do hospodářského života společnosti. V tomto ohledu mluví mnoho lidí o omezení
zadlužení. Nevidím žádný rozdíl mezi tím, jestli se tomu říká správa ekonomických
záležitostí, politika stability a růstu, pakt pro konkurenceschopnost nebo doporučení
Komise vycházející z roční analýzy růstu. Tato protisociální politika tedy není něco, co já
i moje skupina podpoříme.

Pochopitelně je důležité, zda parlamenty stále mají s ohledem na tuto politiku možnost
vyjádřit svůj názor. Včerejší rozprava o postupu pro přijímání změn Smlouvy nám dává
naději, že poslanci tohoto parlamentu jsou jednotní v jedné věci. Neměli bychom dovolit,
abychom se v této oblasti vrátili k vládním tajnůstkářským politikám 19. století. To nechce
nikdo. Rovněž bychom neměli připustit, aby se Evropa opět stala dvourychlostní.

Mario Borghezio,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, v případě
Energie 2020 se jedná o rozsáhlý program, měli bychom si však položit otázku, zda
do uvedeného dne dosáhneme cíle 20% podílu obnovitelné energie, a to nejen kvůli tomu,
že krize zpomaluje investice.

Přetrvává tu jeden problém: podporování solární energie. Ve skutečnosti podporujeme
Čínu, dnes největšího světového vývozce solárních panelů, a Indii, největšího vývozce
zařízení pro větrné elektrárny. Potřebujeme tudíž podporovat výzkum, který se zaměřuje
na výrobu solárních panelů navržených a vyrobených v Evropě, a podporovat dosažení
úspor z rozsahu v odvětví fotovoltaických solárních panelů, například tím, že zavedeme
větší používání těchto přístrojů v evropských městech.
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Mělo se udělat něco úplně jiného: měla být vytvořena celoevropská energetická společnost
a tím by byly zabezpečeny veřejné služby na evropské úrovni, neboť distribuční sítě a jejich
infrastruktura tvoří již existující, přirozené monopoly, jež by samozřejmě přešly pod stejné
vedení.

Namísto toho dostala přednost jiná řešení kvůli přehnaně nadšenému hospodářskému
liberalismu, která rozhodně nepřinášejí prospěch spotřebitelům ani uživatelům, nýbrž
podílníkům těchto velkých monopolů. Neměli bychom zapomínat, že se produkce emisí
CO2 z automobilů za 150 let nesnížila. Máme právo se zajímat, zda není na čase oprášit
některé projekty vodíkových motorů.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Pane předsedo, máme-li provádět část strategie Evropa 2020
týkající se zaměstnanosti, je nanejvýš důležité, abychom na úrovni většiny členských států
i na evropské úrovni provedli změnu přistěhovalecké politiky.

Jak se uvádí i v samotném návrhu Komise, do priorit je zahrnuto zvyšování zaměstnanosti,
snížení strukturální nezaměstnanosti, rozvíjení kvalifikované pracovní síly, která by
splňovala potřeby trhu práce, celoživotní učení atd.

Rozsáhlé dovážení pracovních síl ze zemí mimo Evropskou unii je výrazem krátkozrakosti
a je poněkud v rozporu s prioritami, které jsem právě zmínil. V Evropě je nezaměstnaných
přibližně 25 milionů lidí. Začněme tím, že budeme nejprve pomáhat těmto lidem najít
práci, místo toho, abychom se opět uchylovali k rozsáhlému přistěhovalectví.

Přivedení kvalifikovaných pracovníků do Evropy (mohly bychom to nazvat odliv mozků)
vytváří větší problémy v jejich zemích původu, což pouze slouží dalšímu nastartování
přistěhovalectví nekvalifikovaných lidí do Evropy. Je to začarovaný kruh a my si musíme
přiznat, že nikdo z takové situace nemůže dlouhodobě mít užitek.

Je nejvyšší čas, abychom provedli analýzu nákladů a přínosů přistěhovalectví ze zemí
mimo EU. Tento aspekt by také měl být součástí hlavních směrů politiky zaměstnanosti
jednotlivých členských států.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Pane předsedo, ve strategii Evropa 2020 figurují
cíle, které nemohou být dosaženy, aniž bychom přiznali patřičnou důležitost oblastem,
které v ní nejsou výslovně zmíněny. V Evropě je nutné dynamické a konkurenceschopné
zemědělské odvětví, neboť může účinně přispět k posílení udržitelného a inteligentního
růstu, který povede i k začlenění. Spolehlivá produkce potravin, udržitelné nakládání
s přírodními zdroji a udržování územní rovnováhy a rozmanitosti venkovských oblastí
jsou klíčovými prvky efektivní společné zemědělské politiky a produktivního zemědělského
odvětví.

Průmyslová politika potřebuje mít infrastrukturu. Zavedení jednotného železničního
prostoru je nutným krokem v procesu deregulace železniční dopravy. Dokončení iniciativy
Jednotného evropského nebe a rychlé provedení projektu SESAR jsou stejně naléhavé.
Jedním z nejdůležitějších faktorů je rozvoj transevropských sítí, a to nejen v dopravě, ale
i v odvětví energetiky, prostřednictvím přidělování dostatečných finančních prostředků
projektům s přidanou hodnotou pro Evropu. Projekt Nabucco například přinese užitek
všem členským státům tím, že odstraní závislost Evropské unie na jediném zdroji.
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PŘEDSEDAJÍCÍ: Rodi KRATSA- TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Paní předsedající, máme-li být schopni se začít rozvíjet
po hospodářské krizi, je nezbytně nutné, aby lidé měli sebedůvěru. Richard Wilkinson,
britský vědec, který napsal knihu The Spirit Level a který navštívil minulý týden Evropský
parlament v Bruselu, to popsal velmi dobře: potřebujeme rovnost a potřebujeme, aby se
rozdíly zmenšily, a my tak měli společnosti, kde vládnou bezpečnost a důvěra. To lze přímo
převést i do strategie Evropa 2020.

Zaprvé, pokud chceme uspět, musejí být zaměstnanci a jejich odborové organizace zapojeni
a respektováni. V současné chvíli je však namísto toho krize využívána k útokům na odbory,
zaměstnance a volné určování výše platů a rovněž jsou snižovány dávky v nezaměstnanosti
a důchody. Tyto útoky musí skončit.

Zadruhé musíme mít my, ženy v Evropě, pochopitelně stejné příležitosti jako muži. Tohle
není z usnesení přijatých v Parlamentu vždy zřejmé, ale musí se to objevovat v praxi.

Zatřetí, silný, moderní průmysl a průmyslová politika a prozíravé investice, včetně investic
do infrastruktury, musí hrát v naší práci na cestě vpřed ústřední roli. Práce na klimaticky
citlivých opatřeních, energeticky účinných procesech a produktech, v oblastech zelené
energie a zelených pracovních míst je nutno urychlit. Jak máme jinak konkurovat?

Začtvrté, musíme jasně podpořit politiku energetické účinnosti. Víme, že naše současné
cíle nebudou splněny, neboť nejsou závazné. Potřebujeme zavést závazné cíle, protože
jedině tak bude možné dosáhnout cílů v oblasti růstu a konkurenceschopnosti, které jsou
hlavními prvky strategie Evropa 2020. Nízké ambice a nedostatečná politická vůle jsou
ohromující, zejména jestliže opatření v oblasti energetické účinnosti jsou jednou z nejlepších
a nejchytřejších cest ke snížení finančních nákladů pro spotřebitele, posílení podniků a
možnosti opravdu něco dokázat.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – Paní předsedající, chceme-li, aby strategie Evropa 2020 byla
úspěšná, pak je třeba, abychom usilovali o účinné uskutečňování hlavních směrů politiky
zaměstnanosti a zavedli do praxe národní programy reforem, kterým musí být dána priorita,
jakou si skutečně zaslouží.

Musíme zajistit, aby nikdo nebyl opomenut. Míra nezaměstnanosti mezi staršími osobami
a osobami s postižením je ostudně vysoká. Těší mne, že se oba texty zmiňují o potřebě
zavést antidiskriminační právní předpisy na pracovišti a zajistit tak, aby pracovní místa
byla otevřená pro všechny.

Je důležité, abychom cílů, na kterých jsme se dohodli na úrovni EU, skutečně dosáhli. Ano,
je na členských státech stanovit jednotlivé specifické cíle a řídit se jimi, avšak Evropská
unie musí sehrát důležitou úlohu ve zlepšování výměny osvědčených postupů. Proto mám
velkou radost, že odstavec 27 usnesení předloženého výborem to velice jasně stanovuje.

Zažili jsme měsíce introspekce a diskusí, pokud jde o směr, kterým by se měla ubírat
strategie Evropa 2020, máme však tyto hlavní směry politiky zaměstnanosti. Nyní je čas
je začít naplňovat.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Paní předsedající, dnes se v Evropě hodně diskutuje
o otázce hospodářské odpovědnosti, přičemž nejčastěji se hospodářská odpovědnost
pozná podle škrtů ve veřejných výdajích a velmi zřídka se přistupuje k řešení situace v
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oblasti zaměstnanosti . Myslím, že bychom si měli položit otázku, co vlastně hospodářská
odpovědnost znamená. My ve skupině Zelených/Evropské svobodné aliance vidíme velmi
velký rozpor mezi politikami v Evropě a politikami, které nyní vykonávají členské státy.
Na jedné straně vidíme roční analýzu růstu a také evropský semestr, jež povedou k méně
pracovním místům a méně růstu v Evropě. Na druhé straně ve strategii Evropa 2020 a
v hlavních směrech politiky zaměstnanosti říkáme, že chceme vytvořit větší počet
pracovních míst a kvalitnější pracovní místa. Panuje zde vnitřní rozpor.

Faktem je, že máme v Evropě 23 milionů nezaměstnaných. Máme 5,5 milionů
nezaměstnaných mladších 25 let. Zvyšuje se počet chudých pracujících. Tato čísla stoupají
a hospodářské politiky, jež provádíme, situaci nezlepšují. Jsem přesvědčena, že chceme-li
v Evropě vytvořit nová pracovní místa, je nezbytně nutné, abychom strategii Evropa 2020
a hlavní směry politiky zaměstnanosti skutečně zavedli do našich hospodářských politik.
To by byl projev hospodářské odpovědnosti, ale osobně pochybuji, že se tak skutečně
stane.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Paní předsedající, chudoba, změna klimatu, nízká
porodnost, přistěhovalectví, energetika, a to je velmi důležité, boj proti nezaměstnanosti,
jsou hlavní problémy, s nimiž se dnes v Evropské unii potýkáme. Řešení těchto problémů
stojí peníze a potřebuje vyčleněné prostředky. Finanční prostředky se však bohužel po celé
Evropě snižují. Co to znamená? Znamená to, že strategie Evropa 2020 je ohrožena a bude
velmi těžké jí dosáhnout. Ale musíme se o to pokusit.

Myslím, že potřebujeme náležitě věnovat pozornost nezaměstnanosti, která se přiblížila
desetiletému maximu. Dále se domnívám, že musíme poskytnout vysoký standard
vzdělávání mladým lidem v Evropě, ve shodě s potřebami trhu práce, a také studijní plány
by měly být revidovány a členské státy by se měly zavázat ke snížení počtu případů
předčasně ukončené školní docházky.

Nabídka volných míst vyžaduje odbornou pracovní sílu. Vyzývám Evropu, aby neprodleně
přijala navrhovaný evropský systém sledování volných pracovních míst, který bude rovněž
zahrnovat evropský pas kvalifikací. Musí se nám to podařit. Slova nestačí. Musíme jednat.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). -   (ES) Paní předsedající, tato problematika
vyvolává otázku, jen jedinou otázku: co můžeme na evropské úrovni dělat, abychom dali
práci těm, kteří ji nemají?

V reakci na tuto otázku bych rád, abychom jasně vyjádřili první bod, na kterém se
shodneme. Bez stabilní makroekonomiky nebude udržitelný růst. Některá rychlá řešení,
která zde byla navržena, obzvláště od poslanců z levého křídla, by znamenala chleba dnes,
zítra hlad.

Druhý bod je, že strategie Evropa 2020 je výčtem dobrých nápadů, zní dobře, ale musíme
se posunout od hloubání k činům. Co budeme dělat? Jak chceme financovat navrhované
iniciativy a opatření? Je ambice obsažená v textu strategie 2020 slučitelná s různými
rozpočtovými škrty, které byly ohlášeny?

Třetí bod je, že k tomu, abychom si stanovili správnou cestu ke stabilnímu růstu,
potřebujeme vidět celý systém. Zatím žádná ucelená představa neexistuje. To, k čemu
v současné době dochází v Radě ve složení pro hospodářské a finanční věci, ukazuje, že
v ní existuje mnoho roztříštěných, nesourodých a nesjednocených představ.
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Důležité je přijetí tří konkrétních opatření. Zaprvé, potlačení zemí v obtížích nemůže dál
pokračovat, a může být řešeno společným vydáním evropských dluhopisů. Zadruhé, budou
muset být provedeny dluhopisy specifikované v Montiho zprávě, avšak ty nejsou
v hospodářské strategii Evropa 2020 uvedené. Zatřetí, musíme využívat zdroje Evropské
investiční banky, z nichž dvě třetiny jsou prostředky Komise a které by v příštích deseti
letech bylo zapotřebí pouze čtyřikrát navýšit, aby se vyrovnaly objemu peněz vyčleněných
na obnovu evropské ekonomiky v rámci Marshallova plánu.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Paní předsedající, v EU probíhá už několik měsíců diskuse
o účinné, soudržné a životaschopné reakci na krizi, takové reakci, která zajistí, aby byly
dosaženy naše strategické cíle životaschopného růstu, ochrany zaměstnanosti, sociálního
pokroku a sociální soudržnosti.

Narážíme tu však na dva problémy: zaprvé je rozprava o strategii Evropa 2020 stále
strukturálně oddělena od balíčku pro správu ekonomických záležitostí, od evropského
semestru a od roční analýzy růstu, a proto ve výsledku máme buď roztříštěnou strategii
nebo paralelní strategie, strategie, které bez patřičné koordinace běží vedle sebe, tudíž
hrozí, že se budou navzájem oslabovat.

Druhý problém spočívá v tom, že Rada a Komise v současnosti kladou důraz na zpřísnění
pravidel Paktu o stabilitě a růstu a rozpočtové kázně, aniž by vznikaly přesvědčivé odpovědi
nebo řešení ohledně efektivního provádění a financování cílů strategie Evropa 2020.

Myslím, že existuje riziko, že výsledek bude stejný jako v případě Lisabonské strategie, že
řada našich cílů se nedostane dál než do fáze navrhování, a obávám se, že tomu tak bude,
pokud nebudeme schopni předložit přesvědčivé argumenty lidem v Evropě, kteří sice
nesou břemeno této krize, zároveň však nemohou mít přístup, a ani bychom je k tomu
neměli nutit, k odborným debatám o reformě Paktu o stabilitě a růstu a o ukazatelích a
postizích. Je třeba, abychom pochopili, že se nesmíme soustředit jen na ukazatele a čísla.
Musíme se zaměřit na lidi.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Paní předsedající, pane úřadující předsedo Rady, pane
komisaři, byla bych velice ráda, kdybyste naslouchal tomu, co mám na srdci, můžu totiž
hovořit jen jednu minutu, i když mám sto chutí mlčet a neříkat nic, protože si myslím, že
strategie Evropa 2020 je velice vzdálená tomu, co potřebujeme. Řekl jste mnoho krásných
věcí. Skutečně si myslíte, že hlavní směry, „vlajkové lodi“, a vše, co jste si vysnili a co vás
v současnosti dlouhé dny a hodiny zaměstnává, vám umožní zajistit zaměstnanost a naplnit
lidi v Evropě důvěrou? Mýlíte se. Když se podíváte na státy dnešního světa, nemyslím si,
že Číňané, Indové nebo nově se rozvíjející země jsou vyloženě ohromeni tím, jak tady
budujeme růst.

Proto mám jako zpravodajka k balíčku pro správu ekonomických záležitostí skoro chuť
ve vaší přítomnosti mlčet, ale chci vám říci jen jednu věc: musíme být v naší práci
mimořádně pevní. Nemyslete si, že když nám vy, členové Komise, jednoduše řeknete,
abychom pracovali rychleji, že budeme mít dohodu v červnu. Dohodu budeme mít poté,
co v Parlamentu povedeme rozpravu, a také až nám Rada bude naslouchat. Pro mě osobně
je vytvoření eurobondů, které by mohly vést ke globálnímu trhu na světové úrovni
podporovanému eurem, součástí tohoto balíčku.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (NL) Paní předsedající, kdykoli slyším slovo eurobondy,
nemám z toho úplně dobrý pocit, i když se jedná o slovo, které je zde skloňováno poměrně
často. K vytvoření většiny pracovních míst přispívá hospodářský růst a zdravý soukromý
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sektor. Tak tomu prostě je. Vlády nevytvářejí pracovní místa a nejsou významným zdrojem
pracovních míst.

Hlavní problém v Evropě je nedostatečná konkurenceschopnost. Rozdíl mezi Německem
a jižní Evropou je téměř 35 %. Je to velký rozdíl, a to je důvod, proč paní Merkelová hovoří
o paktu pro konkurenceschopnost. Souhlasím s tím. Ve skutečnosti měl být takovou
myšlenkou lisabonský proces, avšak stal se jí jen nepatrně.

Existuje tu však jedna věc, před kterou bych vás chtěl varovat, a to je harmonizace daně
z příjmu právnických osob. To je velice špatný nápad. Je to též velice francouzský nápad,
a my ho musíme odmítnout stejně, jako musíme odmítnout myšlenku správy
ekonomických záležitostí. Je to zabiják práce. Studie zveřejněná minulý týden, kterou
provedla OECD ve 21 zemích, opět ukázala, že chceme-li v Evropě větší zaměstnanost,
potřebujeme nižší daň z příjmu právnických osob. Je to věc, jíž je třeba se zabývat hlouběji,
neboť tento Parlament žádná pracovní místa nevytváří.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Paní předsedající, pane úřadující předsedo Rady, dámy a
pánové, jsme uprostřed hluboké hospodářské krize – hovoříme o tom již měsíce a vše, co
jsme řekli, je pravda – zpravidla však máme sklon hovořit z velice širokého záběru a potom
zde vesele pokračovat v rozhodnutích, jako by se nic nestalo. Myslím si, že je to proto, že
zde v Parlamentu nejsme dostatečně konkrétní a nejsme ani dostatečně upřímní, ale spíše
činíme něco, co připomíná obecnou politiku prázdných slov.

Co vlastně na podporu růstu a stability děláme? Přispíváme skutečně k lepším a moudřejším
řešením ve vztahu k financím? Zkoumáme doopravdy kriticky, zda činíme správné výdaje,
nebo každý den přicházíme s novými nápady, kde utratit více peněz? Pokud nebudeme
mít sílu zaměřit naše finanční zdroje na projekty pro budoucnost – a to bude zahrnovat
spory o zdroje, debaty a rozhodnutí – pak nemá cenu hovořit o inovacích a výzkumu jen
proto, abychom následně neuměli nezbytné finanční prostředky zpřístupnit. To je dosti
nečestné.

Pokud chceme ekonomice vdechnout život, musíme také usilovat o politiku, která stimuluje
hospodářství, a nesmíme jen nekonečně zasedat a přemýšlet o tom, jak můžeme zasahovat
do průmyslu a hospodářství. Vesele přijímáme další rozhodnutí – i dnes tu stále voláme
po nových rozhodnutích, jež budou zasahovat do rozvoje hospodářství. Věří někdo, že
povinná opatření v oblasti energetické účinnosti – abych uvedl jen jeden příklad – pomůžou
posunout hospodářství dopředu? Opravdu se domníváte, že rozhodnutími, jež v Paramentu
často přijímáme o odvětví energetiky, jsme stimulovali hospodářství? Nebo jsme těmito
rozhodnutími bránili vývoji hospodářství? Chtěl bych, abychom protentokrát hovořili
trochu upřímněji a následně abychom přijímali poněkud méně rozhodnutí, a když, tak
taková, která povedou ke skutečnému pokroku. To bude mnohem složitější a bude to
spojené s větším úsilím, je to ale v zájmu demokracie.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Paní předsedající, finanční a hospodářská krize se změnila
v krizi sociální a krizi zaměstnanosti, proto je nadmíru důležité zde nastolit skutečně
evropský přístup, konkrétně musí dojít k užší koordinaci jak v politice hospodářské, tak
zaměstnanecké. To zároveň znamená, že všechny země, které zavádějí strukturální reformy
nebo změny ve fiskální politice či například přezkoumávají nedělní otevírací dobu obchodů,
musí rovněž posuzovat, zda taková opatření napomohou rozvoji zaměstnaneckého
systému a přispějí ke zvýšení míry zaměstnanosti.
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Je rovněž důležité ve všech rozhodnutích konzultovat sociální partnery. Evropský semestr
bude první skutečnou zkouškou takového evropského přístupu, kdy Evropa společně,
pod vedením maďarského předsednictví, bude schopna poprvé prověřit, do jaké míry
mohou být tyto směrnice provedeny ve vnitrostátním právu a zda budeme schopni
provádění zahájit. Domnívám se, že maďarské předsednictví a maďarská vláda v tom hrají
zvláštní roli, nikoli jen z pozice předsednictví, ale rovněž tím, že půjdou příkladem a toto
zohlední, kdykoli se bude měnit hospodářská politika, i ve všech rozhodnutích týkajících
se politiky zaměstnanosti, a bude tak vzorem pro ostatní země.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Paní předsedající, mám dojem, že paní Gönczová zná
celou tuto problematiku velice dobře, tedy že bude i vědět, jak konkrétně Evropská unie
chce skoncovat s nezaměstnaností. Seděla jsem zde po celou diskuzi a stále nerozumím
tomu, co by se mělo dělat. Prosím pomozte mi zodpovědět tuto otázku: co máme říci
lidem v Borsodu nebo v kraji Szabolcs? Kde a kdy najdou práci? A odpověď na přesně tutéž
otázku očekávám od pana Martonyiho, který zde zastupuje Radu, a též od pana komisaře,
který je shodou okolností rovněž maďarské národnosti. Kde lidé v Maďarsku, a ostatně
lidé v jiných regionech Evropy, kteří jsou v katastrofální situaci, najdou práci? Kde a také
kdy? Čekám konkrétní odpověď.

Předsedající.   – Musíme být důslednější ve výkonu našeho práva žádat o otázku postupem
modré karty. Otázka postupem modré karty není určena plénu obecně a není určena ani
členu Komise ani zástupci Rady. Je určena kolegovi, který se vyjadřuje k záležitosti, u které
byste chtěli požádat o objasnění.

Vaše otázka, paní Morvaiová, v tomto duchu nebyla.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Paní předsedající, ráda bych dotyčnou odpověď poskytla,
ale zjevně je náš čas příliš krátký na to, abychom o tom podrobněji hovořili. Nicméně to,
co jsem měla na mysli, bylo například, že pokud by se změnil daňový systém, zmírní tato
změna sociální rozdíly, pomůže společnostem, aby se dále rozvíjely a vytvářely pracovní
místa, či spíše bude tyto společnosti nutit, aby se ve svých záměrech vytvářet pracovní
místa držely zpátky? Když hovoříme o restrukturalizaci vzdělávacího systému, hovoříme
skutečně o situaci sociálního začlenění? To jsem chtěla zmínit. A hovoříme-li o dalším
vzdělávání, připraví skutečně lidi pro vstup na trh, tedy připraví tyto lidi pro vstup na trh
práce? Právě o těchto věcech jsem chtěla mluvit.

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Paní předsedající, jeden náš kolega poslanec z pravice
trval na tom, že politika jenom překáží ekonomice a že to, co dělají lidé zde ve sněmovně,
jen rušivě zasahuje do politiky. Skutečně si můj kolega poslanec myslí, že například správa
ekonomických záležitostí jenom překáží ekonomice?

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

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Když se podíváte na opatření, která zde byla přijata za
posledních několik měsíců, a vypočítáte náklady, které z toho vyplývají, přispěla tato
opatření– ne vždycky, ale velmi často – k narušení hospodářského rozvoje. Proto musíme
být v našich úvahách opatrnější. Myšlenka, kterou zde předložil komisař pro průmysl a
podnikání v jeho sděleních o průmyslu, totiž že bychom měli vždy odhadnout, jaké budou
náklady našich rozhodnutí, ať už budou sloužit konkurenceschopnosti evropského
průmyslu nebo ji poškozovat, je proto velice moudrá.
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Richard Seeber (PPE).   – (DE) Paní předsedající, každému v této sněmovně je nepochybně
jasné, že čím více Evropa prorůstá, o to víc je zapotřebí užší dohoda o otázkách týkajících
se hospodářské politiky. Proto potřebujeme takové nástroje, jako je evropský semestr.
Musí se však zdržet zasahování do úkolů, které byly tradičně rolí sociálních partnerů,
například vyjednávání platových podmínek či sjednávání kolektivních smluv. Skutečně
musíme v tomto ohledu projevit maximální zdrženlivost. Aby Evropa rozhodovala o tom,
jaké platy budou v jednotlivých zemích, je nesmyslné. Měli bychom se víc soustředit na
odstranění tržních překážek, abychom tak umožnili evropskému hospodářství vzkvétat.
Týká se to oligopolů a monopolů, ale také překážek přístupu na trh. Nesmí stejně tak
docházet k tomu, že různá odvětví budou mít zajištěné obrovské ziskové marže. Je zde
potřeba větší konkurence, která umožní rozvinout evropské ekonomice její potenciál.

Úkolem Evropské unie musí být také zlepšení stavu naší infrastruktury v souladu
s nejmodernějším vývojem. Mám nyní na mysli energetiku, dopravu a komunikace. Evropa
by měla mít potřebné zdroje, abychom hlavně mohli odstranit stávající neprůchodnost
infrastruktury na hranicích mezi členskými státy. Také musíme zvážit, jaké můžeme Evropě
poskytnout zdroje. V tom spočívá jednoznačný základ pro naše vlastní zdroje. Proto chci
Radu a členské státy vyzvat zcela jasně, aby poskytly Evropě zdroje, které potřebuje.

Samozřejmě se to rovněž týká vzdělávání, ale i oblasti výzkumu a vývoje, kde se jako
Evropa musíme hrát svou úlohu. I zde jsou ale finance zásadní otázkou.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, strategie
Evropa 2020 je velice důležitá, nejen pro rozvoj evropské sociální a hospodářské politiky,
ale i pro vnitrostátní sociální a hospodářskou politiku. Musíme se postarat o to, abychom
zajistili, že se tato strategie nebude na evropské úrovni zneužívat k uplatňování politiky
sociální likvidace v členských státech. Jsem velice šokována, že v této roční analýze růstu
Komise navrhuje zmrazování platů a snižování sociální ochrany. Někteří moji předřečníci
o tom již hovořili. Dopady na občany v místním měřítku budou ničivé. Pro lid, pro pracující,
je nepřijatelné, aby nesli náklady rozpočtové konsolidace sami.

I já bych chtěla apelovat na členské státy, aby se až budou vypracovávat své národní
programy reforem, řídily jen integrovanými hlavními směry, neboť ty dokáží mnohem
lépe zajistit rovnováhu mezi sociální ochranou a hospodářským růstem. Roční analýza
růstu opět zmiňuje existenci smluv na dobu neurčitou, které byly dříve uvedeny v Programu
pro nové kvalifikace a nová povolání. Pane Andore, o tomto tématu jsme vedli rozpravu
v listopadu 2010: mladí lidé nemohou být začleněni na trh práce prostřednictvím oslabení
práv zaměstnanců. Zkušenost v Evropě ukázala, že takové oslabování prostě povede
k napjatým pracovním podmínkám a nebude vytvářet nová pracovní místa. Je třeba
přijmout specifická opatření pro pomoc těmto lidem, kteří jsou nejvíce ohroženi, nikoli
stěžejní iniciativy, které fungují nezávisle vedle sebe a nedochází k žádnému propojení
mezi nimi.

Danuta Maria Hübner (PPE). -   Paní předsedající, vidím realitu dneška a zítřka tak, že
evropská pracovní místa budou udržitelná, pouze pokud budou podložena
konkurenceschopnou ekonomikou, a není žádným tajemstvím, že to není naše nejsilnější
stránka.

Jestli máme být úspěšní z hlediska konkurenceschopnosti, potřebujeme institucionalizovaný
proces v této oblasti. Budeme muset určit faktory úspěchu a musíme uvážit rovněž to, aby
byly v konkrétních případech tyto faktory optimální. Již máme velké množství nástrojů –
které jsou spojeny s konkurenceschopností – a s trochou politické vůle se nyní skutečně
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může podstatná část institucionálního rámce použít k tomu, aby byl zahájen proces
konkurenceschopnosti vedený Komisí založený na systému Společenství.

Teď mluvím o evropském semestru, analýze růstu, o níž se tu už hovořilo. Mohla bych
také zmínit nerovnováhu a preciznost – zvláště v přehledu výsledků, který by měl zahrnovat
i ukazatele strukturální konkurenceschopnosti. Je tu také strategie 2020, jež by měla být
nyní důrazně prováděna a ne po roce 2013. Každá politika by měla přispívat ke zlepšení
konkurenceschopnosti evropského hospodářství: potřebujeme všichni přiložit ruku k dílu
a oddělování jádra Evropy od jejího zbytku by jednoduše Evropu rozčlenilo. Udržitelná
místa mohou vznikat pouze za předpokladu, že Evropa drží pevně pohromadě.

Rozdělená Evropa nebude konkurenceschopnou Evropou.

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Paní předsedající, rád bych poděkoval za příležitost vystoupit,
a to jako zpravodaj pro hlavní směry politiky zaměstnanosti na rok 2010 i jako koordinátor
skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů). Vítám návrh Komise, jehož
cílem je zachovat hlavní směry politiky zaměstnanosti, které byly uvedeny na rok 2010,
i v roce 2011. Jsme v této záležitosti jednotní a návrh podporujeme. Lisabonská smlouva
však vyžaduje, abychom měli roční hlavní směry, a je proto třeba v tomto případě sledovat
a monitorovat změny, udržovat mezi sebou navzájem kontakt, mezi Komisí, Radou a
Parlamentem, a musíme pochopitelně ještě vypracovat úpravy, bude-li je zapotřebí provést.

Doporučuji proto, aby při přezkumu strategie 2020 a během prací na evropském semestru
byly integrované hospodářské politiky a hlavní směry zaměstnanosti použity jako vodítko,
a pokud existují nějaké rozpory, měli bychom se na problém podívat a provést změnu.
Problémy mohou nastat velmi snadno. Nedávno jsem se dozvěděl, že v předběžných
národních programech reforem už je jistý skluz, pokud jde o závazky v oblasti
zaměstnanosti, a namísto 75% cíle se zabýváme cílem na úrovni 72 %. To samozřejmě
vyžaduje věc přehodnotit, aby se předešlo podobné situaci jako u Lisabonské strategie,
kde jsme se zavázali přespříliš a pak se nám podařilo uskutečnit jen velmi málo. A tak bych
doporučil, aby bylo stanoveno několik základních zásad.

Souhlasím s otázkou důchodů a mezd. Nemělo by docházet k žádným zásahům, je třeba
respektovat subsidiaritu a je důležité, aby státy přijaly konkrétní závazky ve vztahu ke
zvláštním skupinám, zejména mladým lidem, osobám s postižením a lidem
s mnohočetnými problémy.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Paní předsedající, jsem opět nucena položit našemu
maďarskému kolegovi otázku. Znamená subsidiarita ve spojitosti s důchody a mzdami,
že důchody a platy lidí a zaměstnanců v Maďarsku a jiných postkomunistických zemích
budou trvale, neustále a napořád zlomkem úrovně běžné v západní Evropě? Protože chápat
to takto by bylo velmi smutné. Je tomu prozatím tak. Zdravotní sestry vydělávají 70 000
forintů měsíčně a učitelé pak 90 000; důchodci mají potíže se zajištěným základního
živobytí. Jak tomu tedy máme rozumět?

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Ne, paní Morvaiová, takto to nesmíme chápat, avšak v otázce
důchodů jsme v zásadě závislí na hospodářském výkonu. Záleží na tom, co dokážeme
vyprodukovat, a právě na tomto základě můžeme poskytnout odpovídající důchody.
Strategie, o které hovoříme, která má za cíl zlepšit konkurenceschopnost, fungování a
úspěch Evropy, je to, co nám dává možnost zvýšit důchody dokonce i v zemích, které jsou
v současné době stále ještě v méně výhodné situaci. Není však možné zavést jednotná
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pravidla, neboť rozdíly jsou v daném okamžiku obrovské. A i do budoucna bude zřejmě
nezbytný přístup spočívající v postupných krocích.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Paní předsedající, coby součást strategie
Evropa 2020 musí tyto hlavní směry politiky zaměstnanosti řešit tři hlavní výzvy.

Zaprvé se musíme dostat ze současné krize pomocí výzkumu, inovací a
konkurenceschopnosti, aby byla zajištěna skutečná hospodářská obnova, protože díky ní
budeme moci dosáhnout této sociální obnovy. Zadruhé je třeba nahradit celou generaci
pracujících, kteří nyní odcházejí do důchodu. Zatřetí je nutná konkurenceschopnost
v globalizovaném hospodářství, přičemž z podniků by mělo být sejmuto intenzivní daňové
zatížení, jež je může brzdit a stahovat ke dnu.

V těchto souvislostech je důležité se zaměřit na tři nejohroženější skupiny ve společnosti.

Zaprvé mladé lidi, a je naprosto nezbytné, abychom pomohli předcházet tomu, aby tito
mladí lidé opouštěli školu bez kvalifikace, což je trvale vyloučí ze světa práce. Musíme
mladým usnadnit vstup na trh práce, a to nejen na základě smluv na dobu určitou či
prostřednictvím pracovních stáží; musíme bojovat proti nezaměstnanosti naší mládeže.
Jedná se o dlouhodobý problém, který má dopad obzvláště za nynější situaci, kdy je krize
postihla tvrději. Druhá cílová skupina ve společnosti jsou ženy – ženy, které se stávají obětí
těchto smluv na dobu určitou a jsou nedostatečně placené. Třetí cílová skupina jsou starší
občané, které musíme být schopni udržet v práci. Máme evropské nástroje, které nám
pomohou toho dosáhnout, a jsem přesvědčena, že se musíme na tuto páku spolehnout.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Paní předsedající, uplynul téměř rok od doby,
co Komise představila strategii Evropa 2020. Pro Evropu to nebyl lehký rok. Členské státy
stále strádají a vyrovnávají se s následky krize. Opatření na zavedení nové strategie byla
odsunuta do pozadí. Ambiciózní plány strategie Evropa 2020, které zahrnují zvýšení míry
zaměstnanosti na 85 %, 20% snížení počtu lidí ohrožených chudobou a zvýšení výdajů
na výzkum na 3 % se již dnes, méně než rok poté, kdy byla strategie zahájena, zdají být
ohrožené. Nezaměstnanost v současné době v EU představuje 10 % a stále ještě neexistují
žádné známky toho, že by se měla výrazně snižovat. Ve skutečnosti je opak pravdou;
budeme-li předpokládat, že Evropa bude dál překonávat tuto krizi takto pomalým tempem,
nejméně v horizontu několika následujících let se nezaměstnanost bude ještě stále zvyšovat.
Nízká úroveň zaměstnanosti vytváří vhodné podmínky pro šíření chudoby a sociální
margnalizaci, jak o tom svědčí údaje Eurobarometru z června 2010.

Enrique Guerrero Salom (S&D). -   (ES) Paní předsedající, podíváme-li se dopředu do
roku 2020 a dál, hrozí EU reálné systémové riziko ztráty konkurenceschopnosti, a to
vzhledem k existenci velkých hospodářských odvětví, jejichž technologická a mocenská
stránka stále posiluje.

Potřebujeme kapacitu, která nám umožní konkurovat: konkurovat s cílem růst, růst s cílem
vytvářet zaměstnanost a vytvářet zaměstnanost s cílem chránit a zabezpečovat náš sociální
model.

Jedinou nepostradatelnou komoditou, kterou máme, jsou znalosti a my musíme využít
těchto znalostí k inovacím, k přizpůsobení se změnám, a především v rámci těchto změn
musíme mít vůdčí postavení.
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Musíme proto více investovat do vysokých škol, do našeho vzdělávacího systému a našeho
výzkumu a vývoje, díky čemuž budeme silní v oblasti, ve které můžeme být úspěšní, ve
znalostech.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Paní předsedající, pane komisaři, cíle strategie Evropa 2020
jsou dobré a ambiciózní. Ve svém vystoupení se chci hlavně zaměřit na to, jaké jsou
praktické prvky, jaké jsou nástroje, abychom přijali tyto cíle na nejnižší úrovni, což se
například v případě Lisabonské strategie nepodařilo.

V prvé řadě skutečně potřebujeme Evropu jako celek. Potřebujeme evropské regiony.
Musíme být schopni definovat pro každý region faktory úspěchu a jeho dovednostní
potenciál. K tomu můžeme ve velké míře využít politiku soudržnosti. Jestliže máme být
schopni vytvářet více pracovních příležitostí, rozvíjet inovační aktivity, a zejména prakticky
založené inovace, potřebujeme politiku soudržnosti, která se vztahuje na celou Evropu, a
tak tyto cíle v regionech naplňovat. Potřebujeme přirozeně také politiku výzkumu a vývoje
a finanční prostředky do tohoto odvětví, ale myslím si, že zásadní věcí je účinná politika
soudržnosti.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, je nepřijatelné, aby sociální
problémy zůstávaly dál v politikách EU tak slabě zastoupeny, protože to je systematické
devalvování sociálních důsledků rozpočtových a finančních politik a politik v oblasti
hospodářské soutěže, které setrvávají na neoliberálních dogmatech, nehledě na téměř
25 milionů nezaměstnaných, téměř 30 milionů lidí pracujících v nejistých a špatně
placených pracovních místech a více než 85 milionů lidí žijících v chudobě, zatímco zisky
hospodářských a finančních zájmových skupin nepřestávají růst.

Paní předsedající, ráda bych zde proto podpořila projevy rozhořčení vyjádřené různými
sociálními organizacemi během Agory občanů konané nedávno v Evropském parlamentu
v Bruselu. Toto je důvod pro rozhořčení milionů pracovníků, nezaměstnaných, žen a
mladých lidí, kteří stále proti takovým politikám bojují po celé Evropě.

Je načase skoncovat s Paktem o stabilitě a růstu, paktem pro konkurenceschopnost a dalšími
pakty tohoto druhu. Lidé a pracující musí být respektováni.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, souhlasím, že Parlament
potřebuje mít dostatek času, aby mohl navrhnout ty nejlepší hlavní směry politiky
zaměstnanosti do roku 2020. Během krize, jako je ta, kterou v současné době v Evropě
zažíváme, nemůžeme přehlížet potřeby našich lidí. Je nezbytně nutné poskytnout pomoc
rodinám, mladým lidem hledajícím zaměstnání a těm, kdo se ocitli na své profesní dráze
bez práce.

Evropa musí mít odvahu, aby učinila rozhodnutí, která zajistí práci především jejím vlastním
občanům a poté pracovníkům ze třetích zemí a vytvořila kontakty mezi úřady práce
v různých členských státech tak, aby kdokoli, z kterékoli země, mohl získat informace,
jaké možnosti pracovních míst má.

Zvláštní pozornost by měla být věnována ochraně hranic s cílem zabránit nekontrolované
invazi stovek tisíc přistěhovalců, kteří doslova zaplavují naše země v důsledku politické
situace v severní Africe. Integrace státních příslušníků třetích zemí by měla být povolena
pouze prostřednictvím kontrolovaného přistěhovalectví a měla by se omezit na skutečnou
dostupnost pracovních míst, a tudíž zabraňovat vzniku napětí a diskriminaci, k nimž by
docházelo na úkor hospodářského růstu a sociálního blahobytu.
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Franz Obermayr (NI).   – (DE) Paní předsedající, očekávání ve vztahu ke strategii jsou
velmi rozmanitá. Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že jsou to jen planá slova a že strategie
nemá větší cenu než papír, na kterém je napsaná, my vnímáme velmi dramatické a reálné
scénáře, s nimž se budeme muset potýkat – mám na mysli opatření ke zvýšení flexibility
pracovních trhů. Přivádějí do střední Evropy zástupy nedostatečně kvalifikovaných, levných
pracovníků, a výsledkem jsou dumpingové mzdy.

Cíl formulovaný ve strategii ohledně 40 % mladší generace s vyšším vzděláním se zdá být
zvláště naivní. Rád bych věděl, proč to chceme. Již nyní jsme v situaci – myslím v Itálii –
kde už je velmi těžké sehnat místa pro mladé vysokoškoláky, kteří musí přijímat špatně
placená místa, aby přežili. Tak proč potřebujeme takové množství vysoce kvalifikovaných
vysokoškolských absolventů, když pro ně nejsou pracovní místa? Je pravda, že musíme
mít vyšší kvalifikace, ale ty nedosáhneme jen tím, že jednoduše dáme někomu
vysokoškolský diplom, konkrétně 40 % populace. To není správná cesta.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Paní předsedající, chtěl bych podotknout, že v době, kdy řádí
krize státního dluhu a finanční krize, je nutné, abychom se zaměřili na hospodářský rozvoj
prostřednictvím růstu a růstových strategií a abychom, v neposlední řadě, měli zavedenou
politiku zaměstnanosti. Jsem si jist, že díky politice zaměstnanosti vyřešíme kromě
hospodářského problému i problém sociální. Proto bych rád vyslal zprávu zvláštní skupině
pracujících, na niž je nutné ve strategii Evropa 2020 pamatovat.

Především dnes dopoledne. tu byla řeč o mladých lidech. Je zde však i jiná kategorie
pracujících – klíčová generační kategorie pracujících –, již tvoří osoby starší 50 let, kteří
nemají daleko do odchodu do důchodu. Pokud bychom chtěli věk odchodu do důchodu
zvýšit a vytvořit aktivnější společnost, musíme přijmout strategii pro pracovníky
v náročných pracovních podmínkách a pro pracovníky nad padesát let, kteří se potýkají
s nesnázemi.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Paní předsedající, strategie Evropa 2020 musí
být cestou k novému modelu hospodářského růstu v Evropě – tím, že podpoří strukturální
reformy koordinované na úrovni členských států. Myslím, že tyto reformy jsou, vzhledem
k vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí, pro jednotlivé státy nezbytně nutné. Současně
musíme podpořit malé a střední podniky, aby plně využily svůj potenciál pro vytváření
nových pracovních míst. Pro Evropu je důležité i to, aby byly na seznam cílů Evropské
unie zařazeny hospodářský růst, cíl v sociální oblasti a boj proti chudobě, jelikož jejich
naplnění pomůže k zajištění hospodářské nezávislosti Evropské unie.

V neposlední řadě se domnívám, že strategie Evropa 2020 musí být přístupná evropským
občanům tak, aby chápali, jaká odpovědnost leží na všech subjektech provádějících tuto
strategii, například orgánech na vnitrostátní, místní a regionální úrovni, neboť úsilí těchto
orgánů je mimo jiné doplněno i o činnost evropských občanů.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Paní předsedající, hlavní směry politiky zaměstnanosti jsou
základním nástrojem v procesu správy ekonomických záležitostí, jak je vyjádřeno
v koncepci evropského semestru, a podle toho by se k nim mělo přistupovat. Uvedené
hlavní směry představují základ, z nějž vycházejí aktuálně vytvářené národní programy
reforem jednotlivých členských států, a koneckonců právě na těchto programech bude
záležet úspěch strategie Evropa 2020. Podle harmonogramu bude práce na národních
programech reforem završena v dubnu. Chtěl bych zdůraznit, že je důležité, aby se na práci
na národních programech reforem podílely vnitrostátní parlamenty, ale i orgány na
regionální a místní úrovni, a rád bych v této souvislosti rovněž odkázal na stanovisko

16-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS36



Výboru regionů. Kdybychom základní směry v tomto okamžiku změnili, mohlo by to celý
proces narušit. Chci upozornit, že při realizaci strategie Evropa 2020 je zapotřebí uplatňovat
integrovaný horizontální přístup. Proto bych rád zopakoval význam nástrojů politiky
soudržnosti pro strategii Evropa 2020.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Paní předsedající, čtyři hlavní směry Rady pro politiky
zaměstnanosti by měly zůstat platné i v roce 2011. Hlavní směry týkající se zvyšování
kvalifikace by pravděpodobně byly realizovány podle principu nabídky a poptávky i bez
intervence státu.

Zvyšování zaměstnanosti žen si takovou intervenci žádá, ovšem dříve, než k ní přikročíme,
by členské státy měly uznat práci matek, které se starají o své děti, a jejich přínos pro hrubý
domácí produkt. Nedávejme práci těm, které jí již nyní mají dost.

Stát by se proto měl soustředit na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, neboť
z propasti chudoby se jen málokdo dostane sám.

Pervenche Berès,   zpravodajka. (FR) Paní předsedající, pane komisaři, snad byste mohl
sdělit předsedovi Barrosovi, že bychom byli rádi, kdyby se této rozpravy zúčastnil, jelikož
je to první rozprava o otázkách, jež jsou předmětem roční analýzy růstu, která je úhelným
kamenem tohoto evropského semestru, o nějž tolik usiloval a považoval ho za klíčový
prvek pro vystoupení Evropské unie z krize.

Mohl byste mu rovněž říci, že za těchto podmínek nebude Evropský parlament snadným
partnerem, a že balíček pro správu ekonomických záležitostí ukládá, aby byla věnována
větší pozornost podnětům vycházejícím z tohoto Parlamentu.

A konečně, možná byste mu měl říci i to, že provádění Lisabonské smlouvy, celé Lisabonské
smlouvy, ale zejména článku 9, který vyžaduje, aby se sociální otázky staly horizontálním
tématem, nezůstane u tohoto Parlamentu bez povšimnutí. Očekáváme, že Lisabonská
smlouva bude naplněna v plném rozsahu. Pořád se nám říká, že Smlouva potřebuje jen
minimální revizi a že je nutné plně využít její potenciál. Pokud jde o potenciál článku 9,
máme občas pocit, že roční analýza růstu ho zcela opomíjí.

Na konec bych vám chtěla říci, co mne v závěru této rozpravy zarazilo. Někdy máme pocit,
že lidé v Evropské komisi i po krizi uvažují podle zaběhnutých principů a domnívají se,
že nejdůležitější je reformovat trh práce. Všichni jsme si dobře vědomi toho, že podle
převažujícího názoru v Evropské komisi – pod nějž byste se rozhodně nepodepsali –
hovořit o reformě trhu znamená hovořit o flexibilitě – nikoli flexikuritě, nýbrž flexibilitě.

Avšak posledních deset let, a to i v době před krizí, nás naučilo, že takový postoj – tedy
víra, že samotný růst postačí k vytváření zaměstnanosti – již nestačí. Skutečná výzva, které
čelíme, je zaměstnanost – ať už naše vlastní či sousedních zemí.

Avšak při pohledu na rozpravu probíhající o otázce konkurenceschopnosti vidím, že daná
rozprava tuto prioritu ve smyslu zaměstnanosti přehlíží, a to mne znepokojuje.

László Andor,    člen Komise . − Paní předsedající, chtěl bych poslancům poděkovat za
velmi věcnou, inspirativní a podnětnou rozpravu. Rád bych se vyjádřil ke všem hlavním
bodům, které zde byly obecně zmíněny v podobě otázek či komentářů a poznámek k roční
analýze růstu, evropskému semestru a všeobecně ke strategii Evropa 2020.

Nejdůležitější je, abychom získali patřičný přehled o situaci, a to co se týče dokumentů i
hospodářské situace v Evropské unii. Nepříjemnou pravdou je, že Evropa prochází obnovou.
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Již minulý rok došlo v Evropské unii k hospodářskému růstu – i když ne v každém členském
státě – a s tím souvisí druhá část nepříjemné pravdy. Obnova, kterou zažíváme, je velmi
křehká a roztříštěná. Komise se touto situací velmi podrobně zabývala a v návaznosti na
to vytvořila odpovídající politiky.

Musíme obnovu udržovat a posilovat a musíme zmírňovat stávající roztříštěnost. To se
však neobejde bez odstranění slabin hospodářské a měnové unie, které krize odhalila, a to
prostřednictvím rozvíjení dalšího budování hospodářské a měnové správy v Evropské
unii. Zde začínají problémy a může se ukázat, že ne všichni si od počátku uvědomují, jaké
jsou priority.

Pro nás je prioritou hospodářský růst a všechny ostatní politiky v tuto chvíli slouží tomuto
cíli. Růst musí být posílen, k tomu však potřebujeme větší míru finanční stability, jež zase
vyžaduje konsolidaci rozpočtů. Je nevyhnutelné, že rozpočtová konsolidace zůstane na
pořadu dne i v následujících letech, a to v zájmu stabilizace a obecně k zajištění souladu
s těmi druhy protikrizových opatření, které členské státy zavedly v boji proti recesi
v předchozích letech.

Potřebujeme inteligentní konsolidaci, která by neoslabila úlohu poptávky v rámci
hospodářství a zachovala integritu hospodářství EU jako celku. Musíme se z této lekce
poučit. Nejprve musíme stabilizovat euro. Mohl bych zde samozřejmě použít silnějších
výrazů, zůstaňme však u tématu. Musíme stabilizovat euro a hospodářskou a měnovou
unii. Zkušenosti nás učí, že k tomu musíme posílit hospodářskou stránku Unie a
hospodářskou stránku koordinace politik na úrovni EU.

Dovolte mi položit otázku, již ponechám nezodpovězenou: může posílení hospodářské
stránky správy uspět bez společné snahy v oblasti mezd a koordinace vývoje úrovně mezd
v Evropské unii? To, co říkám, stejně tak jako návrhy uvedené v této oblasti v roční analýze
růstu, neznamenají, že bychom zpochybňovali význam sociálního dialogu – právě naopak.
Oceňujeme země, které mají tradici a kulturu silného sociálního partnerství. Uvědomujeme
si, že je krize postihla méně, a především že utrpěly menší ztráty v oblasti lidských zdrojů.
Nezaměstnanost se v těchto zemích udržela na nižší úrovni. Jsme zastánci posílení
sociálního dialogu i v ostatních členských státech, které byly postiženy více a zareagovaly
na krizi s menší pružností než země jako Německo, Nizozemsko či Rakousko.

Posílili jsme taktéž sociální dialog na evropské úrovni. Nedávno jsme se sociálními partnery
vedli dialog o makroekonomických otázkách a v březnu se uskuteční nové sociální fórum
tripartity s cílem koordinaci a dialog se sociálními partnery pozvednout.

Chtěl bych velmi rázně odmítnout poznámky, že Komise se chová, jako obvykle. V minulém
roce zavedla Komise řadu kvalitativně nových iniciativ. Plníme rozsáhlou agendu spjatou
s finančním nařízením. Není na místě podceňovat práci komisaře Barniera.

V rámci strategie Evropa 2020 jsme naznačili nový koncept industriální politiky na evropské
úrovni, která se mnohem více zaměřuje na konkurenceschopnost a udržitelnost pracovních
míst v Evropské unii. Prosazujeme řadu inovativních přístupů pro posilování investic a
k hledání finančních prostředků pro takové iniciativy. Skupina komisařů pracovala na
vytvoření inovativních finančních nástrojů. Prvním příkladem bude návrh na podporu
rozvíjejících se energetických sítí v Evropě. Je to zcela nezbytné pro rozvoj energetických
trhů a potřebné infrastruktury, která pro něj má klíčový význam.

Spustili jsme nástroj pro mikrofinancování. Jsem Parlamentu a Radě vděčný za to, že se
vloni nakonec shodly a umožnily zavedení tohoto nástroje. Zrovna minulý týden jsem byl
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v Nizozemsku přítomen na zahájení prvního nástroje mikrofinancování podporovaného
EU, přičemž existují i jiné způsoby, jak podpořit potenciální podnikatele, kteří mohou mít
i zkušenost s nezaměstnaností: ženy vracející se na trh práce po narození dítěte nebo osoby,
které sice už pracují, chtějí si však vyzkoušet novou formu podnikání a jsou starší padesáti,
či dokonce šedesáti let.

Hovoříme-li o politikách nezaměstnanosti – a dobrým příkladem toho bylo před několika
týdny zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu
spotřebitele, jež maďarské předsednictví hostilo ve městě Gödöllö –, pozornost soustředíme
na to, jak stanovit cíle obnášející mnoho pracovních míst, ale i na skupiny, které se potýkají
s největšími nesnázemi. V tomto případě musím zmínit zejména mladé lidi.

Nezaměstnanost mladých je v některých členských státech velmi dramatická. Opět si
musíme být vědomi rozdílů. Naštěstí máme několik členských států, v nichž je míra
nezaměstnanosti mladých lidí nízká, evropský průměr je však příliš vysoký. V některých
členských státech, jako je Španělsko a baltské země, je tato úroveň přímo tragická. Příslušné
vlády obdržely varování a vyžaduje se, aby přijaly komplexní soubor politik zabývajících
se otázkami od vzdělávání po služby zaměstnanosti a další druhy opatření. Mladí lidé však
nejsou jedinou problematickou skupinou. Je pravda, že musíme udělat víc pro zaměstnávání
starších pracovníků. Proto jsme navrhli, aby byl rok 2012 vyhlášen rokem aktivního
stárnutí.

Pokud jde o institucionální otázky týkající se hlavních směrů politiky zaměstnanosti –
které, jak pevně věřím, budou dále středem našeho zájmu a poskytnou nám vodítka i věcný
obsah –, je tu jednoznačná role Evropského parlamentu vymezená článkem 148 Smlouvy.
Hlavní směry politiky zaměstnanosti musíme obnovit. To je potvrzení toho, že chceme
v těchto směrech pokračovat až do roku 2014; neměly by být ani zásadně měněny a
zároveň ani podřizovány ročním analýzám růstu. Tyto hlavní směry by měly přinést
dlouhodobé zaměření, zatímco analýza růstu je každoroční úkon, který se dotýká jejich
obsahu. Je však rozhodně pravda, že klíčový význam má plnění národních programů
reforem a Komise přistupuje k těmto programům v kontextu strategie Evropa 2020 velmi
vážně. Parlament se v diskusích zapojí různými způsoby. Rád bych se zde zmínil jednání
o víceletém finančním rámci. Priority pro rok 2020 se také musí promítnout do rozpočtu
EU a my budeme Parlament průběžně informovat o přípravě národních programů reforem
tak, jak budou vznikat doporučení pro jednotlivé země.

Je zřejmé, že v této počáteční fázi vznikají pochybnosti o budoucnosti strategie
Evropa 2020. Svým způsobem strategii Evropa 2020 pronásleduje přízrak: Lisabonská
strategie. Měl jsem řadu příležitostí diskutovat v této sněmovně o tom, proč podle nás má
strategie Evropa 2020 díky lépe zaměřenému systému cílů i systému podávání zpráv a
provádění větší naději na úspěch.

Soudržnost obou iniciativ může zajistit jedině Komise. Žonglujeme s mnoha balonky a
musíme zajistit, aby při realizaci hospodářských politik žádný z nich nespadl na zem:
strategie Evropa 2020, správa ekonomických záležitostí, jednotný trh a politika soudržnosti.
Nic z toho nesmí při provedení tohoto úkolu přijít k úhoně. Vše uvedené je nutné
prosazovat ve velkém rozsahu a je nutné zajistit účast všech 27 členských států. Komise
je rozhodně proti konceptu dvourychlostní Evropy. Musíme zajistit, aby se rozpolcená
obnova, kterou procházíme, neproměnila v budoucnu v politické rozdělení.

János Martonyi,    úřadující předseda Rady.  − Paní předsedající, v prvé řadě bych rád všem
poděkoval za velmi konstruktivní a užitečnou rozpravu. Dále bych obzvláště rád poděkoval
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paní Perezové za její vynikající zprávu a za velmi důležité postřehy a kritiku, které v ní
uvádí.

Možná, že vnímáme realitu odlišně, jak uvedla paní Danuta Hübnerová, a to pokud jde
o krizi i obnovu, věřím však, že se všichni shodneme na tom, že nikdo nemá zájem, aby
obnova proběhla bez vytváření nových pracovních míst. Všichni usilujeme o rovnováhu
mezi konsolidací rozpočtů a růstem a vytvářením pracovních míst. Rozpočtová kázeň a
zvyšování zaměstnanosti by vskutku měly jít ruku v ruce.

Obecně, pokud jde o hospodářské otázky, všichni víme, že nyní máme komplexní přístup,
komplexní „balíček“ či „Gesamtpaket“, jak jej někteří označují, přičemž o většině jeho prvků
již hovořil komisař Andor. Co se týče předsednictví, jen bych rád znovu zdůraznil, že se
ze všech prvků balíčku musíme zaměřit na dva. Prvým je rozhodně provádění a uplatňování
evropského semestru. Je to poprvé, co bude toto opatření provedeno. Bude mít zásadní
dopad na následný vývoj celého evropského integračního procesu.

Dovolte mi stručně zmínit dvě věci. Jednak to, že máme velmi plný časový plán, tudíž
všichni musí respektovat příslušné lhůty a je nutné naplnit hlavní cíle. Musíme vyvinout
maximální úsilí, abychom zajistili, že budou celkové cíle za přispění jednotlivých členských
států naplněny, a to jak v oblasti zaměstnanosti a inovací, tak v oblasti energetiky.

Dovolte mi připomenout, že v souvislosti s energetikou proběhlo dne 4. února velmi
úspěšné zasedání Evropské rady. Pro mnohé z nás to byl svým způsobem průlom –
z hlediska vytváření jednotného energetického trhu i ve vztahu k energetické účinnosti.
Současně byla přijata důležitá rozhodnutí i ohledně vnějších aspektů společné energetické
politiky.

V neposlední řadě bych rád zmínil boj proti chudobě, boj proti sociálnímu vyloučení.
V této souvislosti bych vám chtěl poblahopřát k přijetí usnesení o integraci Romů. Dále
bych chtěl obzvláště pogratulovat a poděkovat paní Lívii Járókaové, která rozhodujícím
způsobem přispěla k přípravě této zprávy i přijetí tohoto mimořádně důležitého usnesení,
které bude velmi užitečné pro naši práci na evropské rámcové strategii pro integraci Romů
a pro její dokončení.

Dalším bodem, na nějž se chceme zaměřit, je šest legislativních textů. Zde bych rád ujistil
Sylvii Goulardovou, že nechceme Parlamentu jen naslouchat. Ve skutečnosti bychom rádi,
a je to naší povinností, nalezli s Parlamentem shodu v rámci řádného legislativního procesu.
Učiníme maximum pro to, abychom tento proces urychlili a mohli jej do konce maďarského
předsednictví úspěšně uzavřít.

Nemám v úmyslu se zde podrobně zabývat dalšími prvky komplexního balíčku. Chtěl
bych však zdůraznit jednu věc. Rada chce postupovat v naprostém souladu s metodou
Společenství. Nemáme v tomto ohledu žádné výhrady. Jak bylo již mnohokrát řečeno,
Lisabonská smlouva mnohé změnila. Došlo k výraznému přesunu pravomocí. Všichni
víme, o co se jedná. Lisabonská smlouva se ovšem nedotkla jádra evropské architektury –
metody Společenství. To budeme přísně dodržovat. Samozřejmě, že musíme vždy
postupovat v souladu se Smlouvou. Chtěl bych jen poukázat na to, že pokud jste si pozorně
přečetli závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 4. února, zjistíte, že vše musí být v souladu
se Smlouvou.

A na závěr velmi stručná poslední poznámka. Týká se finanční stránky. Jak zmínila Lena
Eková, politiky potřebují peníze, potřebují financování. Nemůžu, než souhlasit. Všichni
však dobře víme, že přístup členských států k této otázce není stejný. Musím v této
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souvislosti zdůraznit jednu věc z pohledu předsednictví – jsme rozhodně pro, abychom
nejprve diskutovali o obsahu a teprve pak o číslech, financích a zdrojích. Bude to dlouhá
diskuse. Povedeme velice užitečné rozpravy o základním směřování v oblasti politiky
soudržnosti, energetické politiky, zemědělství atd., jak se však říká,

(FR) Nemůžete zapřáhnout káru před koně.

úřadující předseda Rady.  −Proto bychom, celkově vzato, chtěli nejprve pomoci završení
všech těchto debat a teprve pak přikročit ke skutečné finální rozpravě o zdrojích. Ještě
jednou bych vám všem rád poblahopřál a poděkoval za rady pro naši práci.

Předsedající.   – Obdržela jsem šest návrhů usnesení předložených v souladu s čl. 110
odst. 2 jednacího řádu k tématu strategie Evropa 2020 a jeden návrh usnesení předložený
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu k tématu politik zaměstnanosti členských států (2) .

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra, ve čtvrtek 17. února, ve 12:00.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Paní předsedající, pan ministr zcela správně zmínil
dodržování Smlouvy a připomněl, že 4. února proběhlo zasedání Evropské rady. Podle
článku 15 Smlouvy o Evropské unii bych rád věděl, kdy nás navštíví předseda Evropské
rady a podá Evropskému parlamentu přehled ze zasedání Evropské rady ze dne 4. února,
neboť nemám pocit, že by se na toto dílčí zasedání chystal.

Předsedající.   – (FR) Bereme vaši poznámku na vědomí. Děkuji.

Písemná prohlášení (článek 149)

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Opakuji, že je důležité co nejdříve
rozvinout veškeré technické aspekty iniciativy Mládež v pohybu. Je nezbytné, aby více než
100 milionů mladých lidí v Evropské unii mělo potřebný přístup ke zdrojům a vhodným
nástrojům, díky nimž se budou moci podílet na naplňování cílů stanovených pro rok 2020.
Těší mě, že systém celoživotního vzdělávání a začleňování mladých lidí do takového
systému jsou od počátku koordinovány tak, aby podporovaly inteligentní udržitelný růst
a dospělým do budoucna zajistily zdravý život.

Poskytování vysoce kvalitního vyššího vzdělávání a podpora účasti mladých lidí na
činnostech výzkumu a vývoje mohou zajistit, že snaha podpořit hospodářskou
konkurenceschopnost bude korunována úspěchem. Maje na paměti, jaký tvůrčí potenciál
mladí lidé skýtají, je možné vytvořit nové aktivity. Navíc se domnívám, že nabídka
pracovních příležitostí ve spojení s vysoce kvalitní odbornou přípravou může představovat
mnohem větší naději na integraci na trhu práce. Proto musíme mít co nejdříve k dispozici
technické podrobnosti této iniciativy, budeme tak schopni spustit činnosti nutné k tomu,
abychom tento rok – Evropský rok dobrovolnictví – co nejlépe využili.

Joanna Senyszyn (S&D),    písemně. – (PL) Pro úspěch strategie Evropa 2020 má
rozhodující význam kvalita lidského kapitálu. Klíčovou zásadou systému odborného
vzdělávání a přípravy je vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy. Mají-li ženy využít
dlouhodobého profesionálního rozvoje přizpůsobeného potřebám trhu práce, má-li být
lépe využit jejich potenciál a má-li vzrůst míra zaměstnanosti žen, zejména v tradičně
mužských profesích, nízkouhlíkových odvětvích hospodářství a na vedoucích

(2) Viz zápis.
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rozhodovacích postech, je vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy základním
požadavkem. Chtěla bych vyzvat k tomu, aby se odborné vzdělávání a příprava přizpůsobily
potřebám žen a aby se více žen tohoto vzdělávání a přípravy účastnilo. V současnosti není
v této oblasti k odlišným potřebám žen a jejich ekonomickým a sociálním podmínkám
přihlíženo. V důsledku toho je pro ženy návrat do práce či vstup na pracovní trh mnohem
náročnější než pro muže.

Má-li systém odborného vzdělání a přípravy pro ženy fungovat účinně, musí být komplexní,
jinak řečeno musí zohledňovat zkušenosti, životní období a mnohostranné potřeby žen
týkající se vzdělávání, zejména zvláštní potřeby například žen s postižením, starších žen,
žen žijících v chudobě a přistěhovalkyň. Prioritou by měl být přístup k vysoce kvalitní
pružné a finančně dostupné odborné přípravě. Výraznou roli by měly hrát i pobídky pro
zaměstnavatele, které by usnadnily organizaci kurzů odborné přípravy pro ženy pracující
v malých a středních podnicích a pracující z domova. Pro naplnění cílů strategie
Evropa 2020 bude nutné lépe propojit odbornou přípravu a požadavky trhu práce a
vytvořit tak nové příležitosti pro odbornou přípravu žen v oblasti vědy, matematiky a
technologií.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – Strategie Evropa 2020 by Evropě měla pomoci zotavit
se z krize a vyjít z ní posílena díky pracovním místům a inteligentnímu a udržitelnému
růstu, který podporuje začlenění založené na pěti hlavních cílech EU v oblasti podpory
zaměstnanosti. Pro snížení nezaměstnanosti a předcházení dlouhodobému vyloučení je
nezbytný silný systém sociální ochrany, investice do aktivních politik trhu práce a
příležitosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro všechny. Flexikuritu nelze použít
v těch členských státech, které mají omezené možnosti posílení systémů sociální ochrany
zaviněné rozpočtovými omezeními a makroekonomickou nerovnováhou, například v
Rumunsku, a podle mého názoru je nutné zmírnit segmentaci trhu práce tím, že
pracovníkům pracujícím na základě všech typů pracovních smluv budou zajištěny
přiměřené záruky. Jakákoli reforma trhu práce musí být zavedena při zajištění vysoké
úrovně sociální shody v podobě dohod se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni i
úrovni EU. Legislativní program má zásadní význam pro odstranění stávajícího rozdílu
mezi platy mužů a žen o 1 % ročně tak, aby do roku 2020 došlo ke snížení o 10 %. Strategie
Evropa 2020 by měla zahrnovat cíl snížení chudoby žen v EU, jelikož v chudobě žije 17 %
žen, zejména matek samoživitelek, přistěhovalkyň a starších žen.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písemně . – (RO) Strategii Evropa 2020 je nutné podpořit
prostřednictvím finančního rámce 2014–2020. Doprava, energetika a komunikace jsou
páteří evropského hospodářství. Investice do těchto oblastí přinesou pracovní místa a
zajistí hospodářský a sociální rozvoj. Průmyslová politika Unie je klíčový prvek strategie
Evropa 2020. Růst průmyslu a vznik nových pracovních míst v EU zajistí, aby Evropská
unie byla na globální úrovni konkurenceschopná.

V posledních desetiletích se průmyslová výroba přesunula do třetích zemí s nízkými
výrobními náklady, neboť evropské společnosti se všechny tvrdě ženou za ziskem, a děje
se tak na úkor pracovních míst v Evropě. Silná a patřičně financovaná politika soudržnosti
vztahující se na všechny evropské regiony musí být pro strategii Evropa 2020 hlavním
doplňujícím prvkem. Takový horizontální přístup je nezbytnou podmínkou pro úspěšné
naplnění cílů navržených ve strategii Evropa 2020 a také pro dosažení sociální, hospodářské
a územní soudržnosti. Příkladem je strategie EU pro region Podunají, která přispěje
k prosperitě dotčeného regionu, hospodářskému a sociálnímu rozvoji a rovněž zajistí jeho
bezpečnost. Vzhledem k tomu, že obavy evropských občanů se stále týkají zejména zajištění
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pracovních míst, domnívám se, že strategie Evropa 2020 uspěje jedině za předpokladu,
že se stane realitou vize sociální Evropy.

Frédéric Daerden (S&D),    písemně. – (FR) Strategie Evropa 2020 je ambiciózní, zejména
pokud jde o oblasti zaměstnanosti, přičemž provádění hlavních směrů politiky
zaměstnanosti je klíčem jejího úspěchu. Její cíle mají zásadní význam, zejména pokud jde
o to, abychom mohli financovat důchody a budovat evropský sociální model založený na
dobrých životních podmínkách. Prvky, které by měly tvořit základ tohoto sociálního
modelu, zpochybnily návrhy paní Merkelové a pana Sarkozyho. Návrhy uvedené v paktu
pro konkurenceschopnost skutečně zahrnují zrušení automatické indexace mezd
v souvislosti s inflací. Argument zní, že takový krok zvýší konkurenceschopnost a následně
i zaměstnanost. Není žádný důkaz, že by tomu tak automaticky mělo být. Zrušení
automatické indexace by za určitých okolností mohlo dokonce vést ke zvýšení inflace, a
to si nikdo nepřeje. Stále je zde řada dalších způsobů pro vytváření pracovních míst,
například strategické investice do odborné přípravy v odvětvích budoucnosti. Indexace
mezd a dávek sociálního zabezpečení je nástrojem, jejž některé země přijaly za účelem
snížení rizika chudoby pracovníků, která je v Evropě stále častějším jevem. Nabízí se tedy
příležitost k naplnění dalšího cíle Unie vytyčeného do roku 2020: o 20 milionů méně
chudých.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Strategie Evropa 2020 odhaluje svůj skutečný
obsah. Potvrdilo se to na posledním zasedání Evropské rady. Jejím motorem je snaha o větší
liberalizaci; přesun trhů do nových oblastí; pružnost trhu práce; a bezprecedentní útok na
mzdy a sociální práva. Byly stanoveny i nástroje pro realizaci takového plánu: takzvaná
správa ekonomických záležitostí a nedávný francouzsko-německý pakt pro
konkurenceschopnost. Ve skutečnosti chtějí, aby to, co Evropská unie a Mezinárodní
měnový fond prosazují v jednotlivých členských státech pod hlavičkou „plánů pomoci“,
jak je to absurdně označováno, jež mají katastrofální důsledky v oblasti hospodářské i
sociální, bylo uplatňováno v širší míře a stalo se pravidlem. Provádění navrhovaných
opatření zakrývá skutečné příčiny vážné hospodářské a sociální situace v zemích, jako je
Portugalsko. A co hůř, pro tyto země a životní podmínky jejich občanů to bude mít
obzvláště závažné důsledky. Jsme v situaci, kdy jsou mimořádně závažně ohrožena práva
evropských pracovníků a občanů, situaci, která téměř hraničí s pomstychtivou křížovou
výpravou proti zaměstnanosti a sociálním právům. Snaží se tato práva degradovat útokem
na mzdy, zvýšením věku odchodu do důchodu a odstraněním omezení volného pohybu
pracovníků v EU. Mohlo by to vést ke znehodnocení pracovní síly EU a k ještě větší
pružnosti pracovněprávních předpisů.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    písemně. – (PL) Uplynul rok od přijetí nové strategie Evropa
2020 a je na čase vyvodit první závěry. Tato strategie byla přijata s určitou skepsí, která
byla s ohledem na naprosté selhání Lisabonské strategie zcela namístě. Podle mnoha
předpovědí ani tato strategie nebude ničím víc než cárem papíru plným cílů, které byly
stejně tak ušlechtilé jako nereálné. Není zde nikdo, kdo by si nepamatoval základní cíl
Lisabonské strategie, konkrétně aby se Unie stala do roku 2010 nejkonkurenceschopnějším
hospodářstvím na světě. A kde se nacházíme? Velká hospodářská krize a rozpočtové krize
v zemích eurozóny přinutily Unii bojovat o holé přežití, nikoli o pozici světového
ekonomického lídra.

Je i strategie Evropa 2020 odsouzena k neúspěchu? Existují důvody, proč by to tak mohlo
být. Namísto úvah, jak vytvořit společnost založenou na znalostech a inovacích, či jak
zmírnit sociální vyloučení, diskutujeme o tom, do jaké míry bude omezeno financování

43Rozpravy v Evropském parlamentuCS16-02-2011



z rozpočtu Společenství. Je stále více patrné, že chybí politická vůle zabývat se skutečně
strategií, již Komise navrhla. Zdá se, že je zde opět problém, kdy dlouhodobou vizi rozvoje
Unie zastiňují aktuální problémy. Má-li si Společenství udržet svou pozici v rámci světového
hospodářství, být konkurenceschopné nejen ve vztahu ke Spojeným státům a Číně, ale i
Brazílii a Indii, musí si stanovit dlouhodobé cíle a důsledně pracovat na jejich naplnění.
Plán již máme, nyní jen musíme zajistit, aby byl důsledně proveden.

Ádám Kósa (PPE),    písemně . – (HU) Strategie Evropa 2020 již v době svého formulování
přesahovala Lisabonskou strategii a navíc se musela výslovně přizpůsobit novému období
krize; a co víc, musela současně reagovat na období správy ekonomických záležitostí a
záchrany eura. Nové členské státy musí navíc zajistit, aby zachovaly odpovídající míru
svobody pohybu a konkurenceschopnosti, aby se vyřešily prohlubující strukturální
problémy a problémy v oblasti zaměstnanosti, které jsou pozůstatkem změny režimu
v zemích východní Evropy. Špatná rozhodnutí a závažná nedbalost vlády v minulosti si
žádají, abychom věnovali pozornost i situacím rodin: pracovní trh není tvořen jen
zaměstnavateli a zaměstnanci, ale i vícegeneračními rodinami udržujícími více či méně
úzké vazby. Tito lidé jsou základem společnosti, ovšem zároveň i klíčem k její budoucnosti.
Úzká spolupráce mezi generacemi by sama o sobě mohla být výrazným impulsem ke
zvýšení zaměstnanosti (například zaměstnávání mladých matek, pomoc lidem s postižením
při hledání práce, udržení aktivity starších osob, a to i v sektoru občanské společnosti), a
společné plánování (například situace v oblasti bydlení) by rovněž mohlo pomoci snížení
počtu případů dluhových krizí a bankrotů jednotlivců i rodin, které dokážou rodinu vinou
vysokých splátek stáhnout do šedé ekonomiky. Dosavadní postup již není dále možný.
Budou zapotřebí i nové přístupy, jelikož staré poučky již nestačí a i Evropská unie si to
musí uvědomit. EU musí rovněž podporovat řešení, která se mohou v dané chvíli jevit jako
nepříjemná.

Zita Gurmai (S&D),    písemně . – Strategie Evropa 2020 je jedním z nejdůležitějších
projektů, které jsme vytvořili, přesto ale není nikde zaručeno, že bude korunována
úspěchem. Měli bychom do všech cílů, vlajkových iniciativ a vnitrostátních reforem
promítnout rovnost mezi muži a ženami – na ženy by mělo být pamatováno ve všech
oblastech politiky. Otevřená metoda koordinace je pro naplnění našich společných cílů
jen slabým nástrojem, výsledky se tudíž dostaví jedině za předpokladu, že bude skutečně
existovat závazek.

Cíle strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti požadují zvýšení zaměstnanosti žen.
Musíme tedy skloubit rodinný a pracovní život a odstranit stereotypy o úloze mužů a žen
na trhu práce. Je třeba zajistit větší účast žen na odborné přípravě, v oblasti vědy a vzdělávání
v odvětvích, která byla dosud považována za mužská. Musíme zastavit segregaci trhu práce
na základě pohlaví, zejména pokud se jedná o nová zelená pracovní místa.

Plné zapojení žen do našeho trhu práce je způsob, jak zastavit demokratickou krizi.
Zajistíme-li jim bezpečnou a důstojnou práci, prostředky pro skloubení pracovního a
rodinného života, a podaří-li se nám více zapojit muže do domácích prací, pak všechny
studie ukazují, že budou ženy více nakloněny tomu, aby měly děti.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    písemně. – Předmětem strategie Evropa 2020 je
hospodářský růst a zaměstnanost. Nesmíme zapomínat na to, že inteligentní energetický
systém je budoucností jak pro životní prostředí, tak pro pracovní místa. Takový systém
by nám umožnil oddělit hospodářský růst od spotřeby energie. Pokud se to podaří, budeme
moci vyrábět více při stejné nebo nižší spotřebě energie a vytvořit tisíce pracovních míst,
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u nichž není možné je provádět externě. Musíme zajistit, aby inteligentní energie nezůstala
pouhým snem. V Evropě nyní budujeme novou energetickou infrastrukturu. Musíme
zajistit, aby zmírnila rozdíl mezi západní a střední Evropou co se týče udržitelných
pracovních míst. Energeticky dvourychlostní Evropa neodstraní energetickou chudobu
ani neúčinnost. Měli bychom těmto regionům, které zaostávají, podat pomocnou ruku,
třebaže to v dnešní hospodářské situaci není snadné. Potřebujeme inteligentní energetický
systém, a to pro všechny evropské občany současně. Musíme předcházet salámové metodě,
kdy se někteří občané s budoucností setkají o 50 let později než jiní. Jednoduše řečeno,
potřebujeme inteligentní pracovní místa v oblasti energií pro všechny evropské občany,
nikoli jen pro ty, kteří by je dostali, aniž by při tom byla Evropa.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  – Bezprostředně po vstupu Lotyšska do EU se
lotyšská vláda rozhodla, že pro získání finančních prostředků z fondů EU postačí Lotyšsko
prohlásit za jeden region. (Polsko je rozděleno na šestnáct takových regionů.)

V důsledku toho zůstává jedním z nejméně chráněných jeden ze čtyř lotyššských regionů
– Latgale. Žádosti o finanční prostředky jsou v Latgale často méně úspěšné než v Lotyšsku
jako celku. Situace se promítá do pracovního trhu v Latgale. Zatímco míra nezaměstnanosti
v hlavním městě Rize činí 8–9 %, v Latgale je to 20–25 %. Pro obyvatele měst jako je Livani,
Preili, Kraslava, Ludza, Aglona a Dagda jsou evropské programy zaměstnanosti nedostupné.

Namísto řešení otázky organizace a podpory výroby v Latgale lotyšská vláda soustavně
zvyšuje daně, což vede k velmi rozšířenému problému bankrotů malých a středních
společností. Aby mezi obyvateli Latgale nevznikalo sociální napětí, dostávají 100 LVL
měsíčně jako úlitbu.

Jednotná politika lotyšské vlády zavinila emigraci více než 150 tisíc pracujících. Vyzývám
Evropskou komisi, aby se touto situací neprodleně zabývala. Je třeba vypracovat hlavní
směry politiky zaměstnanosti pro odlehlé regiony EU, jako je Latgale.

PŘEDSEDAJÍCÍ: Gianni PITTELLA
Místopředseda

Předsedající.   − Dalším bodem je hlasování.

(Výsledky hlasování: viz zápis)

6. Hlasování

Předsedající.   − – Dalším bodem je zpráva Marisy Matiasové za Výbor 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 původu, do
legálního dodavatelského řetězce (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261
(COD)).

6.1. Padělání léčivých přípravků (A7-0148/2010, Marisa Matias) (hlasování)

6.2. Praktické aspekty revize nástrojů EU na podporu financování malých a středních
podniků v příštím programovém období (B7-0096/2011) (hlasování)
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6.3. Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě (A7-0025/2011,
Ria Oomen-Ruijten) (hlasování)

6.4. Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2010 (B7-0094/2011) (hlasování)

– Před hlasováním o pozměňovacích návrzích 7 a 8

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – Pane předsedající, v souvislosti se dvěma
dalšími pozměňovacími návrhy stahuji náš pozměňovací návrh číslo 8.

Naopak, jak řekl pan Swoboda, zpravodaj, a jeho stínoví zpravodajové, máme ústní
pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu č. 7, který zní: „s cílem řešit přetrvávající
nedostatky, pokud jde o domácí trestní stíhání válečných zločinů...“, text pak bude
pokračovat pozměňovacím návrhem 7, který předkládá pan Swoboda.

(Ústní pozměňovací návrh 7 byl přijat.)

7. Vysvětlení hlasování

Ústní vysvětlení hlasování

Zpráva: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Pane předsedající, podporuji kompromis, jehož jsme dosáhli
ohledně návrhu směrnice, protože navzdory některým problematickým bodům se
domnívám, že je to kvalitní dokument, který pacienty chrání před velkými riziky
vyplývajícími z užívání padělaných léčivých přípravků. V průběhu let jsme byli svědky
masivního nárůstu počtu těchto produktů – podle nejnovějších odhadů je dnes v Evropě
nezákonně prodáváno půl milionu léčivých přípravků, zejména prostřednictvím internetu.

Uvedené údaje představují závažnou hrozbu, a to nejen pro pacienty, ale i pro evropské
výrobce. V sázce je ochrana veřejného zdraví a ochrana spotřebitelů, kteří musí mít jistotu,
že členské státy budou prosazovat přísná bezpečnostní opatření a účinné sankce. Dnešním
hlasováním budou zavedena účinná a pružná pravidla a současně se jedná o opatření v boji
proti organizovanému zločinu.

Aby člověk porozuměl bezpečnostním požadavkům v tomto odvětví, stačí si uvědomit,
že v roce 2008 bylo zabaveno přibližně 34 milionů nezákonných léčivých přípravků.
Možná bychom mohli postupovat poněkud rozhodněji v otázce vysledovatelnosti léčivých
přípravků a účinných látek ze třetích zemí. Bez ohledu na to je však krok, jež dnes činíme,
stále důležitý.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Pane předsedající, návrh Komise ohledně zabránění
vstupu padělaných léčivých přípravků do dodavatelského řetězce zdůrazňuje otázku, která
se stává prioritou pro všechny Evropany: kvalitu a bezpečnost léčivých přípravků, které
denně užíváme.

Je proto třeba zavést novou evropskou strategii pro boj proti nekontrolovatelnému
fenoménu šíření padělaných léčivých přípravků, která by měla dvojí úkol – reagovat na
rostoucí ohrožení veřejného zdraví a zajistit bezpečnost všem pacientům.

Podle posledních zpráv skutečně výrazně vzrostl počet zabavených padělaných léčivých
prostředků při celních kontrolách, současně však stoupá a nabírá na nebezpečnosti trend,
kdy nejsou padělány jen léčivé přípravky v oblasti životního stylu, ale rovněž přípravky,
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které mají zachránit život, včetně přípravků pro léčbu rakoviny, srdečních chorob,
psychiatrických poruch a infekce.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Pane předsedající, počet padělaných léčivých přípravků
zabavených na hranicích v roce 2007 byl o 384 % vyšší než v roce 2005. Došlo i k nárůstu
trendu padělání léčivých přípravků, které mají zachránit život, včetně přípravků pro léčbu
rakoviny, srdečních chorob, psychických poruch a infekcí.

Údaje naznačují alarmující scénář, kdy se pacienti mohou dostat do situace, kdy například
léčba selže, to ohrozí jejich zdraví a v některém případě i život. Vítám návrh Komise. Zpráva
paní Matiasové ovšem správně poukazuje na negativní aspekty a otázky, v nichž jsme
povinni ubezpečit naše občany.

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že návrh Komise nenabízí vyčerpávající odpovědi ohledně
povahy a rysů padělaných léčivých přípravků, účinných látek či pomocných látek, stejně
jako neposkytuje žádnou definici různých stran zapojených do dodavatelského řetězce,
jejichž úlohu a odpovědnosti je třeba vyjasnit.

Sankce uvedené v návrhu Komise jsou nepřiměřené, především však návrh nevěnuje
pozornost prodeji léčivých přípravků přes internet, což je jedna z hlavních cest, kterou se
padělané léčivé přípravky dostávají na evropský trh.

Iva Zanicchi (PPE)  . – (IT) Pane předsedající, hlasovala jsem pro zprávu paní Matiasové,
neboť vstup padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce je hrozbou
pro celý farmaceutický systém z toho důvodu, že oslabuje důvěru spotřebitelů v kvalitu
léčivých přípravků prodávaných v lékárnách a na dalších místech legální distribuce.

Je důležité učinit přítrž stále častějšímu padělaní léčivých přípravků ve všech evropských
zemích a ochránit tak a zajistit zdraví našich občanů. Účinné látky obsažené v padělaných
léčivých přípravcích mohou být přítomny v menším množství či vůbec nebo mohou být
součástí přípravku v nesprávné dávce.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pane předsedající, oficiální čísla hovoří jasně: 1 % léčivých
přípravků legálně prodávaných v Evropské unii je zfalšované. A co víc, tento jev podle
posledních údajů neustále sílí a již dosáhl kritické fáze.

Jak zdůraznil pan Antoniozzi, padělání léčivých přípravků, které mají zachránit život, je
mimořádně výnosné v případě, kdy jsou tyto přípravky vyráběny v Indii nebo Číně a
následně distribuovány jako evropské výrobky. Tyto látky představují dosud nevídané
riziko a mohou ohrozit životy těch, kdo je pro léčebné účely užívají.

Hlasovala jsem pro zprávu, abych řekla ne divokému prodeji prostřednictvím internetu,
což je hlavní cesta, kterou se tyto jedy dostávají na farmaceutický trh Evropské unie. Přijetím
tohoto dokumentu Parlament konečně bude moci nahlas vystoupit, získat prostředky
nezbytné pro vyhledání a potrestání těchto lidí, kteří nejsou o nic lepší než dealeři drog,
bezohlední zločinci, jež se příliš dlouho obohacovali na účet nemocných lidí.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Pane předsedající, problém padělaných léčivých přípravků
má na mezinárodní úrovni i úrovni EU stále větší dopad, a to jak z hlediska vyššího počtu
těchto případů, tak také proto, že dochází k dalšímu vývoji těchto léčivých přípravků. To
jsou otázky, na něž se zpráva paní Matiasové, která je výsledkem dlouhých a náročných
jednání, snaží vyvodit odpověď.
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Zpráva, jíž jsme vyjádřili naši podporu, stanovila regulační rámec, přitom vychází z
přesnějších a podrobnějších definic, zohledňuje všechny zúčastněné subjekty, fáze a aspekty
farmaceutického dodavatelského řetězce – bezpečnost, vysledovatelnost a povinnosti
distribučního řetězce –, abychom mohli dosáhnout vhodného kompromisu.

V některých oblastech se však musíme pokusit víc pracovat na dosažení hlavního cíle, tedy
stanovení přísnějších standardů, a zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků na trh,
a dosáhnout tak pozitivního a úplného regulačního rámce, který by chránil zdraví občanů
tak, že je ochrání před hrozbou závažných následků.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Pane předsedající, podle odhadů je dnes v Evropské unii
přibližně 1 % z celkového množství léčivých přípravků, které se legálně k pacientům
dostanou prostřednictvím sítě lékáren, padělaných. Toto číslo nestále roste. Jde o lidské
zdraví. Padělané léčivé přípravky mohou mít jiné účinky než léky, které předepíše lékař.
Mohou být i životu nebezpečné.

Padělání je trestným činem a musí být s sebou nést zvláštní sankce. Nová právní úprava,
již podporuji, přináší více bezpečnostních prvků i sankcí pro padělatele. Vymezuje kontrolní
systém zlepšující identifikaci léčivých přípravků, aby bylo možné v budoucnosti sledovat
toky léčivých přípravků od výrobce až ke spotřebiteli.

Do rámce nových pravidel je zahrnutý i prodej léčiv přes internet. Ten představuje jeden
z nejvíce využívaných způsobů, jak padělané léčivé přípravky dostat na trh Evropské unie.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pane předsedající, i já s radostí podporuji tuto zprávu,
jelikož, jak několikrát zmínili i moji kolegové, podle odhadů WHO kolují v členských
státech EU ve velkém množství padělané léčivé přípravky. Jejich počet stále stoupá a musíme
proto učinit vše, co je v našich silách, abychom padělaným léčivým přípravkům zabránili
vstoupit do dodavatelského řetězce. Neohrožují sice celý farmaceutický průmysl, oslabují
však důvěru lidí v lékárny, nemluvě o tom, že padělané léčivé přípravky mohou obsahovat
nestandardní účinné látky. Podle odhadů může počet falešných léčivých přípravků do roku
2020 dosáhnout 42 milionů, což by představovalo významné riziko pro evropské
hospodářství.

Evropský farmaceutický průmysl dosahuje ročního celkového obratu více než 170 miliard
EUR. Musíme zabránit nekalé hospodářské soutěži zahraničních výrobců, kteří uvádějí na
trh léčivé přípravky, u nichž nelze zkontrolovat, jak byly vyrobeny. Navíc se domnívám,
že je důležité, abychom diskutovali o záležitostech, jako je prodej léčivých přípravků přes
internet. Prostřednictvím virtuálních lékáren jsou na internetové síti dostupné léčivé
přípravky, které jsou výhradně na lékařský předpis. Nemluvě o tom, že je to pro padělatele
nejsnazší cesta, jak své výrobky dostat do dodavatelského řetězce.

Návrh usnesení B7-0094/2011

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Pane předsedající, hlasoval jsem pro návrh usnesení
o pokroku Chorvatska při přístupu k Evropské unii v rámci procesu rozšiřování, neboť
připisuji zahájení tohoto procesu, stejně jako pokroku, jehož Chorvatsko dosáhlo, ohromný
význam.

V zásadě doufáme, že rozšíření bude pokračovat za hranice Chorvatska a nakonec bude
zahrnovat celý západní Balkán. Je to jeden z hlavních bodů evropské politiky sousedství
a politiky rozšiřování.
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Proto hlasuji jednoznačně pro Swobodovu zprávu.

Zpráva: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Pane předsedající, bylo dnes naší povinností přijmout
zprávu o ochraně pacientů před padělanými léčivými přípravky, zčásti proto, že tržní
liberalismus, který Evropská komise zastává, otevřel trh padělaným výrobkům.
Deregulovaná hospodářská soutěž vede k padělání léčivých přípravků ve prospěch
společností. Oběťmi jsou spotřebitelé.

Hlasovala jsem pro tuto zprávu, třebaže nejsem zcela přasvědčena o tom, že je zde správně
definován padělaný přípravek. A navíc není zcela zřejmé, kdo by měl být potrestán
v případě, že bude padělaný léčivý přípravek odhalen. Je to však první krok správným
směrem a za rok uvidíme, zda byla naše iniciativa úspěšná.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, usnesení, které jsme dnes přijali,
stanovuje důležité zásady na ochranu spotřebitelů, zvýšení záruk proti šíření padělaných
léčivých přípravků. Jedná se o mimořádně nebezpečný jev a jedno z nejdůležitějších opatření
na boj proti tomuto jevu je zastavit internetový prodej léčiv pochybného původu. A navíc
prostřednictvím přijetí řady záruk stanovíme přísnou regulaci v podobě povolení a systému
kontrol.

To ovšem neznamená, že se tím ruší různé formy ochrany zdraví a že nebudou žádné
lékařské předpisy. Je nutno připomenout, že není dotčena legislativní pravomoc členských
států v této oblasti a že státy mohou zachovat nebo omezit zákaz internetového prodeje
léčivých prostředků na svém území.

Je to pro členské státy příležitost, aby tuto oblast lépe regulovaly, nesmíme však, pane
předsedající, zapomínat, že občané si mohou objednat léčivé prostředky z jiného členského
státu, přičemž toto nařízení by nemělo být vnímáno jako nová příležitost, na které může
farmaceutický průmysl vydělat. Naopak musíme i dál pokračovat na této cestě liberalizace,
na niž se EU nyní vydává přijetím podobných opatření.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Pane předsedající, předmětem dnešní rozpravy je
právní předpis vztahující se na padělané léčivé přípravky. Jsme si vědomi toho, že
farmaceutický průmysl má po obchodování se zbraněmi a drogami největší zisky a ne
náhodou se zločinci zaměřují na padělání léčivých přípravků ve snaze oklamat naše
spoluobčany, pacienty.

Kolikrát lék, který má léčit rakovinu či srdeční onemocnění, neobsahuje vůbec žádnou
účinnou látku či jen v malém procentu, toto zločinné jednání ohrožuje zdraví a kolikrát
i život pacienta.

Je dobře, že jsme v tomto dokumentu přijali i zásady, nové zásady, které zpřísňují postih
těch, kdo v této oblasti vyvíjejí kriminální činnost, a jsem rád, že Evropa učinila krok
správným směrem. Je samozřejmé, že prodej prostřednictvím internetu, ale i normálního
klasického dodavatelského systému, který vlastně často prodává falšované léky, bude takto
lépe kontrolovatelný.

Cristiana Muscardini (PPE). -    (IT) Pane předsedající, v posledních letech se počet
padělaných léčivých přípravků exponenciálně zvýšil a je politováníhodné, že navzdory
nárůstu prodeje těchto produktů o 384 % mezi lety 2005 a 2007 reaguje Komise až nyní.
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Jsme zcela přesvědčeni postojem zpravodajky, která se snažila zlepšit text Komise a zvážila
i opatření, která upravují prodej léčivých přípravků přes internet.

V posledních letech jsem opakovaně Komisi sdělovala své pochybnosti ohledně tohoto
tématu a poukazovala jsem na související rizika, nikdy jsem se však nedočkala odpovědi
ani konkrétních kroků. Proto dnes vítáme snahu zpravodajky text zdokonalit a doufáme,
že od tohoto okamžiku bude zdraví Evropanů skutečně prvořadý zájem našich orgánů.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Pane předsedající, hlasoval jsem pro zprávu paní Matiasové,
jelikož je životně důležité zvýšit bezpečnostní standardy a stanovit účinná a přísná pravidla
pro zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků na trh Evropské unie. Je to požadavek
a povinnost, které plníme jménem všech našich evropských občanů, kteří často nevědí,
že si kupují padělaný léčivý přípravek.

Souhlasím s hlavní myšlenkou této zprávy, která zavádí povinnosti, které musí splnit
distributoři i všichni, kdo jsou zapojeni do dodavatelského řetězce. Vysoce rizikové
přípravky se často do distribučního řetězce dostanou vinou různých spletitých fází tohoto
řetězce. Monitorování přípravků se ovšem nesmí provádět pouze v okamžiku, kdy jsou
uváděny na trh. Kontroly by se měly uskutečňovat na místech, kde jsou léčivé přípravky
a účinné látky vyráběny, zejména ve třetích zemích.

Mám však jednu obavu, již musím vyslovit: byl bych raději, kdyby nařízení regulovalo
danou problematiku účinněji a harmonizovalo jednotlivé vnitrostátní předpisy, včetně
internetového prodeje, a tak plně chránilo evropské spotřebitele.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Pane předsedající, hlasoval jsem pro zprávu, neboť
regulační rámec, který z ní vychází, je mnohem lepší než ten, který stanovila směrnice
z roku 2001. Tato směrnice přenesla výhradní odpovědnost za dodržení požadavků na
velkoobchodní distributory, vůbec tedy nezaručovala spolehlivost farmaceutického
dodavatelského řetězce.

Zpráva, o níž jsme dnes hlasovali, zavádí opatření pro další zajištění bezpečnosti
farmaceutických výrobků, například zintenzivnění kontrol mimo Evropskou unii na
základě analýzy rizik. Navrhovaný pozměňovací návrh obsahuje také, že je nutné, aby
v databázi EU byl zveřejněn seznam certifikovaných velkoobchodních distributorů, jinak
řečeno distributorů, jejichž dodržování právních předpisů EU nebylo potvrzeno jen
kontrolou ze strany členského státu samotného.

Nemohli jsme nicméně doufat v ambicióznější výsledek. Mám na mysli zejména zavedení
povinných kontrol v místech výroby účinných látek ve třetích zemích. Od toho bylo
upuštěno z toho důvodu, že by prováděcí náklady byly příliš vysoké. Kdyby takové kontroly
byly zavedeny, mohli bychom se vyhnout opakující se situaci, kdy evropské společnosti
musí vyhovět velmi vysokým standardům kvality, zatímco společnosti působící v jiných
částech světa využívají regulačních rámců, které jsou nepochybně méně přísné. Proto
doufám, že v budoucnu bude možné provést tato zlepšení.

Návrh usnesení B7-0096/2011

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Pane předsedající, více než 100 milionů pracovníků
dnes v Evropě přímo či nepřímo závisí na malých a středních podnicích. Malé a střední
podniky však procházejí dosud nevídanou krizí: potýkají se s nedostatkem likvidity,
byrokratickými překážkami, ale i omezeními a administrativními problémy.
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V tom spočívá podstata tohoto návrhu usnesení: Parlament požaduje programy půjček a
úvěrových záruk pro malé a střední podniky a energický evropský přístup, který by byl
více než pouhou iluzí boje proti novým – a pro mnohé nepřekonatelným – požadavkům
bank a podniků, zejména co se týče vyšších kolaterálních záruk a rizikových prémií.

A konečně, souhlasím s tím, že je zapotřebí výrazně zvýšit financování v rámci programu
pro konkurenceschopnost a inovace a znovu s rozhodností a odhodláním nastolit otázku
zjednodušení: zefektivnění a zjednodušení, aby firmy usilující o přístup k fondům takovou
možnost měly, aniž by musely využívat pomoci velmi nákladných externích konzultantů.
Z těchto důvodů jsem hlasoval pro usnesení: malé a střední podniky a 100 milionů
evropských pracovníků to od nás očekávají.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Pane předsedající, z praktických aspektů týkajících se revize
nástrojů Evropské unie na podporu financování malých a středních podniků bych chtěl
vyzvednout zejména problémy externího financování. Je zřejmé, že velký počet malých
a středních podniků bude i nadále závislý hlavně na úvěrech a půjčkách. Je znepokojující,
že bankovní sektor požaduje stále větší záruky a větší rizikové prémie, což snižuje možnosti
financování a využívání podnikatelských a pracovních příležitostí v těchto podnicích.

Pokládám proto za nutné posílit jednotlivé programy na úrovni členských států a současně
navýšit i prostředky Evropské unie a Evropské investiční banky určené pro inovační finanční
nástroje. Je třeba podpořit další uplatňování záručních nástrojů ve spojení s revolvingovým
financováním – a to bych rád zdůraznil – a využívání finančních nástrojů s dělením rizika,
jako je rozšíření institucí mikrofinancování.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Pane předsedající, máme před sebou velmi důležitý návrh
usnesení o mechanismu finanční podpory pro malé a střední podniky. Někdy se setkáváme
s kritikou, že na jedné straně hovoříme o významné úloze tohoto podnikatelského odvětví
– pro výrobu, pro vytváření jedné třetiny HDP v Evropské unii a v zajištění bezpečných
pracovních míst –, na straně druhé však nemáme vhodné nástroje, které by těmto
společnostem poskytly finanční pomoc. Většina fondů EU pro rozvoj a inovace směřuje,
v důsledku jejich požadavků, především do velkých společností. To by se mělo změnit,
neboť malé a střední podniky nemohou dostát nárokům, které jsou na ně kladeny.

Krize výrazně omezila přístup malých a středních podniků k úvěrům a půjčkám a nová
regulace bankovního sektoru může situaci ještě zhoršit. Dovolte mi zde připomenout
balíček Basilej III, který již byl schválen, v souvislosti s jeho standardy předběžné opatrnosti.
Přístup k finančním prostředkům na rozvoj podniků, zejména v oblasti inovací, považuji
za mimořádně důležitý. Zdůrazňujeme roli malých a středních podniků – především jako
skupiny „spících inovátorů“. Tyto malé a střední podniky musejí na evropský trh vstoupit
v mnohem větší míře. Pomůže to obnově hospodářství, vzniku pracovních míst a naplnění
cílů vytyčených ve strategii Evropa 2020.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Pane předsedající, chceme-li se zaměřit na podpoření
obnovy reálné ekonomiky v oblasti malých a středních podniků i jiných odvětví a překonat
tak krizi jednou provždy, musíme v rámci příštího víceletého finančního rámce zhodnotit
a přezkoumat stávající nástroje na podporu financování malých a středních podniků.

Vyplývá to i z ochrany zájmů malých a středních podniků v souvislosti s tím, že na banky
budou kladeny vyšší požadavky, co se týče základního kapitálu, jak navrhuje Basilej III. A
vyžaduje to rovněž situace mnoha finančních zprostředkovatelů, kteří jsou znechuceni
adminstrativními překážkami plynoucími ze složité evropské finančněprávní úpravy,
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přičemž vliv mají i nesnáze zaviněné odlišnými daňovými a podpůrnými systémy. Impulsem
je požadavek na uvedení podpůrných programů Evropské unie do souladu tak, aby
poskytovaly lepší záruky a větší rovnováhu mezi vnitrostátními systémy a systémy EU.

Proto podporuji návrh na vytvoření jednoho správního místa pro jednotlivé finanční
nástroje EU určené pro malé a střední podniky. Zjednodušení zadávání nabídek a postupů
pro přístup na trhy je důležitým podpůrným prostředkem, i kdyby se ukázalo, že je nutné
finanční prostředky navýšit. Na záchranu bezohledných bank byly vynaloženy obrovské
částky. Domnívám se, že vynakládání finančních prostředků pro 23 milionů malých a
středních podniků může být jedině přínosem.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Pane předsedající, hlasoval jsem pro návrh usnesení, neboť
se domnívám, že potřebujeme evropskou strategii pro malé a střední podniky, které, jak
všichni víme, představují páteř našeho hospodářství a potřebují podporu a pomoc.

Příští finanční program Evropské unie proto nemůže tyto otázky přehlížet a musí navýšit
a diverzifikovat dostupné zdroje. To je však pouze jedno opatření a samo o sobě nestačí:
je třeba více. Je důležité postupovat na základě dlouhodobé strategie, aby nevznikala
improvizovaná a jednorázová opatření – hovořím zde o nových finančních pravidlech,
jež se EU chystá zavést. Musíme zajistit, aby tato nová úprava nezhoršovala možnost půjček
podnikům – mám zde na mysli i Basilej III.

Je před námi skutečná nová výzva: zklidnit a regulovat bankovní systém a současně zabránit
tomu, aby náklady byly přenášeny na občany a na malé a střední podniky. Potřebujeme
růst, abychom tomuto odvětví pomohli v obnově a podpořili je a tak realizovali naše
myšlenky.

Marian Harkin (ALDE).   – Pane předsedající, těší mne, že mohu toto usnesení podpořit,
jedním z hlavních problémů malých a středních podniků je ovšem přístup k úvěrům. Je
to hlavní překážka vytváření pracovních míst a tím i růstu. Tato otázka je obzvláště palčivá
v zemích, které zavedly přísná úsporná opatření – stejně jako má vlast Irsko –, a jsem
přesvědčena, že je nutné ji neprodleně vyřešit.

Musíme na úrovni EU zajistit, aby banky byly ochotné a schopné financovat malé a střední
podniky. Je důležité banky rekapitalizovat, ovšem rekapitalizované banky za situace, kdy
jsou malé a střední podniky na kolenou, jsou cestou do záhuby.

Upřímně se obávám, že nakonec budeme mít vysoce kapitalizovaný bankovní systém a
reálná ekonomika bude na dně. Hovoříme o růstu a je to jediný způsob, jak se mohou
okrajové ekonomiky vyškrábat z propasti, v níž se nacházejí. Ano, je to akt nastolující
rovnováhu, nacházíme se však v situaci, kdy se ze dne na den zlepšuje zdraví našich
finančních institucí, zatímco malé a střední podniky stále zůstávají na jednotce intenzivní
péče.

Zpráva: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Pane předsedající, demografické trendy posledních let
nás nutí zabývat se zavedením strategie pro obnovení soudržnosti v otázkách důchodů,
podpořit solidaritu mezi generacemi a mezi lidmi a současně pomoci zajistit lidem po
odchodu do důchodu jistý a přiměřený příjem.

Souhlasím se zpravodajkou, která připomíná, že mezi důchodovými systémy v Evropě
panují velké rozdíly. Výrazně se zde projevila krutá finanční a hospodářská krize, která
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zvýšila nezaměstnanost, omezila růst, zmenšila návratnost investic a urychlila růst veřejného
dluhu. Pro penzijní fondy je stále složitější zajistit přiměřené důchody a v některých
případech vůbec dostát svým závazkům.

Mnohé členské státy přijaly při reformě důchodových systémů drastické škrty. Finanční
udržitelnost je sice důležitá, stejně tak bychom ale měli pamatovat na to, že je nutné zajištění
přiměřeného příjmu. Rozpočtová udržitelnost a přiměřenost důchodových systémů jsou
cíle, které nejsou ve vzájemném rozporu – jsou to dvě strany téže mince. Skutečné
udržitelnosti nelze dosáhnout bez odpovídajícího důchodového příjmu.

Na základě svých zkušeností z funkce italského ministra práce vám, pane předsedající,
mohu potvrdit, že pokud nebude ze strany členských států předpis dodržován, bude pro
jednotlivé státy velmi obtížné se právním předpisům tohoto druhu přizpůsobovat.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Není to tak dávno, kdy Evropský soudní dvůr rozhodl, že
Německo musí postupovat v oblasti svého zaměstnaneckého penzijního pojištění
transparentněji a musí na tyto důchody vypisovat veřejné zakázky. Měl jsem velká očekávání
– myslel jsem si, že tento rozsudek se dominovým efektem projeví i v dalších evropských
zemích. To se bohužel nestalo a Komise není ochotna vyvíjet tlak na ostatní země, které
své občany svazují s určitými konkrétními důchody. Proto je rovněž důležité, aby Evropský
parlament nyní rozhodl, že systémy penzijního pojištění budou pro občany představovat
možnost výdělku. Ohledně nákladů a přínosů musí panovat transparentnost a je třeba,
abychom odstranili překážky přeshraniční mobilitě. To vše jsou vhodné a pevné liberální
zásady, podíváme-li se na to však logicky, lidé by současně měli mít možnost převést své
penzijní pojištění z jednoho fondu do druhého v případě, že jejich fond nezaměstnanosti
či penzijní fond, který jim stanovila jejich odborová organizace nebo zaměstnavatel,
nefunguje řádně. Tentokrát se nám toho nepodařilo dosáhnout moc, v každém případě
jsme ale dnes učinili krok správným směrem, a já věřím, že je to přínosem pro vnitřní trh
i pro možnost občanů získat své penzijní pojištění v odpovídající výši zpět.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Pane předsedající, účinnost výdajů v sociální oblasti
v současnosti vzhledem k tomu, jakou zátěž představuje pro rozpočty, hraje klíčovou roli
v hospodářských systémech členských států. To se ukázalo v posledních letech, kdy jsme
byli svědky nárůstu nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení v důsledku
zhoršujících se rozpočtových schodků v řadě členských států a následně problémů
z hlediska financování důchodů.

Vítám zprávu paní Oomen-Ruijtenové, která se snaží dát nový impuls na evropské i
vnitrostátní úrovni, pomocí vytvoření stabilních důchodových systémů, které by byly
v dlouhodobém horizontu přiměřené, udržitelné a bezpečné.

Využiji však této příležitosti k tomu, abych připomenul, že nám stále chybí jednotný soubor
kritérií, definic a hloubková analýza, která by důkladně objasnila jednotlivé důchodové
systémy a jejich schopnost pokrýt potřeby občanů. Zajímalo by mne, jak chceme tak
citlivou otázku řešit, pokud nebudeme mít takovou studii k dispozici. Proto vyzývám
Komisi, aby tento nedostatek odstranila a přijala odpovídající kroky a předložila typologii
důchodových systémů v členských státech a jednotný soubor definic, aby bylo možné
jednotlivé systémy porovnat.

Philip Claeys (NI).   - (DE) Pane předsedající, rád bych něco navrhl. Všiml jsem si, že řada
řečníků překročila vyhrazený čas, někdy dokonce až o 30 vteřin. Chtěl bych vás požádat,
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abyste na dodržení vymezeného času více dbal. Samozřejmě, že můžete takto přísně
posoudit i mne.

Předsedající.   − Vzhledem k tomu, že hlasování proběhlo tak rychle, jsem se domníval,
že bychom mohli být ke kolegům, kteří překročí svůj vyhrazený čas, shovívavější. Chcete-li,
abych byl přísný, budu přísný, s mírou pochopitelně.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pane předsedající, já naopak oceňuji vaši velkorysost, neboť
nikdy nemáme v průběhu rozprav možnost překročit jednu minutu, váš postup je tedy
další šancí hovořit a diskutovat, v tomto případě o vysvětlení hlasování, které leží v samém
jádru zpráv, o nichž jsme hlasovali.

Stav evropských důchodových systémů se stále zhoršuje. Musíme jednat hned, abychom
zajistili rovné příležitosti mužů a žen, chránili ty, kteří se dnes rozhodnou pro odchod do
důchodu, a současně ochránili ty, kdo právě vstupují na pracovní trh. Ženy v Evropě stále
vydělávají v průměru o 18 % méně než muži.

Taková nerovnost platů se nejvíce projeví v důchodovém věku – jelikož ženy vydělávaly
ve svém produktivním věku méně, mají i nižší důchody. V důsledku toho jsou ženy více
než muži zasaženy přetrvávající chudobou. Zejména v době krize musíme promítnout
politiku rovnosti pohlaví do všech politik a přijmout vnitrostátní opatření dohodnutá a
koordinovaná na evropské úrovni.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Pane předsedající, účelem zelené knihy je shromáždit názory
členských států na to, jak dosáhnout vytyčeného cíle přiměřených, stabilních a zajištěných
důchodů, přičemž zpráva přijatá Komisí dochází ke správnému závěru, že zaprvé není
žádný důvod k harmonizaci důchodových systémů, a zadruhé, že členské státy by měly
nabídnout různé formy budoucího vývoje v oblasti důchodů a především by měly stanovit
minimální výši důchodů, aby občany uchránily před chudobou. Zatřetí, členské státy, které
uskutečnily náročnou důchodovou reformu a v důsledku toho navýšily svůj schodek a
veřejný dluh, například Polsko, by neměly být trestány v rámci postupu při nadměrném
schodku. Začtvrté by důchodový systém měl podněcovat k pozdějšímu odchodu do
důchodu, což odpovídá trendu na trhu práce. Podle mého názoru jsou závěry plně v souladu
s hospodářskou strategií EU Evropa 2020, a zejména se strategií zaměstnanosti a bojem
proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Pane předsedající, hlasovala jsem pro toto usnesení, neboť se
domnívám, že kompromis, jehož jsme s takovými obtížemi dosáhli na půdě našeho výboru,
je v zásadě dobrý, z toho hlediska, že je to nástroj, jež má připomínat členským státům,
aby zajistily, aby důchody byly přiměřené, udržitelné a přenositelné v rámci Evropy,
v situaci, kdy populace prudce stárne.

Přesto bych ráda uvedla tři kritické poznámky, které Evropská komise, doufám, zapracuje
do plánované bílé knihy. Zaprvé, není zde uznán význam třetího pilíře důchodových
systémů. Zadruhé, ačkoli byl uznán rozdíl mezi důchody mužů a žen zaviněný rozdílem
mezi jejich mzdami, přestávkami z důvodu poskytování péče a větší nezaměstnaností žen,
neexistuje žádné kritérium flexibility pro ženy důchodového věku, které se rozhodnou
přestat pracovat, a pro účely stanovení věku odchodu do důchodu nejsou náležitě uznána
období poskytování péče. To by ovšem bylo žádoucí. Zatřetí, by mělo být posíleno právo
evropských občanů na společný program vzdělávání v oblasti sociálního zabezpečení a
poskytování informací ohledně stavu jejich důchodů a pojištění, zejména pokud jde o mladé
lidi a pracovníky v průběhu celého jejich pracovního života.
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Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Pane předsedající, je velmi důležité, abychom na evropské
úrovni usilovali o posun k přiměřeným, udržitelným a bezpečným důchodovým systémům.
Rozhodně nesmíme zapomínat na to, že EU je tvořena 27 různými členskými státy. Jejich
hospodářské podmínky se stále v mnohém liší a stejně tak existují výrazné rozdíly i co se
týče výše důchodů. V prvé řadě však musíme zajistit, aby byly příjmy z důchodů
v jednotlivých členských státech přiměřené.

Velmi mne znepokojují především důchody mladých lidí, kteří pracují v různých zemích,
v různých členských státech Evropské unie. Jak můžeme zajistit, aby lépe fungovalo
přenášení důchodů z jedné země do druhé a ne jen mezi dvěma penzijními fondy, neboť
s těmi jsou také velké problémy? Byla by potřeba, aby vše probíhalo daleko pružněji. Zřejmě
potřebujeme celoevropskou koordinaci.

Vím, že diskuse o problematice důchodů bude pokračovat, neboť nedávno jsem se například
dočetl, že v roce 2010 bude pravděpodobná délka života dětí narozených ve Finsku činit
sto let. Vzhledem k tomu, že třicet let trvá studium a třicet let člověk stráví v práci, pak
budou tito lidé čtyřicet let v důchodu. V každém případě tedy budeme muset zvolit nový
přístup k systémům tak, aby bylo možné tuto situaci řešit způsobem, který bude udržitelný
z hlediska všech.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Pane předsedající, tuto zprávu jsem podpořila, třebaže
zelená kniha připravená Evropskou komisí má nedostatky. Strategie 2020 představuje
vysněnou budoucnost. Zelená kniha otevřela diskusi o skutečné budoucnosti, ignoruje
však realitu. Celou zelenou knihou se prolíná jeden motiv: ať staří lidé pracují.

Autoři zelené knihy se nesnažili hledat řešení tam, kde život začíná. Slovo žena použili
dohromady šestkrát. Slovo rodina třikrát a slovo dítě dokonce jen jednou. Proto si myslím,
že by Komise měla svou bílou knihu vypracovat podstatně komplexněji, zdůraznit význam
mateřství a neformální práce žen, vyslechnout si sdružení rodin z celé Evropy a do všech
svých politik a strategií zahrnout nový imperativ: family mainstreaming (zohledňování
rodiny).

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Pane předsedající, rozdíly mezi důchodovými systémy
jednotlivých členských států jsou velmi výrazné, což je dáno tím, že tato oblast patří a měla
by i nadále patřit k primárním pravomocím členských států. Samozřejmě, že určité
konzultace se, podle mého názoru, jeví jako nevyhnutelné, neboť Evropská unie a členské
státy musí neprodleně hledat řešení nových hospodářských a demografických výzev, jako
jsou například prognózy, že poměr počtu obyvatel starších 65 let k obyvatelstvu
v produktivním věku vzroste v roce 2060 na 53 %. Na jednoho důchodce tak připadnou
jen dva pracující. V této souvislosti je přirozené, že se zvýší průměrné veřejné výdaje na
důchody a výdaje spojené se stárnutím a poskytování přiměřených důchodů bude stále
důležitější. Proto je zapotřebí podněcovat zapojení lidí na trhu práce, zvyšovat míru
zaměstnanosti a hospodářský růst. A, jak řekla kolegyně Záborská, není dostatečně
zdůrazněn význam rodiny, nikdo nehovoří o tom, že je nutné mít děti, což našemu
důchodovému systému také pomůže.

Dimitar Stoyanov (NI). -    (BG) Hlasoval jsem pro zprávu, neboť rozvoj přiměřených a
udržitelných evropských důchodových systémů považuji za velmi důležitý, zejména
s ohledem na demografické změny, jimiž Evropa prochází, a na to, že žijeme na kontinentě,
jehož populace dlouhodobě stárne a stále více lidí potřebuje větší či menší podporu.
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Současně bych rád řekl, že změny, které rovněž podporuji a v jejichž rámci Komise vytvoří
skupinu odborníků, kteří navrhnou projekty na pomoc vnitrostátním systémům, by neměly
příliš přesahovat svou míru pravomocí. Důchodová politika je politikou členských států
a Komise nesmí překročit svou pravomoc, i kdyby její rada byla veskrze užitečná.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Pane předsedající, přijali jsme mimořádně
důležitou zprávu o důchodových systémech v Evropě. Vskutku procházíme zásadními
demografickými výzvami. Porodnost je velmi nízká, naděje dožití se zvyšuje a veřejné
výdaje v důsledku stárnutí společnosti stoupají. V mnoha zemích probíhá diskuse o zvýšení
věku odchodu do důchodu. Současná hospodářská a demografická situace nás nutí se
touto otázkou vážně zabývat.

Jak jsem řekl, prodlužuje se pravděpodobná délka života. Pracujeme v lepších podmínkách
a díky tomu lze pracovat déle. Důchodové systémy spadají do pravomoci členských států.
Nastal však čas pro koordinaci na úrovni EU, například v souvislosti s fungováním vnitřního
trhu a požadavky Paktu o stabilitě a růstu. Výdaje na důchody a lékařskou péči mají na
stav veřejných financí v jednotlivých členských státech výrazný dopad. Musíme lidi
podněcovat k tomu, aby svou profesní dráhu prodloužili, lepšími pracovními podmínkami
a vyššími mzdami.

Marian Harkin (ALDE).   – Pane předsedající, tuto zprávu vítám. Doufejme, že se důchody
díky ní dostanou do středu pozornosti EU.

Klíčová otázka podle mne zní: jak hodlají členské státy financovat přiměřené důchody
svých občanů? Jaké zavedou systémy využívající kombinace tří pilířů, aby zajistily
udržitelnost svých důchodových systémů?

Mezi současným poskytováním důchodů a tím, jaké prostředky budou zapotřebí
k poskytování důchodů na stejné úrovni během příštích čtyřiceti let, je ohromná propast.
Ve skutečnosti odhady velkých pojišťovacích společností uvádějí, že rozdíl mezi tím, co
poskytujeme nyní, jak ze soukromých, tak veřejných prostředků, a co bude nutné, abychom
zajistili, aby důchody stejné úrovně byly poskytovány i v dalších čtyřiceti letech, pro všechny
státy EU-27, je 1,9 triliónu EUR ročně. To je závratné číslo a třebaže opatření jako delší
produktivní věk nebo jiné iniciativy ke snížení tohoto rozdílu pomohou, v rozpočtu je
stále obrovská černá díra.

Doufám, že tato diskuse a následná bílá kniha Komise zajistí, abychom se touto
problematikou začali realisticky zabývat.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pane předsedající, s potěšením jsem hlasoval pro zprávu, neboť
se domnívám, že je nejvyšší čas, abychom diskutovali o této otázce v Parlamentu.

Problém důchodů lze v současnosti bez přehánění nazvat bombou před výbuchem a
v budoucnosti to bude jen horší. Určité postupy je ale třeba odstranit, například v mé zemi
se nyní k rezignaci chystají politici, kteří budou pak pobírat více peněz, než kdyby pracovali.
To vůbec nedává smysl.

Kromě toho jsou dnes v důchodu lidé, kteří dostávají na důchodech více, než dostávali
před dvaceti lety, kdy měli malé děti a vysoké hypotéky.

Je třeba o těchto otázkách diskutovat a především je nutné vytvořit obrovské rezervy na
poskytování důchodů v budoucnosti.
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Daniel Hannan (ECR). -   Pane předsedající, jsme nyní svědky toho, co se rozumí pod
pojmem evropská správa ekonomických záležitostí, rozpočtový federalismus. O lídrech
EU můžete říci mnohé, nelze je však obviňovat z nedostatku ambicí. Vidíme jejich obrovský
hlad po moci. Hrozivý. Nesmiřitelný. Drzý a nespoutaný.

Nejenže hovoříme o harmonizaci daní, o evropské dluhové unii, o automatických fiskálních
transferech, nyní hovoříme už i o harmonizaci penzí. Hovoříme o harmonizaci platů ve
veřejném sektoru. Hovoříme o celé mašinérii jednotné správy ekonomických záležitostí
EU.

Jsem si jist, že v tom dokážete odhalit logickou trhlinu. Činíme tak v reakci na selhání
měnové unie. Evropská měnová unie nefungovala, vytvořme tedy unii ekonomickou a
rozpočtovou. Úzká integrace ovoce nepřinesla, pojďme se tedy integrovat více. V rámci
toho odsuzujeme občany několika členských států k chudobě a emigraci, jimž by se přitom
dalo zabránit, abychom učinili za dost vlastní domýšlivosti.

Syed Kamall (ECR).   – Pane předsedající, není pochyb o tom, že napříč politickým
spektrem všichni chceme přiměřené, udržitelné a zajištěné evropské důchodové systémy.
Pokud se zavážeme, že zajistíme, aby se zaměstnanec mohl přestěhovat do jiného členského
státu a s sebou si přenést i svou penzi, pak je na místě to prosazovat.

Měli bychom však dát pozor na to, že v jednotlivých členských státech fungují odlišné
důchodové systémy. Některé jsou více orientované na soukromý sektor, jiné jsou v podstatě
financovány státem. Přistoupíme-li k harmonizovanějším evropským důchodovým
systémům, už slyším své voliče, jak se ptají, zda budou muset pomáhat nedostatečně
financovaným či nesprávně spravovaným státním penzijním fondům v jiných zemích tak,
jako jsme museli pomoci špatně spravovaným zemím a jejich státním dluhům.

Hovoříme o udržitelných důchodech a přitom zde současně předkládáme politiky, jako
je směrnice o správcích alternativních investičních fondů, která sníží návratnost úspor a
investic budoucích důchodců. Musíme zaručit, že budeme ve svém poselství důslední.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Pane předsedající, hlasoval jsem pro zprávu paní
Oomen-Ruijtenové a rád bych v této souvislosti zdůraznil dvě věci. Zaprvé jsme svědky
toho, že v některých zemích Evropy je příliš mnoho penzí vypláceno příliš brzy, tyto země
se však dostávají do nesnází a ostatní země jim musí poskytnout finanční pomoc, což je
nespravedlivé. Takovou nespravedlnost samozřejmě není možné financovat prostřednictvím
EU. Je třeba mít v tomto směru evropskou koordinaci.

Zadruhé mne velmi těší, že tato zpráva jasně, v souladu se zásadou subsidiarity, stanoví,
že za poskytování penzí jsou odpovědné členské státy. To je rozhodně pravda.

Proto se domnívám, že tato zpráva je krokem správným směrem, neboť na jedné straně si
na evropské úrovni uvědomujeme, že evropští občané žádají v sociální oblasti větší
koordinaci, neboť mají pocit, že se s nimi zachází nespravedlivě, na druhé straně však jasně
stanovíme, kdo nese hlavní odpovědnost, tedy členské státy.

Tato zpráva je krokem správným směrem. Učiníme vše, co je v našich silách, abychom
zajistili, že nás bílá kniha v této oblasti posune kupředu.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Pane předsedající, hlasovala jsem pro tento návrh,
ačkoli chci všem připomenout, že důchodová politika je, stejně jako politika sociální,
vnitrostátní záležitostí a rozhodovací pravomoc musí zůstat na úrovni členských států.
Evropská spolupráce je však nutná tam, kde lidé, kteří pracovali v jiných zemích EU a pak
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se případně vrátili do své země původu, dostávají penzi od těch zemí, ve kterých pracovali.
V současnosti je to obtížné a systém trpí nedostatky. To by členské státy Evropské unie
měly napravit. Existuje-li volný trh práce, pak se i důchod musí vždy přesunout z jedné
země do druhé.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Jsem velmi ráda, že jsme se dnes touto zprávou zabývali a že
ji dnes přijmeme. I já jsem hlasovala pro. Jsem ráda, že zpráva nezasahuje do pravomocí
členských států, zohledňuje naopak princip subsidiarity – nestanoví závazná pravidla,
obsahuje jen pokyny. Je zřejmé, že cílem zprávy je poskytnout nový impuls konsolidaci
důchodového systému a současně má na paměti jeho udržitelnost.

Tato zpráva nabízí členským státům nové podněty, jak se svými důchodovými systémy
naložit k dosažení jejich uspokojivějšího fungování. Zpráva jasně řeší několik oblastí,
včetně mobility a přenositelnosti, věku odchodu do důchodu, rámce důchodových systémů
a jejich souvislostí se strategií 2020. Dalším pozitivním bodem je, že zpráva stanoví, že
budou posouzeny právní předpisy Evropské unie. Podpořila jsem i Evropský orgán pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, neboť hospodářská krize ukázala, že je
nutné, aby taková instituce existovala.

Návrh usnesení B7-0094/2011

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Pane předsedající, na počátku devadesátých let jsem
Chorvatsko v průběhu tamější války několikrát navštívila v rámci humanitární pomoci,
což je jeden z důvodů, proč se zajímám o problematiku vstupu Chorvatska do Evropské
unie.

Chorvatsko učinilo velký pokrok: reformuje soudní a veřejnou správu, bojuje proti korupci
a organizovanému zločinu a chrání práva menšin. Jsem si jista, že vstup Chorvatska do
EU podnítí další země západního Balkánu, aby se vydaly cestou nových demokratických
a transparentních reforem, stejně jako podnítí kvalitní politiku sousedství.

Stále je však nutné mnohé udělat vzpomeneme-li si na etnické čistky vůči italskému
obyvatelstvu, které v letech 1945 až 1948 prováděly milice chorvatských orgánů bývalého
jugoslávského komunistického režimu. V průběhu této kampaně bylo zabito 20 tisíc
nevinných obětí. V Den památky, 10. února, si Itálie připomíná masakry ve Foibe a exil
na Istrii a v Dalmácii, nejen proto, aby uctila ty, kdo byli brutálně zavražděni, ale rovněž
aby potvrdila práva exulantů, počínaje právy k majetku, který byl v těchto letech
konfiskován, a právem na návrat do vlasti.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Pane předsedající, chtěl bych se zde vrátit k tomu, co
jsem zmínil v několika pozměňovacích návrzích předložených ve spolupráci s Berndem
Posseltem, které byly Výborem pro zahraniční věci přijaty. Zaprvé bych rád zopakoval, že
doufáme, že přístupová jednání s Chorvatskem budou uzavřena v první polovině roku
2011, jak bylo oznámeno v programu maďarského předsednictví. Z tohoto pohledu by
to bylo symbolické, neboť by se tak stalo dvacet let po vyhlášení nezávislosti bývalé
republiky Jugoslávie. Na druhé straně by takové završení jednání bylo velmi silným signálem
vůči ostatním kandidátským zemím v oblasti Balkánu v době, kdy, jak víme, se zdá, že
přitažlivost Unie oslabuje. A konečně bych rád zdůraznil, že chorvatské orgány jsou
odhodlány bojovat proti korupci a organizovanému zločinu. I to je ukazatelem toho, jak
jsme si povšimli i při jiných příležitostech, že existuje-li politická vůle, není korupce fatální.
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Philip Claeys (NI). -    (NL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti této zprávě, třebaže jsem
zastáncem přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Můj problém s touto zprávou spočívá
v tom, že sice uvádí dlouhý seznam korupčních problémů, s nimiž se Chorvatsko
v současnosti potýká, přitom ale stále trváme na tom, že jednání budou dokončena v řádu
několika měsíců. Měli bychom se však poučit z chyb, kterých jsme se dopustili.

V roce 2007 jsme schválili přístup Rumunska a Bulharska, přestože jsme věděli, že tyto
státy nesplnily podmínky a že je zde velkým problémem korupce. Vzhledem k tomu, že
víme, že zde ještě přetrvává řada velkých problémů, považuji za zcela nevhodné a
nepřijatelné, že bychom se nyní měli upínat ke konkrétnímu datu.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Pane předsedající, na rozdíl od pana Claeyse jsem s chutí
hlasoval pro tuto zprávu o rozšíření a uzavření jednání s Chorvatskem. Jedná se o jeden
z hlavních cílů maďarského předsednictví, který bude současně velkým úspěchem
Chorvatska a důležitým signálem pro ostatní země v regionu, které touží po vstupu do
Evropské unie. Těch několik kapitol zbývajících k završení jednání by mělo být uzavřeno
v první polovině roku. Nejdůležitějším faktorem je zde politická vůle Chorvatska, které
prohlásilo, že je odhodláno splnit všechny podmínky a kritéria členství. Tato politická vůle
se vztahuje i na vyřešení problematických vztahů s jeho sousedy. Všechny země, které se
v poslední době staly členy EU, vědí, že závěrečná jednání jsou ta nejnáročnější, neboť
zahrnují mnohá opatření týkající se velkých sociálních skupin. Dobrým příkladem toho
je i případ chorvatských loděnic. Přeji Chorvatsku mnoho sil a velmi by mne potěšilo,
kdyby byla přístupová smlouva podepsána za polského předsednictví.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Pane předsedající, Chorvatsko je jedním ze států, které
měly do Evropské unie vstoupit již dávno. Hlasovala jsem pro tuto zprávu a blahopřeji
paní zpravodajce. Chtěla bych poděkovat komisaři Fülemu za to, že zmínil hlavní problém
evropské integrační politiky: vzájemnou loajalitu. Lituji však toho, že nebyla dostatečně
analyzována otázka svobody vyznání.

Přístup Chorvatska k Evropské unii neznamená, že by se chorvatský lid vzdal svých
dlouholetých tradic. Náboženství je jednou z těchto tradic a já bych chtěla zdůraznit, že
je v budoucnosti nutné projevit rovněž úctu ke svobodě vyznání chorvatských občanů. I
to je příkladem vzájemné loajality a bohatství rozmanitosti, což by, teoreticky, mělo být
znakem Evropské unie.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Pane předsedající, přístupová jednání s Chorvatskem
vstupují do své závěrečné fáze. Chorvatsko v minulém roce projevilo dobrou vůli
pokračovat v potřebných reformách, a to především přijetím změn a doplňků ústavy, ale
i sladěním právních předpisů s acquis communautaire, a přeji maďarskému předsednictví,
aby završilo přístupová jednání s Chorvatskem. Oceňuji významný pokrok v oblasti veřejné
správy, hospodářství, soudnictví a těší mne i to, že Chorvatsko aktivně spolupracuje při
stíhání válečných zločinců.

Na druhé straně je významným společenským i hospodářským problémem i nadále
rozšířená korupce, což je třeba řešit případně i za pomoci Evropské unie, aby se tento
negativní jev následně nepřenesl do evropských struktur, a věřím, že chorvatští občané
v lidovém hlasování v referendu potvrdí rozhodnutí Chorvatska stát se novým členským
státem Evropské unie.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Pane předsedající, integrace západního Balkánu
do Evropské unie je zárukou stabilizace regionu a urychlení jeho rozvoje. Zemí, která
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dosud v tomto směru dosáhla nejlepších výsledků, je Chorvatsko. Jeho pokrok v řadě
oblastí je povzbudivý, zejména pokud jde o boj proti korupci, současně je však třeba
pracovat dál, především v oblasti nezávislého soudnictví a jeho větší účinnosti, reforem
veřejné správy a politiky hospodářské soutěže. Vybízíme Chorvatsko, aby vytrvalo ve snaze
o ochranu práv menšin a podpořilo návrat uprchlíků. Jedním z problémů, které musí
Chorvatsko vyřešit, je zlepšení spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem pro
bývalou Jugoslávii. Současně by mělo přijmout a urychlit plán restrukturalizace a privatizace
loděnic, které se potýkají s nesnázemi. Jako největší problém se však může ukázat skepse
chorvatské společnosti vůči vstupu do EU. Těší mne, jak aktivní úlohu Chorvatsko hraje
v rámci regionální spolupráce a v lepší spolupráci se sousedními zeměmi, a že usiluje
o zklidnění situace v regionu.

Seán Kelly (PPE).   – Pane předsedající, těším se na vstup Chorvatska do Evropské unie,
zejména z pozice irského poslance Evropského parlamentu. Chorvatsko a Irsko mají
podobný počet obyvatel – okolo čtyř a půl milionu – a budou mít i stejný počet poslanců
– dvanáct. A je rovněž paradoxem, že v době, kdy mnozí euroskeptici hovoří o implozi a
rozpadu Evropské unie, stojí země frontu na to, aby se mohly k Evropské unii připojit –
Chorvatsko je toho důkazem. Nepřipojují se proto, že by musely, nýbrž poté, co projdou
velmi přísným procesem přistoupení – a Chorvatsko v tomto ohledu učinilo velký pokrok.

Sice jsou zde problémy, zejména v oblasti soudnictví, jsem si však jist, že tyto problémy
budou v odpovídajícím termínu odstraněny. Samozřejmě žádná země není bez chyb. Jak
řekl náš Pán: „kdo jsi bez viny, hoď první kamenem“. Těším se na přistoupení Chorvatska
k Evropské unii a věřím, že bude velmi dobrým členem.

Daniel Hannan (ECR).   – Pane předsedající, historie Chorvatska je v určitém smyslu
příběhem řady politických unií uzavřených mezi vládnoucí elitou bez souhlasu lidu: nejprve
unie s Uherskem, poté s habsburskou monarchií, krátká éra Království Srbů, Chorvatů a
Slovinců a pak samozřejmě Jugoslávská federace. Aspoň nějaký pokrok tedy spočívá v tom,
že v případě přístupu do EU bude mít poslední slovo obyčejný chorvatský lid. Podle
současné ústavní úpravy se referendum musí uskutečnit do třiceti dnů od uzavření smlouvy
o přistoupení.

Podle mne hrozí Chorvatsku velké ztráty. Je to země se vzdělanou a pracovitou pracovní
silou, která by si mohla vést mimořádně dobře, kdyby si stanovila svou cenu na trhu a
využila výhod relativně levného vývozu; jsem však demokrat a je samozřejmé, že chorvatští
občané budou hlasovat pro vstup do EU – a je-li to jejich uvážená vůle, pak budu jejich
přání na půdě této sněmovny respektovat.

Kladu si jen otázku, proč by se i některé stávající členské státy neměly svých občanů zeptat,
zda si přejí v Evropské unii setrvat. V případě tak zásadní ústavní otázky se mi zdá zcela
na místě, že by se současní politici neměli mít možnost trvale rozhodovat o svrchovanosti,
aniž by nejprve požádali o svolení ty, které zastupují. Naši zástupci v parlamentu nedrží
v rukou naši svobodu. Jsou jen jejími nahodilými a dočasnými správci, a pokud chtějí zcizit
pravomoci Westminsteru, měli by mít tu slušnost a požádat nás o svolení.

Syed Kamall (ECR).   – Pane předsedající, hovořím-li o otázce rozšíření se svými voliči,
mnozí z nich vyjadřují obavy ohledně předcházejících rozšíření. Obávají se některých
členských států, jejichž vstup byl schválen, aniž by, podle jejich mínění, tyto státy vyřešily
problémy, jako je korupce nebo vlastnická práva. Dostávám četné dopisy od voličů
z členských států, které k Unii přistoupily před mnoha lety, týkající se zejména vlastnických
práv ve Španělsku, neboť mnozí voliči vidí, že jejich práva jsou oslabována a někdy dokonce
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přicházejí o své životní úspory. Stejné dopisy dostávám od obyvatel Kypru a vlastníků
majetku v Bulharsku.

Bez ohledu na to, podívejme se, jakou má Chorvatsko nyní pověst. Problémy, s nimiž se
na mne lidé obracejí, se často týkají svobody tisku, korupce a vlastnických práv. Je důležité,
abychom tyto záležitosti nezametali pod koberec a neříkali „nebojte se, vše se
v odpovídajícím termínu vyřeší“. Tyto země a nové členské státy usilující o členství EU nás
musí ubezpečit, že tyto problémy budou odstraněny, abychom se s nimi nemuseli potýkat
po jejich přistoupení a nevznikaly tak potíže občanům stávajících členských států EU.

Roger Helmer (ECR).   – Pane předsedající, strávil jsem v Chorvatsku dost času a také a
dal jsem si velkou práci se sledováním jeho rozvoje. Chorvatsko je země, pro niž je typické
nadstandardní úplatkářství, korupce, kamarádíčkovský kapitalismus a neobjasněný majetek
politických vrstev. Schází zde základní infrastruktura svobodné společnosti. Právní stát,
vlastnická práva a vymahatelné smlouvy nejsou v Chorvatsku samozřejmostí. Soudní
systém je zcela zablokován, občané a společnosti vyvíjející svou činnost v Chorvatsku se
tedy nemohou účinně domoci spravedlnosti. Chorvatská média podléhají cenzuře a
zastrašování.

Je-li tato země, Chorvatsko, vnímána jako vhodný kandidát pro vstup do Evropské unie,
pak nám všem pomáhej Bůh.

Písemná vysvětlení hlasování

Zpráva: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně.  −  (PT) Ve světle zneklidňujícího nárůstu padělaných
přípravků hlasuji pro zprávu. Kompromis dosažený během belgického předsednictví v řadě
třístranných jednání odhalil, jak je důležitá harmonizace v oblasti otázek bezpečnosti,
především pokud jde o volně prodejné léčivé přípravky, ale i v souvislosti s odstraňováním
a nahrazováním léčivých přípravků v balírnách, což v konečném důsledku povede k vyšší
transparentnosti v odvětví. Tato opatření považovaná za nezbytně nutná v boji proti
padělaným léčivým přípravkům v legálních dodavatelských sítích rovněž posilují sankce.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně.  −  (LT) Hlasovala jsem pro toto usnesení, ve
kterém Evropský parlament vyjadřuje svůj postoj ke směrnici o zabránění vstupu léčivých
přípravků, které jsou padělané, do legálního dodavatelského řetězce. Musíme vzít v potaz
obavy vyjádřené občany EU ohledně kvality a bezpečnosti léčivých přípravků, které
spotřebovávají. Tím spíše, že odborníci pozorují znepokojivé tendence: prudký nárůst
zabavených padělaných přípravků celními úřady (od roku 2005 došlo k nárůstu o 384 %);
trend směřující k padělání léčivých přípravků, které mají zachránit život, což může mít
osudné následky; padělky léčivých přípravků se stále častěji nacházejí v dodavatelských
řetězcích. Občané EU musí být velice opatrní, když nakupují léčivé přípravky na internetu,
neboť riziko, že dostanou padělaný léčivý přípravek zde dosahuje až 50 %. Pacienti si
musejí být naprosto jisti, že léčivé přípravky, které spotřebovávají, budou skutečně takové,
jaké očekávají. EU musí proto rychle a konstruktivně reagovat na zmíněné nebezpečné
tendence. Tato směrnice je prvním krokem k zajištění toho, že do EU budou distribuovány
pouze vysoce kvalitní léčivé přípravky. Mám pocit, že abychom cíle dosáhli, je důležité
vytvořit přísné kontroly a vymezit odpovědnost na všech úrovních výroby, distribuce a
prodeje. Potom se občané EU budou při používání skutečně vysoce kvalitních léčivých
přípravků cítit bezpečně.
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Roberta Angelilli (PPE),    písemně. − (IT) Podporuji prohlášení paní Grossetêteové, která
s politováním konstatovala, že „v oblasti léčivých přípravků nejsme tak nároční jako
v případě potravin“. Čísla zveřejněná WHO a citovaná rovněž v evropských studiích jsou
alarmující. Padělání léčivých přípravků neustále roste. Jen v roce 2008 bylo v EU zabaveno
34 milionů padělaných léčivých přípravků, nemluvě o internetovém trhu pro tyto produkty,
kde padělky podle odhadů tvoří 50–90 %. Hovoříme o nekalém obchodování nejen
s anabolickými steroidy, stimulanty, diuretiky a hormony, ale též s léčivými přípravky
používanými k léčbě celé řady nebezpečných onemocnění, které jsou v tomto případě
prodávány volně a za nižší cenu, přestože vyžadují předpis.

Domnívám se, že přísná regulace s cílem chránit veřejné zdraví je nepostradatelná nejen
v legálním farmaceutickém dodavatelském řetězci, prostřednictvím zavedení přístrojů
k odhalení manipulace s baleními a k vysledování účinných látek, aby byl stanoven zdroj,
či prostřednictvím kontrol v místech výroby ve třetích zemích, ale také na internetu. Je
třeba současně stanovit pravidla týkající se prodeje prostřednictvím internetu, včetně
zavedení osvědčovacího označení o uznání ze strany EU, vytvoření centralizované databáze
na vnitrostátní úrovni o všech schválených maloobchodnících v této oblasti a tvrdých
trestů pro obchodníky s nelegálními přípravky.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Padělané výrobky představují nebezpečí
globálního rozměru. Zástupci Světové zdravotnické organizace (WHO) varují, že padělané
přípravky zdaleka neobsahují účinné látky uvedené v příbalovém letáku. Naopak jsou
založeny na látkách, které jsou pro tělo vysoce toxické. Myslím si, že by evropští občané
měli být jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni informováni o rizicích, jež tyto přípravky
objednávané z různých nekontrolovaných internetových stránek či od nelegálních
dodavatelských řetězců pro jejich zdraví představují, protože internet je jednou z hlavních
cest, kudy padělané léčivé přípravky putují na trh EU.

Podporuji tento nový legislativní návrh, neboť zmodernizuje platné předpisy a zavede
bezpečnostní prvky, jež zajistí identifikaci, ověřování pravosti a dohledatelnost léčivých
přípravků od výrobce až ke spotřebiteli. To je důvod, proč jsem hlasovala pro zprávu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně  .   −  (LT) Hlasoval jsem pro tento důležitý dokument.
Zpráva předložená Komisí konstatuje, že vzrůstá počet zabavených padělaných léčivých
přípravků a že jsou padělány léčivé přípravky, které zachraňují život, například při léčbě
rakoviny či srdečních onemocnění. Padělané léčivé přípravky se také stále častěji objevují
v licencovaném distribučním řetězci. To představuje pro zdraví občanů EU skutečně velkou
hrozbu. Padělání léčivých přípravků je třeba považovat za trestný čin, který pacientům
odpírá potřebnou léčebnou péči a poškozuje jejich zdraví a někdy dokonce vede k úmrtí.
Proto by cílem této směrnice měla být ochrana veřejného zdraví a zároveň zajištění vysoké
úrovně kontroly kvality dovozu léčivých přípravků, jelikož jde o jednu z hlavních vstupních
bran pro padělané léčivé přípravky na evropský trh. Dále je velice důležité vytvořit systém
kontrol a účinný systém odhalování padělků. Domnívám se, že je nezbytné řádně upravit
a kontrolovat prodej léčivých přípravků prostřednictvím internetu, protože to je jedna
z hlavních cest, jak padělané léčivé přípravky vstupují na evropský trh.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť evropští občané
jsou čím dál více znepokojeni kvalitou a bezpečností léčivých přípravků. Pacienti musejí
mít naprostou jistotu, že léčivé přípravky, které užívají, jsou skutečně těmi správnými
léčivými přípravky, které mají požívat. Užívání padělaných přípravků může způsobit
selhání léčby a ohrožení života. Myslím si, stejně jako zpravodajka, že padělání léčivých
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přípravků je trestným činem, který připravuje pacienty o léčebnou péči, jež potřebují, a
poškozuje jejich zdraví, přestože ztrátami na životech skončí jen v některých případech.
Z toho důvodu by prvním a nejdůležitějším cílem mělo být chránit veřejné zdraví před
padělanými léčivými přípravky. Je rovněž třeba více informovat veřejnost o rizicích
spojených s nákupem léčivých přípravků prostřednictvím internetu. Musíme nemocným
zajistit, aby mohli rozpoznat internetové stránky, které jsou v souladu s příslušnou
legislativou. Směrnici, která se zaměřuje na boj proti padělání léčivých přípravků, a přitom
není cílená na internet, který je největším distribučním kanálem, nemůžeme před veřejností
obhájit.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Dlouhodobým demografickým trendem
na celém evropském kontinentě je nyní stárnutí populace. Výdaje na léčivé přípravky kvůli
tomu budou do budoucna zcela jistě narůstat. Zatímco na jedné straně musíme změřit
dopad tohoto vývoje a zamyslet se nad spotřebou, je rovněž velice důležité bojovat proti
nárůstu padělaných léčivých přípravků. Ponecháme-li stranou škodlivé finanční dopady
na evropský výzkum, je tato záležitost pro dnešní Evropu naléhavým problémem v oblasti
veřejného zdraví. Je zcela správné, že se tím Evropský parlament začal zabývat.

Sergio Berlato (PPE),    písemně. – (IT) Předložená zpráva o zabránění vstupu léčivých
přípravků, které jsou padělané, do dodavatelského řetězce se zabývá záležitostí, která hraje
v obavách evropských občanů důležitou roli, totiž kvalitou a bezpečností léčivých
přípravků, které užívají. Vítáme proto ustanovení, která umožní bojovat proti padělaným
léčivým přípravkům a která jsou nezbytným krokem vpřed reagujícím na zvýšení hrozby
pro veřejné zdraví a zajištění bezpečnosti pacientů.

Po zhruba šestiměsíčním jednání je dosažená dohoda mezi Parlamentem a Radou zcela
jistě zdokonalením stávajícího regulačního systému. A konkrétněji, reguluje prodej léčivých
přípravků přes internet, jednou z hlavních cest, kterou padělané léčivé přípravky vstupují
na trh EU. Ve skutečnosti musí internetové lékárny v členských státech, hodlají-li provozovat
činnost, získat zvláštní povolení, aby mohly veřejnosti dodávat výrobky prostřednictvím
internetu.

A konečně, protože se domnívám, že padělání léčivých přípravků by nemělo být
považováno za drobný přestupek – stačí jen pomyslet na dopady padělání léků, které mají
zachránit život –, ale spíše za trestný čin, který ohrožuje lidské životy, plně podporuji
posilování sankcí.

Adam Bielan (ECR),    písemně. − (PL) Zdraví je nejdůležitějším jměním každého člověka.
Komerční dostupnost nejrůznějších padělaných léčivých přípravků, především léčiv
zachraňujících život, proto oprávněně vzbudila obavy občanů. Příčinou obav může být
obrovské a stále rostoucí množství padělaných přípravků zabavených každým rokem
v EU. Je proto důležité, abychom na tento jev zareagovali rozhodně, protože není ničím
jiným než organizovanou trestnou činností. Pacienti musejí mít naprostou jistotu, že léčivé
přípravky, které užívají, jsou originální.

Z toho důvodu podporuji postoj zpravodajky, že ochrana před padělanými léky by měla
být hlavním cílem směrnice, od něhož se nesmíme odchýlit. Plně souhlasím také s návrhem
zahrnout do směrnice otázku distribuce léků prostřednictvím internetu. V takových
případech se pacienti spoléhají především na sebe, přičemž jejich lékařské znalosti jim
nutně nemusí dovolit rozpoznat falešný lék. V tak důležitých otázkách, jako je otázka
zdraví, musí být pravidla jasná. Měli bychom odstraňovat všechna rizika.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně  .   −  (LT) Hlasovala jsem pro zprávu proto, že
musíme vzít v úvahu obavy, jež jsou pro evropské občany stále důležitější: kvalitu a
bezpečnost léčivých přípravků, které užívají. Existují údaje naznačující prudký nárůst
množství zabavených léčivých přípravků celními úřady. Například v roce 2006 bylo na
hranicích EU zabaveno 2,7 milionu léčivých přípravků, resp. 2,5 milionu v roce 2007, a
počty zabavení léčivých přípravků tak narostly o 384 % oproti roku 2005. Zpráva si všímá
trendu přesunu od padělání přípravků, které souvisejí s životním stylem, k léčivým
přípravkům, které mají zachránit život, včetně přípravků k léčbě rakoviny, psychických
poruch a infekcí. Léčba pomocí těchto padělaných léčiv může mít osudné následky. Kromě
toho existuje trend zaměřený na klasický dodavatelský řetězec. Vedle internetu se stává
stále častěji cílem licencovaný distribuční řetězec. Z třinácti členských států, které měly
k dispozici údaje, jich sedm nahlásilo případy padělaných léčivých přípravků v legálním
dodavatelském řetězci. Pacienti si musejí být naprosto jisti, že léčivé přípravky, které užívají,
budou skutečně přípravky, které očekávají. Užívání padělaných léčivých přípravků může
vést k selhání léčby a může ohrozit život. Domnívám se tedy, že ochrana veřejného zdraví
proti padělaným léčivým přípravkům by měla být ve středu zájmu směrnice. Toto zaměření
by nemělo být zastíněno žádnými jinými dodatečnými cíli.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně . – (RO) Padělání léčivých přípravků se stalo
výnosným podnikem, s minimálním rizikem odpovědnosti před zákonem. Tato situace
je zdůrazněna faktem, že jen v roce 2008 celní orgány oznámily, že v Evropě bylo zabaveno
více než 34 milionů padělaných léčivých přípravků. Nepochybně EU ještě nedosáhla situace
jiných zeměpisných oblastí, kde padělky tvoří až 30 % léčivých přípravků dostupných na
trhu. EU ovšem nesmí připustit, aby k takové situaci došlo. V současné době se odhaduje,
že 1 % prodaných léčivých přípravků jsou padělky, existují však varovné hlasy, které uvádějí,
že tento podíl roste. Nové předpisy v oblasti bezpečnosti přijaté Parlamentem, sankce,
které se použijí pro výrobce padělaných léčivých přípravků, a systém kontroly uplatňovaný
mezi výrobci a spotřebiteli mají umožnit zastavit nárůst černého farmaceutického trhu
v EU.

Proto je zavedení nových, závazných bezpečnostních pravidel upravujících obchodování
s léčivými přípravky, včetně přípravků prodávaných prostřednictvím internetu, vítaným
krokem. Prodej padělaných léčivých přípravků je trestnou činností se závažnými následky,
které se mohou projevit u obrovského množství spotřebitelů, kteří velmi často volí snadnou
cestu internetové objednávky léčivých přípravků, které by jinak nemohli získat bez
lékařského doporučení.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. − (IT) Počet padělaných léčivých přípravků prudce
stoupá ve všech evropských zemích. To dokládají nedávná zjištění, v nichž se uvádí, že
každým rokem je v Evropě 1,5 milionu padělaných balení prodáno legálním
farmaceutickým dodavatelským řetězcem. Nové odhady též naznačují znepokojivý nárůst
tohoto jevu, který také obnáší prodej léčivých přípravků prostřednictvím internetu nebo,
což ještě závažnější, zahrnuje stále častěji léky, které mají zachránit život.

Nová evropská strategie, která zajistí boj proti tomuto jevu a lepší ochranu veřejného zdraví
a evropských spotřebitelů, musí proto být provedena co možná nejdříve. Hlasoval jsem
tudíž pro zprávu, neboť si myslím, že vychází z dobrého kompromisu, jehož hlavním
cílem je chránit pacienty, aby neužívali padělané léčivé přípravky.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. − (PT) Musíme jednat co nejrychleji a
zareagovat na znepokojivý nárůst léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde
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o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu. Tyto přípravky běžně obsahují
látky nízké kvality nebo padělané látky, jež představují závažnou hrozbu pro veřejné zdraví
a navíc vedou ke ztrátě pacientovy důvěry v legální dodavatelský řetězec. V zájmu
předcházení těmto rizikům by se měly zpřísnit požadavky týkající se ověřování, jimiž se
řídí farmaceutičtí výrobci. Také bezpečnostní prvky pro léčivé přípravky by měly být v EU
harmonizovány a měly by umožnit, aby každé jednotlivé balení mohlo být identifikováno
a jeho pravost ověřena. Rovněž by měly odhalovat jakékoli padělané přípravky, musí ale
přitom být zachováno fungování vnitřního trhu s léčivými přípravky. Proces posouzení
rizik by měl brát v úvahu kritéria, jako jsou náklady na léčivé přípravky a historie padělaných
léčivých přípravků v EU a ve třetích zemích, stejně jako to, jaké dopady mají tyto padělané
přípravky na lidské zdraví s ohledem na specifickou povahu jednotlivých výrobků a
závažnost chorob, k jejichž léčbě jsou určené. Bezpečnostní prvky by měly umožnit ověření
každého balení léčivého přípravku, které je dodáno, bez ohledu na použitou metodu
dodávky, a to včetně těch, které jsou k dispozici prostřednictvím zásilkového obchodu.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Uváděním padělaných léčivých přípravků
na trh se za poslední roky zvýšila rizika pro veřejné zdraví. Existují varovné údaje, že kromě
internetu vstupuje stále víc a víc padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského
řetězce.

Hlasoval jsem pro zprávu paní Matiasové z následujících důvodů:

1. Učinila ochranu pacientů středobodem legislativního návrhu přijetím opatření, jejichž
cílem je zabezpečit přístup k vysokému standardu bezpečnosti a vhodné léčbě a informacím.

2. Zahrnula a reguluje internetové prodeje léčivých přípravků, které v návrhu Komise
chyběly, navzdory skutečnosti, že je padělaných více než 50 % léčivých přípravků prodaných
prostřednictvím internetu.

3. Stanovuje bezpečnostní prvky pro předepisování a nepředepisování (uvedeny na černé
listině) léčivých přípravků, s cílem zabránit vstupu padělaných léčivých přípravků do
legálního dodavatelského řetězce.

4. Požaduje plnou vysledovatelnost léčivých přípravků a současně stanovuje systém
včasného varování ve všech členských státech tak, aby léčivé přípravky, u nichž existuje
podezření, že jsou nebezpečné, mohly být staženy.

5. Považuje padělání léčivých přípravků za organizovanou trestnou činnost a pachatelům
ukládá přísné sankce.

6. Vývozy léčivých přípravků z EU do třetích zemí musí splňovat stejná bezpečnostní
kritéria, jaká se používají pro dovozy.

Carlos Coelho (PPE),    písemně . − (PT) Padělání léčivých přípravků je organizovaným
zločinem, který ohrožuje životy lidí stejně jako obchodování s narkotiky. Tato forma
zločinu však není nijak regulovaná tak, jak se děje u zločinů spojených s narkotiky, ani
nezahrnuje obdobnou úroveň sankcí. Ilegální výroba léčivých přípravků kopírováním, či
zcela jednoduše vynecháním jejich aktivních látek nevyžaduje rozsáhlé vybavení ani
investice. Je snadné dosáhnout vysokého zisku. Z odhadovaných údajů je patrné, že zisky
z prodeje padělaných léčivých přípravků překročily v roce 2010 50,6 milionů EUR, což
tedy představuje 95% nárůst oproti číslům, která byla odhadována před pěti lety. Takové
zvýšení je velkou měrou způsobeno nedostatečnou legislativou v některých zemích, buď
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kvůli malým zdrojům nebo neochotě příslušné předpisy provést, a skutečností, že úroveň
sankce nemá dostatečně odrazující účinek.

Podporuji kompromis dosažený zpravodajkou: je vyvážený a jeho prvotním cílem je
chránit pacienty. Je to krok správným směrem, a to i přesto, že některá velice důležitá
témata jsou z jeho působnosti vyňata; nezahrnuje například to, že na generická léčiva a
léky bez lékařského předpisu se nevztahuje používání bezpečnostních prvků.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně . – (RO) Vzhledem ke stále se zvyšujícím rizikům
pro pacienty plynoucím z padělaných přípravků si myslím, že musíme okamžitě zavést
prozatímní opatření. Tato opatření musí stanovovat, aby držitelé výrobního povolení,
kteří odstraňují nebo zakrývají zřetelné bezpečnostní prvky používané výrobci na
dobrovolném základě, byli za to striktně voláni k odpovědnosti, budou-li následkem tohoto
jejich jednání padělky vstupovat do příslušného dodavatelského řetězce.

Anne Delvaux (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť si klade za
cíl bojovat na evropské úrovni proti padělaným léčivým přípravkům v legálním
dodavatelském řetězci, aniž by bylo narušeno fungování vnitřního trhu s léčivými přípravky.
Chce tak například učinit zavedením povinností pro subjekty v distribučním řetězci,
zakázáním subjektům, které se nacházejí mezi původním výrobcem a konečným subjektem
v distribučním řetězci (to je obecně lékárník) nebo koncovým uživatelem (doktor/pacient)
manipulovat (tj. odstraňování, upravování nebo překrývání) s bezpečnostními prvky na
baleních a stanovuje přísnější kritéria vztahujících se na dovážení účinných
farmakologických látek ze třetích zemí a výstupní kontroly.

Diane Dodds (NI),    písemně.  − Kvalita léčivých přípravků je nezbytná k zajištění
bezpečnosti a pro uklidnění našich občanů. Je zjevné, že je stále více ohroženo zdraví
našich voličů v důsledku toho, že tyto přípravky zaplavují trh, zejména s ohledem na to,
že přípravky jsou rok od roku sofistikovanější. Jedná se o krizi veřejného zdraví
v celosvětovém měřítku. V současné době se odhaduje, že 15 % světových dodávek léčivých
přípravků mohou být padělky, ale podle odhadů může být také v některých rozvojových
zemích padělaných více než 30 % léčivých přípravků. Veřejnost si potřebuje být
stoprocentně jista, že přípravky, které užívá, jsou bezpečné a budou splňovat svůj účel.
Užívání padělaných přípravků může mít závažné škodlivé účinky na pacientovo zdraví,
v některých případech může vést ke smrti. Je jasné, že je třeba vytvořit komplexní strategii
týkající se tohoto tématu jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni, s cílem zajistit, že se
budou udržovat přísné standardy v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti.

Edite Estrela (S&D),    písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o padělaných léčivých
přípravcích, která zahrnuje opatření zaměřená na boj proti znepokojivému nárůstu
padělaných léčivých přípravků v EU, například bezpečnostní prvky pro ověřování pravosti
přípravků v celém dodavatelském řetězci, s ohledem na bezpečnost pacientů a ochranu
veřejného zdraví. Jsem potěšena, že se Evropský parlament rozhodl posílit tyto bezpečnostní
prvky nejen u klasického dodavatelského řetězce, ale rovněž co se týče prodeje
prostřednictvím internetu, což je hlavní vstupní brána pro padělané přípravky. Také vítám
to, že Evropský parlament podporuje potřebu kontrol léčivých přípravků, které vstupují
do Evropské unie a Evropskou unii opouštějí, a plánuje zavést tvrdé sankce, neboť se jedná
o trestné činy, které ohrožují život.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Myslím si, že bezpečnost spotřebitelů je mimořádně
důležitou záležitostí, zejména pokud dotčenými spotřebiteli jsou také pacienti, kteří hledají
léky, které je mají léčit nebo přinejmenším podstatně zlepšit jejich zdraví. Bezpečnost
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spotřebitelů je ještě důležitější, pokud má zajišťovat pravost léčivých přípravků na
otevřeném trhu, ať už jsou tyto přípravky prodávány prostřednictvím tradičních kanálů
nebo přes internet.

Právě proto považuji za naprosto nezbytné, aby byla přijata skutečně velice jasná pravidla
ve vztahu k padělání léčivých přípravků, neboť se jedná o narůstající jev v celé Evropě i
zbytku světa, jež má devastující dopady na důvěru spotřebitelů, na společnosti, a co je ještě
důležitější, na zdraví těch, kdo užívají tyto padělané přípravky.

Podporuji tudíž tuto zprávu a rád bych paní Matiasové blahopřál k práci, kterou odvedla,
a ke všem kompromisům, které vyjednala.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně – (PT) Nelegální obchod s léčivými přípravky
byl již srovnáván s nelegálním obchodem s válečnými zbraněmi a s obchodováním
s drogami. Je to komodita, která se týká milionů lidí po celém světě a která je noční můrou
pro ty, jejichž úkolem je dohlížet na veřejné zdraví: někdo, kdo je nemocný, často má
chronické nebo těžké onemocnění, by mohl užívat něco, co je nedostatečné a nemá žádný
účinek, či dokonce užívat něco, co by mohlo být škodlivé. Víme, že léčivých přípravků,
které jsou zfalšované nebo padělané, je v oběhu stále více, přičemž čísla jdou do milionů.
Je naprosto nutné, abychom bojovali proti organizovanému zločinu a přeshraničnímu
obchodování, a současně s tím musíme skoncovat s paralelním uváděním výrobků na trh,
například prostřednictvím internetu. Proto vítám zavedení balení, jež je zjevně pravé, a
vytvoření systému včasného varování.

Vítám přijetí této směrnice Parlamentu a Rady, která, díky sledování celého cyklu výrobku,
bude bránit tomu, aby padělané léčivé přípravky přicházely do Evoprské unie, a bude
posilovat ochranu veřejného zdraví zlepšováním kvality a bezpečnosti spotřebovávaných
léčivých přípravků. Závěrem bych rád poblahopřál zpravodajce, mé krajance, paní
Matiasové k práci, kterou odvedla.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Jedná se o problém se závažnými dopady na
veřejné zdraví a hospodářství členských států. Padělání léčivých přípravků a alarmující
množství těchto přípravků vstupujících do legálního dodavatelského řetězce jsou
znepokojivé otázky, jimiž je zapotřebí se náležitě zabývat a bojovat proti nim. Nesmíme
zapomínat, že léčivé přípravky jsou padělány a ilegálně prodávány jedině proto, že k tomu
existují hospodářské důvody, jež tento jev podporují, neboť na druhé straně existence
generických léčivých přípravků za ceny, které si lidé mohou dovolit, činí padělání méně
výnosné. Zpráva řeší relevantní otázku prodeje prostřednictvím internetu, což je součást
legálního dodavatelského řetězce. Zmiňuje důležitost zlepšit informovanosti veřejnosti
o rizicích spojených s nákupy léčivých přípravků přes internet. Rádi bychom zdůraznili
význam posilování spolupráce a koordinace mezi příslušnými vnitrostátními orgány,
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a dalšími mezinárodními institucemi,
za účelem výměny informací, zlepšování znalostí o tomto jevu a porozumění mu, a tímto
způsobem posílení kapacity pro boj proti němu.

Je třeba mít na paměti, že tato spolupráce rovněž musí fungovat v jiných oblastech, jako
je farmakovigilance. Požaduje se větší transparentnost ze strany existujících evropských
struktur, jako je EMA, co se týče studií, které provádějí, a fungování těchto institucí. Jsme
přesvědčeni, že dosažený kompromis je pozitivním krokem v nezbytném boji proti tomuto
problému.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písemně. – (GA) Kvalita a bezpečnost léčivých přípravků,
které se prodávají lidem v Irsku, je zdrojem velkých obav. Vítám tento návrh, který má za
cíl potlačovat padělané léčivé přípravky. Jedná se o důležité a nezbytné opatření.

Bruno Gollnisch (NI),    písemně. – (FR) Hlasovali jsme pro zprávu paní Matiasové
o padělaných léčivých přípravcích. Je to vlastně otázka veřejného zdraví a bezpečnosti
v Evropě bez hranic, kde nejhorším padělkům nebo zkrátka odpadu nejnižší kvality je
zajištěn volný pohyb. Neexistuje však žádná záruka, že ve věcech zdraví, lékařství či
farmakovigilance je Evropská unie tím, kdo má největší šanci jakékoli problémy, které
mohou vzniknout, řešit. Dokonce může být jejich příčinou, jako například v případě
směrnice z roku 2004 o tradičních rostlinných léčivých přípravcích, na niž navázalo
nařízení z roku 2006 o zdravotních tvrzeních. Směrnice obsahuje požadavek, aby přípravky
byly registrovány u Evropské agentury pro léčivé přípravky, proces je tak složitý a tak
nákladný, že do konce roku 2010 bylo registrováno jen 200 rostlinných léčivých přípravků.
Nařízení pak dává pravomoc Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin povolit či
zamítnout zdravotní tvrzení týkající se potravinových doplňků, včetně rostlin, povolení,
které uděluje opravdu velmi zřídka a odmítá na základě takové svévolné pravomoci, že by
měl snad dokonce zneklidňovat i Komisi. Výsledkem je, že tato evropská legislativa nakonec
zvýhodní chemické léčivé přípravky a farmaceutické laboratoře. Panuje zde touha odstranit
odvětví přírodních léčivých přípravků? Kdo nebo co z toho bude mít prospěch? Ku
prospěchu zdraví lidí v Evropě to rozhodně být nemusí.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Padělané léčivé přípravky nyní tvoří 10 %
farmaceutických přípravků, které se ve světě prodávají a Evropa není proti tomuto zlu,
které se navíc znepokojivým způsobem rozvíjí, vůbec odolná. Mám proto radost z toho,
že tento text byl Parlamentem schválen, protože jako poslanci Evropského parlamentu
jsme bojovali za zlepšení původního návrhu Evropské komise, ve kterém
konkurenceschopnost farmaceutického průmyslu měla přednost před zdravím a
bezpečností evropských občanů. Tento nový text tedy bere v úvahu internetový prodej
léčivých přípravků, oblast, kterou je třeba lépe regulovat a která musí být pro dobro všech
lépe kontrolována.

Salvatore Iacolino (PPE),    písemně. − (IT) Souhlasím s prohlášením ve zprávě paní
Matiasové, že pacienti musejí mít naprostou jistotu, co se týče kvality léčivých přípravků,
které užívají. Ze studií jednoznačně vyplývá, že užívání padělaných léčivých přípravků je
natolik nebezpečné pro pacienty, že je ohrožuje na životech. Považovat padělání za trestný
čin je proto správné opatření, které umožní přijetí rozhodného stanoviska ze strany
Evropské unie.

Odtud plyne má podpora bodům obsaženým ve zprávě, konkrétně: že by měly existovat
jasné definice vztahující se nejen k oblasti působnosti, ale také k různým aktérům
v dodavatelském řetězci proto, aby se jasně stanovila jejich role a odpovědnost; že sankce
by měly být srovnatelné s těmi, jaké se uplatňují u protiprávních činů v souvislosti
s narkotiky a že by měla být posílena transparentnost a regulace prodeje léčivých přípravků
po internetu, což umožní spotřebitelům rozlišovat mezi nelegálními subjekty a
internetovými lékárnami.

Dnes se jako klíčový faktor pro účinnější systém v boji proti padělání farmaceutických
výrobků více než kdykoli jindy jeví aktivní spolupráce mezi různými vnitrostátními a
mezinárodními agenturami. Takový systém může zajistit příslušné sledování nejen padělání
ve farmaceutickém průmyslu v Evropské unii, ale také padělané léčivé přípravky vyvážené
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do třetích zemí, přičemž jejich počty neustále rostou. Hlavní zásadou musí být za všech
okolností blaho pacientů.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro zprávu proto, že musíme
vzít v úvahu obavy, jež se na pořadí důležitosti u evropských občanů dostávají stále výš
a výš: a ty se týkají kvality a bezpečnosti léčivých přípravků, které užívají. Odhaduje se, že
je v současné době 1 % léčivých přípravků, které se prodávají evropské veřejnosti
prostřednictvím legálního dodavatelského řetězce, padělaných. V jiných částech světa
může být padělaných léků v prodeji až 30 %. Stále větší množství padělků jsou inovativnější
léky a léky, které mají zachránit život. Je známo, že internet představuje jednu z hlavních
cest pro vstup padělaných léčivých přípravků na evropský trh. Podle odhadů jsou léčivé
přípravky nakoupené přes internet ze stránek, které svou skutečnou fyzickou adresu
skrývají, padělané ve více než 50 % případů. Lidé hledající levnější léky na internetu často
narazí na podvodníky prodávající padělané léčivé přípravky s účinnými látkami, které
představují riziko pro lidské zdraví. Mnoho padělaných léků se dostává do legálního
dodavatelského řetězce při přebalení. Příliš dlouho nám trvalo, abychom se postavili
nepoctivým balírnám a podvodníkům nekontrolovaně bujícím v nebývalé šíři na internetu,
zatímco stále rostoucí počty lidí nakupující léčivé přípravky z nedůvěryhodných
internetových stránek začaly ohrožovat své zdraví či dokonce svůj život. Těší mne, že byly
stanoveny sankce pro padělatele a že byla také přijata opatření, jež mají zajistit přísnější
dohled. Registrované lékárny v zemích, kde je povolen prodej léčivých přípravků přes
internet, musí získat zvláštní licenci; jejich internetové stránky musí nést evropské logo
a musí být zaneseny do evropské databáze. Pacienti si potřebují být naprosto jisti, že léčivé
přípravky, které užívají, budou skutečně těmi, které potřebují užívat. Ochrana veřejného
zdraví proti padělaným léčivým přípravkům by měla být hlavním zájmem.

Peter Jahr (PPE),    písemně. −  (DE) Velmi mne těší, že se Parlament a Rada dokázaly
shodnout na kompromisu, pokud jde o otázku padělaných léčivých přípravků. Je to důležité
zejména z toho důvodu, že padělání léčivých přípravků se dnes stalo velice vážným
problémem, který se rozšířil i na léky, jež mají zachránit život. Prostřednictvím opatření,
jež byla přijata, jsme učinili významný krok správným směrem, bez nadměrné byrokracie.
Především se budou používat na baleních bezpečnostní prvky a zlepší se sledování
distribučních kanálů. Tímto způsobem zvýšíme bezpečnost pacientů – což bylo vzhledem
k rozsahu padělaných léčivých přípravků urychleně zapotřebí –, aniž by přitom
zúčastněným stranám vznikala přílišná administrativní zátěž.

Jaroslaw Kalinowski (PPE),    písemně. − (PL) Užíváme léčivé přípravky, abychom si ulevili
od bolesti, abychom se zbavili příznaků nemoci nebo pro záchranu našeho života. Často
za tyto přípravky vydáme výrazné částky, a v mnohých případech takové peníze představují
většinu našich příjmů. Proto se nepoctiví lidé, postrádající jakékoli mravní zásady, uchylují
k padělání léčivých přípravků. Bohužel v některých případech pacient v důsledku užití
těchto přípravků umírá. Je proto nezbytně nutné zintenzivnit opatření, pokud jde o dovozy
léků ze třetích zemí, omezit prodej léků přes internet na minimum, iniciovat kampaň ke
zvýšení informovanosti pacientů ohledně rizik užívání necertifikovaných padělaných léků
a zorganizovat kampaň, která zajistí, že ti, kdo nakupují léčivé přípravky, si budou
uvědomovat, že po světě kolují tyto přípravky padělané. Souhlasím se zpravodajkou, že
otázka autorského práva a jeho ochrany tu není tou největší prioritou. Mnohem důležitější
je ochrana lidského zdraví a lidských životů a je naší povinností udělat vše, co je v našich
silách, abychom tuto ochranu zabezpečili.
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Constance Le Grip (PPE)  , písemně. – (FR) Hlasovala jsme pro směrnici o boji proti
padělaným léčivým přípravkům. V souvislostech počtu padělaných léčivých přípravků
zabavených v Evropské unii (v roce 2008 to bylo více než 34 milionů padělaných tablet)
je nejvyšší čas, aby Evropská unie vytvořila účinný systém dohledatelnosti s cílem zaručit
původ a jakost léčivých přípravků dostupných v Evropské unii. Je to o to důležitější, když
si uvědomíme, že padělané léčivé přípravky představují reálné nebezpečí pro zdraví
evropských občanů z hlediska látek – nezřídka toxických –, které v nich mohou být
obsažené. Nově zavedená opatření, jimiž jsou elektronická výrobní čísla na balení léků
dostupných na lékařský předpis, umožňující jejich vysledovatelnost od výrobce až
k pacientovi, omezení manipulace při přebalení a posílení kontrol u výrobců
a velkoobchodníků, představují konkrétní krok na cestě vpřed, který bude zajišťovat lidem
a pacientům v Evropě vyšší úroveň bezpečnosti.

A konečně chci poukázat na pokrok dosažený v rámci tohoto dokumentu ve vztahu
k internetovým prodejům léčivých přípravků. Vzhledem k tomu, že 50 % léčiv
nakupovaných na internetu jsou padělky, stanovuje dokument jednotné logo, jež bude
sloužit k identifikaci legálních internetových lékáren. Je ovšem pochopitelně na samotných
evropských občanech, aby zůstali bdělí, uskutečňují-li nákupy takového charakteru přes
internet.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Padělané léčivé přípravky představují
reálnou hrozbu pro celý farmaceutický systém v Evropě, protože kromě nebezpečí, kterému
jsou vystaveni pacienti užíváním takových přípravků, dochází i k poklesu všeobecné důvěry
veřejnosti v kvalitu léčivých přípravků dostupných v lékárnách. Množství padělaných
léčivých přípravků roste v EU nesmírně rychle. Tyto přípravky mohou obsahovat složky
horší jakosti nebo napodobeniny či v nich nemusí být účinné složky v žádné podobě,
případně jejich dávky mohou být nesprávné. I když je, na rozdíl od jiných regionů, rozměr
tohoto problému v Evropě stále ještě relativně malý, hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť
si myslím, že se vyskytuje řada faktorů, které naznačují, že je potřeba rychle opatření na
evropské úrovni přijmout. Nová směrnice bude zahrnovat sankce vůči výrobcům
padělaných léčivých přípravků, posílené bezpečnostní předpisy a systém pro ověřování,
jehož cílem je zabraňovat vstupu nebezpečných léčivých přípravků na evropský trh.

Jeden aspekt, který se mi zdá povzbudivý, je to, že se Evropskému parlamentu podařilo
doplnit do návrhu nařízení Evropské komise otázku prodeje těchto výrobků prostřednictvím
internetu, což je hlavní kanál pro vstup padělaných léčivých přípravků na trh EU.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písemně. − (PL) V dnešním hlasování jsem
hlasovala pro zprávu paní Matiasové o padělaných léčivých přípravcích. Domnívám se,
že dnes přijatý dokument omezí rostoucí problém padělaných léčivých přípravků a zavede
dobře fungující systém pro sledování evropského trhu, od výrobce až k pacientovi. Jsem
přesvědčena, že je nutná koordinace mezi různými vnitrostátními a mezinárodními orgány,
a my schválením této zprávy uděláme krok kupředu směrem k posilování této spolupráce.
Domnívám se, že problém padělaných léčivých přípravků v Evropě je závažnou otázkou,
a Evropský parlament tím, že přijímá zprávu, vysílá jasný vzkaz Komisi, že pouze účinná
spolupráce a účinné prosazování sankcí umožní tuto praxi omezit. Děkuji.

David Martin (S&D),    písemně. − Padělané léčivé přípravky jsou již rozšířené v rozvojovém
světě, kde 20–30 % léčivých přípravků na trhu jsou padělky. Ve zvyšující se míře jsou nyní
nacházeny i v EU. Přibližně 1 % léčivých přípravků prodávaných v Evropě je podle odhadů
padělaných. Tato nová dohoda, kterou vítám, zavede povinné bezpečnostní prvky, jako
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je pečeť nebo výrobní číslo pro léčivé přípravky dostupné na lékařský předpis. To umožní
jejich vysledovatelnost. Generika zařazena do požadavků nebudou, pokud by nenastal
případ, kdy by některému z nich jednoznačně hrozilo, že dojde k jeho padělání.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    písemně. – (CS) Navrhovaná zpráva je dobrým pokračováním
práce, která byla provedena v uplynulém volebním období. Návrh Komise se přes veškerá
doporučení vyhýbá konkrétnímu vymezení definic. Takové pojetí by mohlo mít za následek,
že ochrana pacientů jako spotřebitelů léčivých přípravků by nebyla úplná a vymahatelná.
Proto vítám pozměňovací návrh 120, který výrazným způsobem původní návrh Komise
zpřesňuje. Velice pozitivní je definice „padělaného léčivého přípravku“. Výborný je také
návrh, který se týká „dodavatelských řetězců“, kterým se v případě schválení zvyšuje právo
pacientů na ochranu. Za naprosto nezbytné považuji prosazení bodu odůvodnění 5c
pozměňovacího návrhu 120, který dává možnost vymáhání a kontroly dodržování pravidel
EU. Pozměňovací návrh dává do souladu předpisy EU se závěry Soudního dvora. V této
souvislosti také návrh podporuje vlastní aktivitu členských států ke zvýšení ochrany
spotřebitelů.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Pozměňovací návrhy Parlamentu
nepožadují, aby byl bezpečnostní systém rozšířen i na volně prodejné léky. Naši občané
nicméně nakupují větší počty právě těchto léků. Jejich zdraví je proto ohroženo. Nepožadují
ani to, aby Evropská agentura pro léčivé přípravky uplatňovala plnou transparentnost
ohledně svého výzkumu a dohod mezi svými úředníky a farmaceutickými společnostmi.
To je přitom nezbytné. Skandální případ s benfluorexem, známým ve Francii pod názvem
Mediator, je důkazem toho, proč je důvod k obavám. Předložené pozměňovací návrhy se
nicméně ubírají správným směrem: mám na mysli zejména ty, které se týkají ověřování
pravosti internetových stránek a návrhy ohledně sankcí. Hlasuji proto pro zprávu.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Protože se jedná o velmi závažný problém, který
ohrožuje veřejné zdraví v EU, domnívám se, že provedení nových pravidel je klíčové
opatření k zajištění ochrany pacientů před padělanými léčivými přípravky. Evropské komisi
jsem proto dne 23. dubna 2010 položil otázku týkající se společné operace zahrnující
27 členských států a nazvané „Medi-Fake“, díky níž bylo v tehdejší době zabaveno
23 milionů padělaných tablet během pouhých dvou měsíců.

Takže jsem vždy podporoval přísná opatření v boji proti této situaci, jako způsob, jak
bychom obchod, který představuje 45 miliard EUR zisku pro jisté zločinecké sítě, potlačili.
Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. – (ES) Hlasoval jsem pro legislativní usnesení 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 původu, do legálního dodavatelského řetězce, neboť se
domnívám, že pozitivním způsobem posiluje opatření proti padělaným léčivým přípravkům
a jejich distribuci, a tudíž zlepšuje ochranu občanů. Dále si myslím, že je velmi dodře, že
se postoj Parlamentu posiluje transparentnost a právo na informace jako prostředku, jak
zabránit této nelegální činnosti. Považuji za důležité, že se zaměřuje na zlepšení
preventivních opatření ve vztahu k dodávkám padělaných léčivých přípravků
prostřednictvím internetu. Podporuji zintenzivnění legálního boje proti distribuci těchto
léčivých přípravků prostřednictvím internetu, neboť ve většině případů vstupují padělané
léčivé přípravky na evropský trh právě touto cestou. Hlasoval jsem pro dokument, neboť
pozměňovací návrhy značně zlepšují text předložený Komisí – posilují opatření kontroly,
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zvyšují transparentnost, zlepšují přístup k informacím, a tudíž umožňují lepší ochranu
občanů.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Prezident Jacques Chirac řekl, že nejvíce
netolerovatelnou nerovností je nerovnost v oblasti zdraví. Hlasoval jsem tedy pro tuto
zprávu, která se zaměřuje na oblast zdraví, a tak také na ochranu spotřebitelů. Padělané
léčivé přípravky jsou zlem, které jsme dlouho přehlíželi. Zatímco padělky evidentně míří
do rozvojových zemí, protože náklady na legální léčivé přípravky jsou tam často mimo
dosah většiny obyvatel, přičemž kontroly jsou až na výjimečné případy neúčinné, či v zásadě
neexistují, pozorujeme rovněž stále víc padělaných léčivých přípravků vstupujících do
Evropské unie, zejména prostřednictvím internetu. Tp představuje zvyšující se hrozbu pro
veřejné zdraví a bezpečnost obecně a takový problém existuje po celém světě.

EU musí zůstat bdělá a energicky prosazovat cílevědomou politiku proti této nepřijatelné
korupci. V současné době je těžké její hospodářské dopady vyčíslit, neboť výroba se stala
průmyslovější. Je to mravní a etický problém, který podrývá důvěryhodnost i účelnost
našich zdravotních systémů. Proto by měl boj proti padělaným léčivým přípravkům
apelovat na svědomí politických představitelů po celém světě.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − Plně zprávu Marisy Matiasové podporuji.
Domnívám se ovšem, že opatření navržená ve zprávě budou nedostatečná. Je zapotřebí
vypracovat a učinit závazným pro všechny členské státy EU balíček opatření týkajících se
odpovědnosti za distribuci, poskytovanou pomoc, výrobu a realizaci padělaných léčivých
přípravků. Opatření by měla obnášet ztrátu licence dodavatelů a distributorů padělaného
léčivého přípravku, nejvyšší pokuty a trestní odpovědnost týkající se všech lidí, kteří jsou
s nelegální činností v oblasti obchodování s léčivými přípravky spojeni. Odpovědnost
viníků by neměla být nižší, než je stanovena v případě dealerů drog. Pouze tak můžeme
zastavit distribuci padělaných produktů a vymýtit černý trh s léčivými přípravky.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Lidské zdraví je největší majetek naší společnosti
a my bychom měli využívat vhodné způsoby k zajištění jeho podpory a jeho udržení.
Vyšším výskytem padělaných léčivých přípravků je víc a víc pacientů, včetně pacientů
v Evropě, vystavováno nedozírným rizikům, jejichž následkem mohou tito lidé dokonce
zemřít. Hlasoval jsem však proti této zprávě, neboť navrhovaná opatření, zejména v tom,
co říkají o kontrolách dovozu, jsou podle mne nedostatečná.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože boj
proti padělaným léčivým přípravkům představuje podstatný problém v celé EU, a my proto
potřebujeme radikální opatření zaměřená na to, aby padělané léčivé přípravky, jež by
mohly mít nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo dokonce životy, nevstupovaly na trh.
Musíme zajistit, aby se ke spotřebiteli dostaly pouze bezpečné a účinné léky, a musíme
skoncovat se zločineckými gangy, které profitují z padělání léčiv. Musíme udělat vše pro
to, abychom zajistili, že bude v EU platit přísný systém označování pro léky dostupné na
lékařský předpis, včetně bezpečnostních štítků, které by potvrzovaly výrobce a dodavatele.
Mám pocit, že by měly existovat tvrdší tresty pro padělatele léčivých přípravků a že
kontrolní mechanismy musí efektivně fungovat v celé EU, včetně všech vazeb s řetězcem
zásobování léky. Zvláštní pozornost a bezpečnostní opatření je třeba uplatnit ve vztahu
k prodeji léčivých přípravků po internetu, kde je nutné zavést přísné licenční systémy
a systémy pro sledování a kontrolu. Všechny členské státy musí přijmout veškerá opatření
požadovaná k efektivnímu fungování systému, který varuje veřejnost před nebezpečím
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padělaných léčivých přípravků nebo léčivých přípravků nízké jakosti, a dokonce vytváří
možnost, aby byly takové léčivé přípravky odstraněny z trhu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Tato zpráva je založena na návrhu
Komise, jehož cílem je zabraňovat vstupu padělaných léčivých přípravků do dodavatelského
řetězce, a obrací tak pozornost k otázce, která mezi Evropany vyvolává rostoucí
znepokojení: kvalitě a bezpečnosti léčivých přípravků, které užívají. Měli bychom
vyzdvihnout pozitivní dopad tohoto návrhu, který podporuje debatu na klíčové téma,
s konečným cílem bojovat proti padělaným léčivům. Ve skutečnosti je padělání léčivých
přípravků trestný čin, který odpírá pacientům léčebnou péči, jež potřebují, a poškozuje
jejich zdraví, eventuálně může způsobit jejich smrt. Hlavním cílem směrnice, jak
zpravodajka správně zdůrazňuje, by měla být ochrana veřejného zdraví. Tento cíl se musí
odrazit v právním základu směrnice. Zdá se mi také jako zásadní zabezpečit distribuční
síť pro léčivé přípravky tím, že budou stanoveny jasné a přesné definice, nejen ohledně
oblasti působnosti směrnice, ale týkající se rovněž rolí a odpovědností různých stran
zapojených do dodavatelského řetězce: maloobchodníků, distributorů, zprostředkovatelů.
Hlasovala jsem pro, neboť se domnívám, že je důležité podporovat legislativní opatření
k této věci, abychom mohli čelit této narůstající hrozbě pro zdraví a zvýšili bezpečnost
pacientů.

Rovana Plumb (S&D),    písemně.  − V EU znepokojivě narůstá počet léčivých přípravků,
které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu.
Směrnice zavádí povinné bezpečnostní prvky týkající se všech léčivých přípravků na
lékařský předpis a systém včasného varování; harmonizované bezpečnostní prvky k ověření
pravosti a identifikaci každého balení, což poskytuje průkazné důkazy o falšování léčivých
přípravků podléhajících lékařskému předpisu (možnost vyloučení některých přípravků
na základě posouzení rizik); nezavádí bezpečnostní prvky pro léčivé přípravky, jež nejsou
na lékařský předpis, pokud z posouzení rizik nevyplyne riziko padělání a následně hrozba
pro veřejné zdraví; vysledovatelnost: bude existovat jednoznačný identifikátor pro
bezpečnostní prvky (např. sériové číslo), který umožní ověření pravosti výrobku
a jednotlivých balení v celém dodavatelském řetězci až na úroveň lékáren; navíc budou
muset členské státy vytvořit systémy s cílem zabránit tomu, aby se podezřelé léčivé
přípravky dostaly k pacientům; internetové prodeje: podmínky dodávek léčivých přípravků
veřejnosti určují členské státy; vyšší transparentnost, pokud jde o velkoobchodní
distributory; musí se použít sankce za porušení vnitrostátních ustanovení.

Frédérique Ries (ALDE),    písemně . – (FR) Po značkových výrobcích a cigaretách se
padělání rozšířilo na trh s léčivými přípravky a sedm milionů léčivých přípravků zabavených
každý rok tvoří přibližně 5 % všech padělků. Výzva pro evropské orgány, soudní, ale i celní,
je obrovská: musí dohledat původce a potlačovat toto obchodování, jež ohrožuje miliony
lidí po celém světě. Vítám proto dohodu dosaženou mezi Parlamentem a Radou s cílem
zavést jednotný právní rámec napříč 27 členskými státy, a tak omezit riziko padělaných
léčivých přípravků. Hlavní výhody toho bych zmínila: zásada kaskád odpovědnosti
zahrnující všechny aktéry v řetězci – držitele výrobního povolení, velkoobchodní
distributory, zprostředkovatele atd.; závazné používání bezpečnostních prvků (výrobní
číslo nebo pečeť) na balení léků na lékařský předpis; zavedení přísnějších pravidel pro
kontroly prováděné ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky;
a vypracování seznamu subjektů, jež mají povolení prodávat výrobky prostřednictvím
zásilkového obchodu.
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Závěrem bych ráda uvedla, že se jedná o velmi důležitý právní předpis. Je však nutná
mezinárodní spolupráce a kyberkontroly, mají-li se odstranit falšovaná Viagra, přípravky
na hubnutí, pleťové krémy aj., které jsou dostupné kliknutím myši.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. – (IT) Rád bych poblahopřál paní Matiasové za její
vynikající práci. Padělané léčivé přípravky jsou „tichými zabijáky“, dokonce i když nemají
žádný účinek, neboť obsahují toxické látky, které poškozují nebo dokonce zabíjejí ty, kdo
je užívají. To, že nemáme rámcový zákon, povzbuzuje padělání, což je organizovaný
zločin.

Zaznamenali jsme nepřiměřený vzestup této trestné činnosti a 400% nárůst počtu
zabavených padělaných léčivých přípravků od roku 2005. Odhaduje se, že v současné
době je 1 % léčivých přípravků, které se prodávají evropské veřejnosti prostřednictvím
legálního dodavatelského řetězce, padělaných, a toto číslo se zvyšuje. V jiných částech
světa může být v prodeji padělaných až 30 % léčivých přípravků. Kromě toho se stále ve
větší míře padělají inovativní a život zachraňující léky.

Proto jsme dnes schválili nový právní předpis, jehož cílem je zabraňovat vstupu padělaných
léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce a chránit bezpečnost pacientů.
Předpis se týká i otázky internetových prodejů a zavádí nová opatření pro bezpečnost
a vysledovatelnost, ale i sankce padělatelům, s cílem předejít tomu, aby se padělané léčivé
přípravky prodávaly občanům Evropské unie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. − Abychom byli schopni lépe ochránit
distribuční síť léčivých přípravků, je nesmírně důležité mít jasné definice nejen ohledně
oblasti působnosti, ale také jasné definice týkající se různých aktérů v dodavatelském
řetězci. Co vlastně je padělaný léčivý přípravek? Co je účinná a pomocná látka? Návrh
Komise neposkytuje potřebnou jasnost. Totéž se týká definicí různých aktérů
v dodavatelském řetězci, které by vyjasnily jejich role a odpovědnosti. Je třeba, abychom
odlišovali mezi těmi aktéry, kteří jsou již formálně uznáni – a jejichž role je považována
za spolehlivou –, a těmi, kdo do této kategorie nespadají, třebaže jsou relevantní ve vztahu
k odpovědnosti distribučního řetězce.

Proto je důležité rozlišovat mezi obchodníky a zprostředkovateli a také vyjasnit, jaké jsou
jejich role a odpovědnosti. Platí to i pro ostatní aktéry, jako například dopravce nebo
paralelní obchodníky. Směrnice by měla bránit nejasnostem a neměla by dávat jakýkoli
prostor pro „šedé“ oblasti. Měla by jednoznačně určovat, kteří aktéři mohou v této oblasti
činnost vykonávat a za jakých podmínek. Jasnější definice budou znamenat jednodušší
provádění.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písemně . − Příležitosti pro prodej padělaných léčivých
přípravků se v posledních letech rapidně zvýšily. Stále rostoucí riziko, že tyto léčivé
přípravky vstoupí do dodavatelského řetězce, znamená, že musíme v této oblasti urychleně
modernizovat legislativu. Zejména regulace prodejů uskutečňovaných po internetu je, jak
každý ví, obtížná a lze ji úspěšně zvládnout jen na mezinárodní úrovni. V návrhu Komise
tato otázka řešena nebyla, a tak přispěla práce výboru ENVI k jeho výraznému zlepšení
rozšířením o další důležitou oblast ochrany spotřebitelů, kteří nakupují léčivé přípravky
na internetu. Z povahy internetu však plyne, že riziko vyloučit nemůžeme. Musí být
zlepšena informovanost spotřebitelů o daném riziku, takže vítám začlenění kampaní
zvyšujících povědomí veřejnosti, jež byly jako součást kompromisu dohodnuty. Komise
má ojedinělé postavení, aby vzdělávací kampaně pro veřejnost koordinovala, a musí zajistit,
aby členské státy dostály v této oblasti svým povinnostem.
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Bart Staes (Verts/ALE),    písemně . −  (NL) V EU došlo ke znepokojivému nárůstu
padělaných léčivých přípravků. Mohou obsahovat složky horší jakosti, napodobeniny
látek, případně nesprávné dávky, ať už jde o složky účinné či nikoli, nebo v nich nemusí
být účinné složky vůbec, a tak vystavují pacienta vážnému nebezpečí. Pro průmysl
přesáhnou přímé a nepřímé náklady sociálního zabezpečení v případě, že nic v této věci
nepodnikneme, dozajista více než 10 miliard EUR. Spolu se skupinou Zelených / Evropské
svobodné aliance v Evropském parlamentu tuto dohodu podporuji. Modernizují se jí
stávající pravidla a zavádí bezpečnostní prvky, jimiž se zajistí identifikace, pravost
a vysledovatelnost přípravku, a zároveň zregulujeme prodeje léčivých přípravků
prodávaných prostřednictvím internetu. To je jedna z hlavních cest, díky které tyto padělané
léky skončí na evropském trhu. Podle odhadů je více než 50 % léčivých přípravků
nakupovaných přes internet na stránkách, které nespecifikují příslušnou aktuální fyzickou
adresu provozovatele, padělaných.

Je na místě tedy odlišit mezi legitimním zásilkovým prodejem či internetovou lékárnou
a nelegálním distribučním řetězcem, který zahrnuje nekontrolované nákupy na internetu.
Legitimní lékárna provozující zásilkový prodej léků musí být napojena na legálně
registrovanou lékárnu a je třeba, abychom zaručili, že každá z legitimních lékáren se
zásilkovým prodejem bude dodržovat zákonné požadavky, které platí pro lékárny
v členském státě, kde je lékárna v té době zákonným způsobem usazena.

Catherine Stihler (S&D),    písemně.  − Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která má za cíl
zabraňovat vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce
a má v úmyslu zvýšit harmonizaci, zlepšit dohledatelnost a zajistit to, aby sankce byly
odrazující a účinné. V případě, že se jedná o řešení otázky léků, pacient musí být prioritou.

Thomas Ulmer (PPE),    písemně . −  (DE) Hlasoval jsem pro zprávu, neboť poskytuje nový
základ boji proti padělaným léčivým přípravkům. Došlo k postupnému vývoji. Ačkoli se
začalo paděláním druhů léčivých přípravků, které jsou k padělání náchylné, přistoupilo
se později k padělání dalších léků i v chráněném balení. Zabraňováno uvádění léčivých
přípravků na trh je prováděním šetření a posuzováním čitelnosti údajů. Je zajištěna lepší
ochrana pro spotřebitele. Náklady pro průmysl se dají zvládnout.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písemně  .   −  (LT) Dámy a pánové, množství padělaných
léčivých přípravků vstupujících do EU roste závratnou rychlostí. Je to znepokojivé zejména
pro země, jako je Litva, které tvoří součást východní hranice EU. Východní Evropa je hlavní
trasou obchodu s padělanými léčivými přípravky v ceně miliard. Je to velký problém –
Komise uvádí, že objem padělaných léčivých přípravků prodávaných v legálním
dodavatelském řetězci v Evropě dosahuje 1,5 milionu balení ročně. Ještě znepokojivější
je ale to, že objemy se zvyšují až o 20 %. Padělané léčivé přípravky jsou tiší zabijáci. Lidé,
kteří je distribuují, jsou nebezpeční zločinci a mělo by se na ně jako na zločince pohlížet.
Sankce za padělání léčiv by měly být stejné jako v případě obchodování s drogami. To
bude vyžadovat lepší koordinaci mezi různými vnitrostátními a mezinárodními institucemi.
Musíme učinit přítrž prodeji padělaných léčivých přípravků prostřednictvím internetu,
jelikož internet je jednou z hlavních cest, jak padělané léčivé přípravky vstupují na evropský
trh. Podle Světové zdravotnické organizace tvoří 50 % léčivých přípravků prodávaných
prostřednictvím internetu padělky. Myslím si, že upozorňovat veřejnost na rizika spojená
s nakupováním léčivých přípravků na internetu by mělo být jednou z našich priorit.

Jaroslaw Leszek Walesa (PPE)  , písemně. − (PL) Hlasoval jsem pro legislativní návrh
usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady,
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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 původu, do
legálního dodavatelského řetězce. Nemůže být žádných pochyb o tom, že výskyt padělaných
léčiv v oficiálních distribučních kanálech představuje hrozbu pro celý evropský
farmaceutický systém tím, že podkopává důvěru občanů v kvalitu léků nakupovaných
v lékárnách či jiných legálních místech.

Za nejvíce znepokojivý aspekt osobně považuji změnu profilu rizika. Až doposud patřily
padělané přípravky především ke skupině „lifestylových“ léků, dochází však k dramatickému
nárůstu počtu padělaných léčivých přípravků, které mají zachránit život pacienta. Je proto
třeba stanovit jasnou a významově jednoznačnou definici „padělaného léčivého přípravku“
a rovněž je důležité definovat veškeré subjekty v distribučním řetězci, jako například
prodejce a agenty, kteří musejí vykonávat činnost na základě povolení a řídit se pravidly
správné výrobní praxe stejně tak, jako výrobci a distributoři. S ohledem na výše zmíněné
se domnívám, že je nezbytné a nanejvýš naléhavé podporovat každé opatření, které má
za cíl tento problém minimalizovat.

Návrh usnesení B7-0096/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení, protože
se ukázalo, že Komise je pevně odhodlána zlepšit v současnosti užívané systémy
financování, které zaručují, že malé a střední podniky budou mít větší přístup ke kapitálu
na svůj růst a inovační politiky. Jednou z věcí, která je v době nynější hospodářské krize
důležitá, je odstranění přílišného „byrokratického“ efektu současných systémů podpory
EU. Souhlasím sice s opatřeními navrhovanými v tomto usnesení, rád bych však Komisi
upozornil na potřebu pokročit s ambicióznějším opatřením, iniciativou „Small Business
Act“, pro programové období po roce 2013. Nesmíme zapomínat na to, že v současné
situaci je více než kdy dříve důležité, aby se malým a středním podnikům dostávalo silné
institucionální a finanční podpory, jelikož tyto podniky tvoří páteř evropského hospodářství
a jejich růst je možný jedině za předpokladu, že budou k dispozici přiměřené a udržitelné
finanční nástroje.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně. – (LT) Hlasovala jsem pro tuto důležitou
zprávu o praktických aspektech revize nástrojů EU na podporu financování malých
a středních podniků v příštím programovém období. Dvacet tři milionů malých a středních
podniků v EU, tedy 99 % všech podniků, poskytuje více než 100 milionů pracovních míst,
výrazně přispívá k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti a tvorbě pracovních míst,
je hlavním zdrojem inovací a hraje zásadní roli v udržení a zvýšení zaměstnanosti. Omezený
přístup k finančním prostředkům pro ně je ovšem hlavní překážkou jejich vytváření a růstu,
zejména když čelí současné finanční a hospodářské krizi. Proto se ztotožňuji s požadavkem
uvedeným v usnesení, aby byly v rámci rozpočtu EU výrazně navýšeny finanční prostředky
pro inovativní nástroje financování, a byly tak uspokojeny finanční potřeby malých
a středních podniků, a to i ve světle strategie Evropa 2020. Nutno však podotknout, že
současná finančněprávní úprava EU pro použití evropských finančních prostředků
a programů je zbytečně složitá a časová i finanční náročnost splnění těchto požadavků je
zcela neúměrná výhodám, které příjemcům financování tato podpora skýtá. Souhlasím
tedy s požadavkem, aby Komise navrhla jednodušší a méně nákladná pravidla a pokyny,
zejména u programů, které jsou určeny na podporu financování malých a středních podniků
v malém rozsahu.
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Roberta Angelilli (PPE),    písemně. − (IT) V říjnu loňského roku představila Evropská
komise politický dokument s názvem „Průmyslová politika pro věk globalizace“, který
obsahuje řadu konkrétních iniciativ, jejichž účelem je dodat evropské průmyslové politice
silný impuls.

Malé a střední podniky jsou, jak řekl včera na půdě Parlamentu komisař Tajani, „krví“
našeho hospodářského rozvoje. Jedno pracovní místo ze čtyř závisí na průmyslovém
sektoru, stejně jako naše globální konkurenceschopnost, inovace a výzkum. Chceme-li
odstranit byrokratické překážky a zjednodušit pravidla, potřebujeme odhodlanost
a koordinaci evropských a vnitrostátních institucí, bank a malých a středních podniků.
V posledních měsících jsme učinili velký pokrok v souvislosti s přijetím směrnice
o opožděných platbách, ochranou obchodních známek a produktů, možnostmi rozvoje
zelené ekonomiky a novými politikami zaměřenými na cestovní ruch, před námi je však
ještě spousta práce.

Mnohé společnosti v EU jsou závislé na finančních prostředcích EU a pobídkách, a právě
proto je nutné zajistit a usnadnit přístup k úvěrům. Jde o skutečně prioritní cíl a já doufám,
že mu bude věnována velká pozornost při revizi Small Business Act, kterou komisař Tajani
osobně představí 23. února v Římě.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. −  (LT) Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení.
Malé a střední podniky v EU představují 99 % všech podniků a poskytují více než
100 milionů pracovních míst. Výrazně přispívají k hospodářskému růstu, sociální
soudržnosti a vytváření pracovních míst. Hlavní překážkou jejich vzniku a růstu je ovšem
omezený přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům, přičemž současná
finanční a hospodářská krize tyto možnosti ještě dále zhoršila. Bankovní sektor požaduje
větší zajištění a vyšší rizikové prémie. Jsem přesvědčen, že pro zajištění životaschopnosti,
růstu a potenciálu k vytváření pracovních míst v tomto odvětví je dostupnost systémů
zajišťování úvěrů a půjček nezbytně nutná. Velkou pozornost je nutné věnovat i půjčkám
pro malé a střední podniky ze strany Evropské investiční banky, neboť v roce 2008 bylo
na tuto oblast vyčleněno 15 miliard EUR, podle průzkumu se však jen malá část těchto
peněz dostala k malým a středním podnikům, jelikož banky spravující půjčky v jednotlivých
členských státech zpřísnily pravidla pro poskytování bankovních úvěrů. Jsem přesvědčen,
že Evropská komise musí přijmout nezbytná opatření, aby zajistila, aby se vyčleněné
finanční prostředky dostaly do rukou malých a středních podniků, a tak se zajistila
životaschopnost a růst tohoto velmi důležitého odvětví.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Jsem ohromen počtem malých a středních podniků
v Evropské unii – 23 milionů, a počtem pracovních míst, která tyto podniky poskytují –
100 milionů. Tyto údaje jasně ukazují, že musíme posílit systém financování tohoto
odvětví. Evropský systém financování je však různorodý a komplikovaný. Souhlasím
s autory návrhu usnesení, že systém musí být ve finančním období 2014–2020 maximálně
soudržný. Podporuji myšlenku autorů požadovat, aby Komise vybízela členské státy
k provedení potřebných reforem. Malé a střední podniky se setkávají v rámci jednotného
trhu, dostává se jim však nestejně vysoké podpory v rámci jejich vnitrostátního prostředí.
Současně souhlasím s výhodami jednotného kontaktního místa pro všechny finanční
nástroje EU určené pro malé a střední podniky jakožto řešení pro vyvažování vnitrostátních
systémů podpory a příslušných evropských systémů.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. – (IT) Krize zaměstnanosti je více než dostatečným
důvodem pro přijetí dokumentu, který apelováním na použití zásady subsidiarity v oblasti
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důchodů konečně uznává fakt, že při přestavbě sociální Evropy musí hrát hlavní úlohu
vlády. Skutečnou změnu směrem k obnově by přineslo jen odvážné rozhodnutí navracející
se ke kořenům demokracie vycházející z reforem na poli zaměstnanosti, které zvyšují
atraktivitu práce, a z mzdového federalismu, který by zohledňoval odlišné životní náklady
v jednotlivých evropských regionech, v rámci čehož by byly nově stanoveny výše mezd
i důchody. Chtěla bych upozornit, že zásadní úlohu v tom všem mají malé a střední podniky.
V Evropě je jich obrovský počet, což znamená, že vytvářejí pracovní místa a udržitelnost.
Snížíme-li ceny práce prostřednictvím snížení daní a poskytneme-li našim malým podnikům
možnost dále fungovat a investovat v regionu, bude to důležitý posun na cestě
k zrovnoprávnění příspěvků zaplacených pro starší generace a zajištění budoucího jistého
a kvalitního života pro generace mladší.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně  .   −  (LT) Nutno podotknout, že velký počet malých
a středních podniků bude, pokud jde o vnější financování, nadále závislý na úvěrech
a půjčkách. Musíme upozornit na to, že bankovní sektor, který je stále citlivější na otázky
kapitálu a rizika, požaduje stále větší zajištění a vyšší rizikové prémie, což je v tomto velmi
velkém odvětví hospodářství příčinou nedostatečného financování a zmařených
podnikatelských a pracovních příležitostí. S ohledem na to se domnívám, že dostupnost
zajišťování úvěrů a půjček má zásadní význam pro využití potenciálu malých a středních
podniků v oblasti růstu a pracovních míst. Je tudíž nutné uvést stávající programy na
vnitrostátní úrovni a úrovni EU na stejnou úroveň. Je velmi důležité pokračovat se
zaváděním zajišťovacích nástrojů v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace
(CIP), nástroje pro sdílení rizik a financování v rámci sedmého rámcového programu
a strukturálních fondů (JEREMIE). Jejich řádnému provádění v současnosti brání příliš
složité administrativní postupy, Komise by tudíž měla čerpání strukturálních fondů
v souvislosti s finančními nástroji malých a středních podniků usnadnit, zejména pokud
jde o financování revolvingových fondů pro financování zajištění, a současně zabránit
vytváření duplicitních struktur ke stávajícím systémům.

Jan Březina (PPE),    písemně. – (CS) Vzhledem k tomu, že vnější financování mnoha malých
a středních podniků závisí na úvěrech a půjčkách, je třeba vytvořit programy zajišťování
úvěrů a půjček a v tomto směru zvýšit úlohu Evropské investiční banky. Komise by se
rovněž měla zasadit o odstranění překážek na trhu rizikového kapitálu a dluhopisů, které
brání rozvoji těchto trhů v Evropě, a rozšířit nástroje pro sdílení rizika na investice do
vlastního kapitálu. S tím souvisí nutnost zvýšení povědomí o rizicích mnoha národních
systémů daní a podpor motivujících k dluhovému financování a odrazujících od financování
prostřednictvím zvyšování základního kapitálu. Za vážný problém považuji složitost
finančních předpisů EU a pokynů pro evropské finanční nástroje, zejména jsou-li evropské
fondy a programy využívány na podporu jednotlivých podniků poskytováním poměrně
nízkých finančních částek. Časové a finanční nároky na splnění požadavků těchto předpisů
jsou naprosto neúměrné přínosu, který konečný příjemce finančních prostředků získá.
Nevyhovující je rovněž roztříštěnost programů na podporu MSP. Komise by měla zajistit,
aby CIP, 7. rámcový program a JEREMIE byly více provázané a aby pro ně bylo vytvořeno
jednotné kontaktní místo, kde by MSP mohly získat přehledné a ucelené informace
o možnostech využití těchto nástrojů.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně.  −  (PT) Dvacet tři milionů malých a středních
podniků v EU má klíčový význam pro hospodářský růst, sociální soudržnost a vytváření
pracovních míst. Ráda bych vyjádřila politování nad tím, že malé a střední podniky mají
omezený přístup k finančním prostředkům, což se ještě zhoršuje v době současné finanční
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a hospodářské krize. Dostupnost úvěrů a jejich zajištění má zásadní význam pro to, aby
malé a střední podniky mohly využít svůj potenciál růstu a zaměstnanosti. Vítám vytvoření
nového nástroje EU pro mikrofinancování pracovních míst s názvem Progress. Podporuji
zavádění zajišťovacích nástrojů v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace,
nástroje pro sdílení rizik a financování v rámci sedmého rámcového programu
a strukturálních fondů a iniciativu společné akce na podporu mikrofinančních institucí
v Evropě. Vyzývám však Komisi, aby čerpání ze strukturálních fondů usnadnila a zvýšila
jeho pružnost ve vztahu k programům financování malých a středních podniků. Dále
vyzývám, aby bylo navýšeno financování inovativních finančních nástrojů v rozpočtu EU
a vznikla zjednodušená a méně nákladná pravidla a pokyny.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně . – (RO) Domnívám se, že specifické strategie,
opatření a akční plány Evropské komise týkající se malých a středních evropských podniků
je třeba zdokonalit. Podporuji vznik nového evropského nástroje pro poskytování
mikrofinancování pro zaměstnanost a zlepšení právní úpravy EU a přístupu malých
a středních podniků na jednotný trh a k financování.

Christine De Veyrac (PPE),    písemně. – (FR) Malé a střední podniky v Evropě vytvářejí
na 100 milionů pracovních míst, jsou tudíž páteří evropského hospodářství. Pouze dvě
procenta z nich však mají přístup k finančním prostředkům EU. Proto jsem hlasovala pro
návrh usnesení přijatý Evropským parlamentem, který požaduje, aby byla v příštím
programovém období (2014–2020) věnována financování malých a středních podniků
mimořádná pozornost, a to s využitím inovativních nástrojů financování. Vítám tento
jasný signál, který Parlament vůči Komisi a Radě vyslal: vyzývá je, aby odstranily
administrativní překážky, které je pro malé a střední podniky obzvláště obtížné překonat
a které těmto podnikům brání v přístupu k finančním prostředkům EU a programům
podpory.

Diane Dodds (NI),    písemně.  − Malé a střední podniky sehrají rozhodující úlohu při
oživení ekonomik v celé Evropě, které v současnosti procházejí hospodářskou recesí, či
přinejlepším mírným hospodářským růstem. V mém volebním obvodu v Severním Irsku
lze za malé a střední podniky označit 98 % všech společností. Je nutné, aby se malým
a středním podnikům dostalo maximální podpory, aby mohly svou úlohu v rámci
hospodářské obnovy sehrát. Ovšem s čím se nyní potýkají? Jsou pod tlakem bank
v souvislosti s úvěry, které již mají nebo si chtějí vzít, přičemž tyto úvěry jsou nezbytné
k jejich přežití. EU musí proto hledat způsoby, jak povzbudit banky, aby půjčky poskytovaly,
a současně zajistit, aby byly na úrovni EU zavedeny takové mechanismy, které zajistí
dostupnost podpory pro malé a střední podniky.

Současně programy je nutné vzájemně propojit a zjednodušit, aby žádání o ně a přístup
k nim byly snazší. Mnohé malé a střední podniky, které jsou již tak zavaleny byrokracií
EU, mají omezenou pracovní sílu a zkrátka nemají kapacitu ani čas na to, aby proces podání
žádosti v jeho současné podobě absolvovali. Při tvorbě některých programů dokonce nikdo
ani nepomyslel na to, kdo tyto programy skutečně potřebuje. Stávající programy mohou
pomoci, musí však být snazší takovou pomoc získat.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro tento návrh usnesení, neboť
jsem zastáncem změny ohledně přístupu malých a středních podniků k evropským
finančním prostředkům, které jsou důležitým zdrojem pro jejich vznik a růst, i při vědomí
dopadů současné finanční a hospodářské krize, která problém těchto společností v přístupu
k financím z veřejných i soukromých zdrojů ještě vyostřila.
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Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) V Evropské unii je zhruba 23 milionů malých a středních
podniků. Jejich přínos pro národní hospodářství a jejich potenciál růstu pro trh práce jsou
nepopiratelné. Jedním z příkladů je Portugalsko: přibližně 300 tisíc malých a středních
podniků představuje více než 99 % celkového počtu společností a je přímo odpovědných
za více než 2 miliony pracovních míst, přičemž jejich společný obrat činí zhruba
170 miliard EUR. V důsledku nedávné hospodářské krize se schopnost financování těchto
malých a středních podniků, která byla již předtím omezená, dále výrazně snížila, konkrétně
vinou ještě přísnějších úvěrových podmínek stanovených bankovním sektorem. Opět tak
vzrostl význam fungování systému financování malých a středních podniků, zejména
prostřednictvím většího objemu prostředků vyčleněného z rozpočtu Unie v rámci programu
pro konkurenceschopnost a inovace ze strukturálních fondů a sedmého rámcového
programu. Současně je nutné postupně odstraňovat nedostatky trhu a odstraňovat
i administrativní překážky. Musí být v pravý čas přijata správná opatření, aby vnitrostátní
ekonomiky členských států mohly využít svůj potenciál růstu a přispívat k růstu trhu práce;
díky tomu se členské státy budou moci rozvíjet, což povede k sociální soudržnosti.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně – (PT) Předmětem návrhu usnesení jsou praktické
aspekty revize nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků v příštím
programovém období. Počet malých a středních podniků v Evropě za poslední roky výrazně
vzrostl. Tvoří již 99 % celkového počtu podniků, jsou zdrojem zhruba 100 milionů
pracovních míst a výrazně přispívají k hospodářskému růstu a sociální soudržnosti.
Navzdory tomu je pro ně velmi složité získat finanční prostředky, což se v době současné
finanční krize ještě zhoršilo, neboť bankovní sektor zavedl přísné podmínky přístupu
k jeho mechanismům financování.

Proto vítám přijetí tohoto usnesení a doufám, že mechanismy financování malých
a středních podniků budou výrazně posíleny a dojde ke zjednodušení administrativních
postupů, zejména tím, že se sníží počet programů a vnitrostátní programy a programy na
úrovni EU se budou navzájem lépe doplňovat.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  , písemně. – (PT) Tento návrh usnesení je velmi vnitřně
rozporný – obsahuje sice některé pozitivní zmínky o opatřeních, která jsou nutná na
podporu malých a středních podniků, obhajuje a požaduje však stejné politiky, jako ty,
které jsou základem problémů, s nimiž se malé a střední podniky v současnosti potýkají,
zejména mám na mysli Pakt o stabilitě a růstu, liberalizaci finančních trhů a takzvanou
volnou hospodářskou soutěž. To slouží jedině k ochraně hospodářských a finančních
zájmových skupin, které si účtují vysoké ceny a dále zvyšují svůj zisk, ať už při poskytování
úvěrů nebo prostřednictvím cen za energie nebo jiné komodity.

Právě nyní však potřebujeme účinnou změnu politiky Unie. Je načase, abychom upustili
od Paktu o stabilitě a růstu a jeho nesmyslných kritérií a nahradili jej skutečným paktem
pro zaměstnanost a sociální pokrok, který by podněcoval drobné investice, který by
mikropodnikům umožnil růst, a podporoval především skupiny – například mladé
podnikatele –, které jen stěží hledají příležitost pro uplatnění svých podnikatelských
záměrů, a podporoval zaměstnanost s právy a lepší životní podmínky, aby vzrostla kupní
síla obyvatel.

Elisabetta Gardini (PPE),    písemně. − (IT) Domnívám se, že tento návrh je v některých
ohledech pro hospodářské odvětví, které hraje v rámci ekonomiky EU klíčovou roli – pro
malé a střední podniky –, dlouho očekávaným opatřením. Přezkum podpůrných nástrojů
je namístě i v souvislosti s hospodářskou krizí, která měla pro malé a střední podniky
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obzvláště zhoubné důsledky, což výmluvně dokládá i zánik 3 250 000 pracovních míst
jen v letech 2009 až 2010 (je to více než třetina nových pracovních míst, která v tomto
odvětví vznikla). V této souvislosti považuji za důležité zdůraznit spolupráci mezi
Evropskou komisí a Evropskou bankou, jež poskytují mimořádnou podporu investicím,
které budou moci maximalizovat účinnost programů financování malých a středních
podniků. Je především nutné zajistit úvěrovou návaznost prostřednictvím opatření v oblasti
likvidity a kapitálových požadavků a nových iniciativ ve třech strategických oblastech, jež
mají za cíl posílit konkurenceschopnost společností ve fázi, která je sice stále ještě obtížná,
ale zcela jistě s větším zaměřením na rozvoj – jedná se o internacionalizaci, inovace a růst
do velikosti. Již přijetím směrnice o opožděných platbách ze strany veřejných orgánů
Evropa vyslala důležitý signál na podporu malých a středních podniků, a pokud chce
stimulovat hospodářský růst v Evropě, měla by tímto směrem dál pokračovat.

Louis Grech (S&D),    písemně.  − Malé a střední podniky jsou nezbytnou součástí páteře
evropského hospodářství a jsou hlavním motorem vytváření pracovních míst,
hospodářského růstu, sociální soudržnosti a inovací v Evropě. Zapojení a aktivní účast
malých a středních podniků jsou pro zlepšení konkurenceschopnosti jednotného trhu
nutností. V souvislosti s finanční krizí se jasně ukázalo, že evropské finanční trhy
v současnosti nedokážou malým a středním podnikům nabídnout odpovídající mechanismy
financování. Inovativní a na růst orientované malé podniky musí navýšit základní kapitál
z vnějších zdrojů, protože buď nemají vlastní finanční zdroje, nebo nemají přístup
k úvěrovým nástrojům bank. Podnikatelsky vstřícnější prostředí pro mikropodniky
a podniky řemeslné výroby by se mělo podporovat s využitím nabídky vysoce kvalitních
podpůrných služeb, lepšími právními a fiskálními opatřeními a sociální ochranou nových
podnikatelů.

Vhodnější a udržitelné finanční nástroje by měly zajistit, aby malé a střední podniky měly
lepší přístup ke kapitálu. Komise by měla zdvojnásobit svou snahu o odstranění byrokracie
ve stávajících systémech podpory EU a usnadnit přeshraniční bankovní styk tím, že odstraní
veškeré stávající překážky použití konkurenčních zúčtovacích a vypořádacích systémů
a bude uplatňovat jednotná pravidla obchodu. Komise by měla provést srovnávací analýzu
toho, co je v současnosti pro malé a střední podniky na trhu kapitálových investic dostupné
a jaké jsou jejich skutečné potřeby.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument, neboť dvacet
tři milionů malých a středních podniků v EU, tedy 99 % všech podniků, poskytuje více než
100 milionů pracovních míst, výrazně přispívá k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti
a vytváření pracovních míst, je významným zdrojem inovací a hraje zásadní úlohu
při udržení a zvýšení zaměstnanosti. Hlavní překážkou jejich vzniku a růstu je ovšem
omezený přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům, přičemž tento
problém ještě vyostřila současná finanční a hospodářská krize. Bankovní sektor požaduje
stále větší zajištění a vyšší rizikové prémie, což je v tomto zvláště rozsáhlém odvětví
hospodářství příčinou nedostatečného financování a zmařených podnikatelských
a pracovních příležitostí. Dostupnost zajišťování úvěrů a půjček má zásadní význam pro
využití potenciálu malých a středních podniků v oblasti růstu a pracovních míst. Souhlasím
s tím, že musíme maximálně pracovat na tom, abychom zajistili účinné provádění stávajících
finančních nástrojů na vnitrostátní úrovni i úrovni EU, zjednodušili administrativní postupy
a usnadnili čerpání strukturálních fondů.

Tunne Kelam (PPE),    písemně.  − Hlasoval jsem pro usnesení, neboť zdůrazňuje jeden ze
zásadních problémů, jimž v současnosti čelíme. Krize finančního sektoru zapříčinila
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vzestup požadovaného zajištění a rizikových prémií, a v důsledku toho je mnohem
obtížnější získat startovací úvěry a další finanční zdroje. Nemůžeme dovolit, aby malé
a střední podniky trpěly větší zátěží a vyššími administrativními náklady. Nemůžeme
dovolit krach malých a středních podniků pod tíhou byrokracie a přísnějších pravidel
finančního sektoru. Malé a střední podniky jsou hybnou silou našeho hospodářství – neměli
bychom je trestat za nesprávné řízení ve finančním sektoru. Je důležité, abychom taková
usnesení přijímali dosti často, abychom sami sobě, Komisi i členským státům připomněli,
že naší povinností je zajistit udržitelné hospodářství. To je možné jedině za předpokladu,
že budeme mít udržitelné malé a střední podniky.

Jürgen Klute (GUE/NGL),    písemně. −  (DE) Podpora malých a středních podniků zajistí
četná pracovní místa a posílí inovační potenciál evropského hospodářství. Je tedy zcela
namístě zajistit přiměřené poskytování půjček kapitálu těmto podnikům, neboť jedině tak
budou moci uskutečnit potřebné investice. Ovšem navýšení rizikového kapitálu, které
Evropský parlament požaduje, je nutné kategoricky odmítnout. Namísto toho, aby bankám
uložil povinnost podporovat reálnou ekonomiku poskytováním vhodných úvěrů, Parlament
požaduje, aby bylo pro malé a střední podniky snazší získat příspěvky z investičních fondů
a od soukromých společností na kapitálových trzích.

Ve snaze pomoci solidárně všem návrh usnesení volá na pomoc soukromé kapitálové
společnosti a chce usnadnit obchodování s těmito společnostmi. Malé podniky by tak ale
byly vydány napospas investorům ještě více, než je tomu nyní. Tito investoři často usilují
o nesmyslně vysoké dvoumístné zisky, kterých často mohou dosáhnout jedině tak, že
z podniků oddělují malé části a postupně je rozprodávají.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. − (IT) Malé a střední evropské podniky mají zásadní
význam pro hospodářský růst Evropské unie. Dvacet tři milionů malých a středních podniků
odpovídá 99 % evropských společností. Tato čísla sama o sobě vysvětlují, proč chceme
a musíme tyto společnosti, které jsou skutečným motorem našeho hospodářství, chránit.
Usnesením, o němž jsme dnes hlasovali, jsme se snažili dát Komisi jasný vzkaz: tyto
společnosti nelze zanedbávat. Z toho důvodu jsem hlasoval pro v souladu s naším
požadavkem, aby se finanční prostředky pro malé a střední podniky navýšily, aby se snížila
míra byrokracie a byly upraveny požadavky týkající se získávání finančních prostředků
tak, aby je malé a střední podniky mohly skutečně využít, a také aby bylo vyčleněno více
peněz na výzkum. Hospodářskou krizi, která Evropu v posledních letech sužuje, je třeba
zažehnat, a můžeme jedině doufat, že naše hospodářství oživíme tím, že budeme tyto
společnosti podporovat.

David Martin (S&D),    písemně  .   − Hlasoval jsem pro toto usnesení, které výrazně
podporuje dlouhodobé provádění zajišťovacích nástrojů v rámci programu pro
konkurenceschopnost a inovace (CIP), nástroje pro sdílení rizik a financování v rámci
sedmého rámcového programu a strukturálních fondů (JEREMIE) s cílem posílit poskytování
půjček malým a středním podnikům, a iniciativy JASMINE na podporu mikrofinančních
institucí; poukazuje na to, že jejich řádnému provádění v současnosti brání příliš složité
administrativní postupy, Komise by tudíž měla čerpání strukturálních fondů v souvislosti
s finančními nástroji malých a středních podniků usnadnit, zejména pokud jde o financování
revolvingových fondů pro financování zajištění, a současně zabránit vytváření duplicitních
struktur k těm stávajícím.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) V EU existuje 23 milionů malých a středních podniků,
což odpovídá 99 % všech společností a více než 100 milionům pracovních míst. Tyto
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podniky mají zásadní přínos pro hospodářský růst, sociální soudržnost a vytváření
pracovních míst, představují důležitý zdroj inovací a jsou klíčové pro udržení a rozšíření
zaměstnanosti.

Co se však týče přístupu k finančním prostředkům, nemají příliš na vybranou, což je hlavní
překážkou jejich vzniku a růstu. Současná finanční a hospodářská krize problém jen
umocnila. Ve světle strategie Evropa 2020 je proto zásadní, aby byl podstatně navýšen
objem finančních prostředků z rozpočtu EU pro inovativní finanční nástroje, a byly tak
pokryty potřeby malých a středních podniků.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Malé a střední podniky výrazně přispívají k růstu
a mají zásadní přínos pro růst a sociální soudržnost a hrají hlavní úlohu v udržování
a zvyšování zaměstnanosti. Hlavní překážkou vytváření a růstu těchto podniků je ovšem
omezený přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům, přičemž tento
problém ještě vyostřila současná finanční krize. Banky jsou stále méně ochotny financovat
rizikovější podnikatelské projekty, inovativní produkty či převody podniků. Proto musíme
fungování mechanismů financování malých a středních podniků posílit, podpořit
probíhající provádění zajišťovacích nástrojů a navýšit finanční prostředky pro inovativní
nástroje financování. Podniky musí mít lepší přístup k nástrojům financování založeným
na kapitálu. Rovněž složitost finančněprávní úpravy a administrativní zátěž rozvoj malých
a středních podniků omezují. Tudíž je důležité odstranit veškeré administrativní překážky
a navrhnout jednodušší a méně nákladná pravidla a pokyny.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − Toto je to nejužitečnější usnesení za celé období
2009 až 2011. Upřímně doufám, že autoři usnesení budou pokračovat dále a budou se
zabývat otázkami zmírnění daňové zátěže malých a středních podniků, zpřístupní úvěrové
financování s nižší sazbou a zlepší komunikaci mezi finančními strukturami EU a malými
a středními podniky a konečně se budou zabývat situací v odlehlých regionech EU, například
v lotyšském městě Latgale. Vláda tam provádí náležitě naplánovanou a vykalkulovanou
likvidaci malých a středních podniků v Latgale tím, že jim brání v přístupu k informacím
o stabilizačních fondech, zvyšuje jejich daňové zatížení a posiluje množství kontrolních
a represivních fiskálních orgánů. To vše vede k likvidaci daňového základu a v důsledku
toho je dnes Lotyšsko na pokraji bankrotu.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Malé a střední podniky poskytují v EU 100
milionů pracovních míst. V důsledku krize se však tyto podniky stále častěji potýkají
s problémem financování, neboť většina z nich je financována zvnějšku. Banky jim nyní
nabízejí úvěry za přísných podmínek zvýhodněných půjček. Bylo by dobré, kdybychom
v tomto směru dokázali nabídnout řešení, které by obnášelo minimální byrokracii
a splňovalo požadavky obou stran. Hlasoval jsem pro zprávu, protože malé a střední
podniky by podle mne měly být v zájmu udržení stabilního hospodářství finančně
podporovány.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro návrh usnesení, jelikož malé
a střední podniky mají zásadní význam pro hospodářský růst, sociální soudržnost, vytváření
pracovních míst a inovace. Je velmi důležité zřídit účinné nástroje na podporu financování
malých a středních podniků, přičemž zvláštní pozornost by měla být v příštím
programovém období věnována mezaninovým finančním nástrojům, jež by odstranily
překážky financování a podpořily vznik a růst nových inovativních podniků, zajistily lepší
přístup k evropskému rizikovému kapitálu a trhům s dluhopisy a současně odstranily
překážky rozvoje těchto trhů. Souhlasím s návrhem, jehož cílem je vytvářet lepší podmínky
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pro přístup začínajících a inovativních podniků ke kapitálu. Musíme maximálně pracovat
na tom, abychom zajistili účinné provádění stávajících finančních nástrojů na vnitrostátní
úrovni i úrovni EU, zjednodušili administrativní postupy a usnadnili čerpání strukturálních
fondů. Je velmi důležité, aby členské státy provedly základní reformy v oblasti zdanění
malých a středních podniků a systémů na podporu těchto podniků. Současně je nutné
navýšit prostředky z rozpočtu EU pro inovativní finanční nástroje, přičemž by mělo být
vyčleněno více finančních prostředků na program pro konkurenceschopnost a inovace.
Kromě toho je nutné snížit administrativní překážky pro malé a střední podniky, vzájemně
sladit řízení jednotlivých inovativních finančních nástrojů, koordinovat programy
financování malých a středních podniků a vytvořit systém jednoho správního místa.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem pro návrh usnesení na
podporu financování malých a středních podniků v příštím programovém období. Malé
a střední podniky a rodinné podniky jsou páteří většiny evropských ekonomik. Jsou to
pracoviště, kde vznikají inovativní myšlenky a původní produkty. Jsou to zároveň podniky,
které vždy byly hybnou silou hospodářského růstu. Konkrétně v Řecku potřebuje tato
kategorie podniků, jež tvoří drtivou většinu veškeré podnikatelské aktivity v Řecku, pomoc
v současné recesi. Evropský parlament chce v tomto návrhu usnesení jasně říci, že nová
generace programů EU pro malé a střední podniky musí vycházet z nové situace v Evropě,
musí být založena na snazším přístupu malých a středních podniků k půjčkám a je třeba
se v ní zaměřit na vytváření pružných mechanismů financování, například
mikrofinancování.

Maria do Céu Patrăo Neves (PPE),    písemně. – (PT) Tento návrh usnesení o praktických
aspektech revize nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků v příštím
programovém období je v nynější situaci velmi důležitý. Omezený přístup malých
a středních podniků k finančním prostředkům je vskutku hlavní překážkou jejich vzniku
a růstu. Současná finanční a hospodářská krize problém přístupu malých a středních
podniků k finančním prostředkům ještě umocnila. Uvědomíme-li si, že malé a střední
podniky přispívají k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti a tvorbě pracovních míst,
jsou hlavním zdrojem inovací a mají zásadní úlohu při zvyšování zaměstnanosti, pak
můžeme porozumět významu navrhovaných změn tohoto právního rámce, jejichž cílem
je zlepšit fungování systémů financování malých a středních podniků. Z výše uvedených
důvodů jsem hlasovala pro usnesení.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. − Evropský parlament bere na vědomí, že
velké množství malých a středních podniků bude i nadále, co se týče externího financování,
závislé zejména na úvěrech a půjčkách; obává se, že bankovní sektor, který je stále citlivější
na otázky kapitálu a rizika, požaduje stále větší zajištění a vyšší rizikové prémie, což je
v tomto velmi velkém odvětví hospodářství příčinou nedostatečného financování
a zmařených podnikatelských a pracovních příležitostí; domnívá se tudíž, že dostupnost
systémů zajišťování úvěrů a půjček má klíčový význam pro využití potenciálu malých
a středních podniků z hlediska růstu a pracovních míst; uvědomuje si, že je zapotřebí
vyvážit existující programy na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, a potvrzuje významnou
úlohu půjček, které malým a středním podnikům poskytuje Evropská investiční banka.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. − (IT) Hlasovala jsem pro dokument, neboť se domnívám,
že může nějakým způsobem pomoci více než 23 milionům malých a středních evropských
podniků, které mají zásadní přínos pro hospodářský růst a sociální soudržnost v Evropské
unii díky 100 milionům pracovních míst, která poskytují. Příliš často banky v posledních
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letech od malých a středních podniků, které potřebovaly kapitál pro rozšíření či oživení
svého podnikání, požadovaly stále větší záruky.

Z toho důvodu je nutné výrazně navýšit nástroje financování, které mohou takovým
podnikům pomoci, a podnítit provádění nástrojů, které umožní například sdílení rizik
mezi různými zúčastněnými subjekty. Složitost finančněprávní úpravy v EU navíc často
zahrnuje obrovské časové i finanční náklady na samotné byrokratické požadavky. Schválili
jsme pravidla a nyní je na členských státech, aby přijaly ad hoc opatření k revitalizaci
a podpoře konkrétního postavení svých malých a středních podniků, a podnítily tak růst
odvětví, které samo o sobě představuje více než 90 % všech podniků v Unii a představuje
životně důležitou krev našeho hospodářství.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    písemně. – (ET) Dnes jsem hlasoval pro návrh usnesení
podporujícího financování malých a středních podniků. Domnívám se, že postavení malých
a středních podniků a využití finančních prostředků Evropské unie musí být účinnější, aby
se zajistilo, že krize likvidity, která se objevila v průběhu finanční krize, jež měla dopad
zejména malé a střední podniky, se nebude opakovat. V Estonsku i Evropské unii jako
celku tvoří malé a střední podniky 99 % všech podniků, a proto je důležité, aby tato výrazná
většina měla přístup k finanční podpoře, zejména v těžkých letech krize. Upřímně doufám,
že Evropská unie a malé a střední podniky společně přivedou evropské hospodářství na
nový počátek vzestupu a že v budoucnosti budeme lépe připraveni čelit případné nové
krizi.

Csanád Szegedi (NI),    písemně.  −  (HU) Hlasoval jsem pro pozměňovací návrh 6 návrhu.
Jsem přesvědčen, že je nutno začínající a inovativní podniky podporovat a zajistit jim lepší
přístup k nástrojům založeným na kapitálu. Komise by měla klást větší důraz na programy
a finanční nástroje plánované pro příští programové období i na podporu těchto nástrojů
fondy a nástroji sdílení rizik.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. − (PT) Malé a střední podniky jsou důležitou složkou
hospodářského růstu a vytváření pracovních míst v Evropské unii – skýtají více než 100
milionů pracovních míst a výrazně přispívají k sociální soudržnosti. Přístup těchto
společností k finančním úvěrům a půjčkám je však omezen a hospodářská krize situaci,
již tak velmi složitou vinou administrativní zátěže, ještě vyostřila. Snahu zlepšit systém
financování malých a středních podniků vnímám velmi pozitivně. Jsem přesvědčen, že
takový přístup musí zahrnovat posílení úlohy Evropské investiční banky v systému půjček,
a také provádění stávajících nástrojů v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace,
programu Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky (JEREMIE)
a programu Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě JASMINE.

Jsem taktéž zastáncem zjednodušení přístupu malých a středních podniků ke strukturálním
fondům, zejména pokud jde o systémy zajištění, s cílem zabránit, aby se nezdvojovaly.
Současně by bylo vhodné zvážit nové účinné finanční nástroje pro příští víceletý finanční
rámec, například společné nástroje ve spolupráci s EIB.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písemně  .   −  (LT) Malé a střední podniky jsou páteří naší
společnosti a motorem našeho hospodářství. V Litvě i v EU představují malé a střední
podniky 99 % všech podniků. Malé a střední podniky zajišťují Litevcům více než 70 %
pracovních míst. Malé a střední podniky zásadně přispívají k realizaci cílů Lisabonské
smlouvy, která prosazuje inovace, konkurenceschopnost, sociální soudržnost a vytváření
pracovních míst. Proto je důležité vytvořit prostředí, v němž by se tyto oblasti mohly
rozvíjet. Malé a střední podniky i začínající a inovativní podniky musí mít lepší přístup
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k finančním nástrojům EU. Dostupnost zajišťování úvěrů a půjček má zásadní význam
pro využití potenciálu malých a středních podniků v oblasti růstu a pracovních míst.
V současné době mnoha investičním plánům hrozí, že nebudou vinou nejasností
a chybějících finančních prostředků realizovány. Je proto důležité, aby banky zlepšily
opatření likvidity a podporovaly investice do reálné ekonomiky. Dále je důležité podporovat
kapitálové trhy pro začínající a inovativní podniky. Musíme intenzivněji pracovat na
odstranění administrativních překážek. K tomu bude zapotřebí pokrokové řízení
a hospodářství ve vztahu k inovativním mechanismům financování.

Derek Vaughan (S&D),    písemně.  − Malé a střední podniky představují zhruba 99 %
všech podniků v rámci Evropské unie, výrazně přispívají evropskému hospodářství
prostřednictvím inovací, hospodářského růstu a vytvoření více než 100 milionů pracovních
míst. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která ukazuje, jak důležité je umožnit fungování
malých a středních podniků tím, že se nebudou muset potýkat se zbytečně složitou právní
úpravou, současně však vybízí k účinnosti, flexibilitě a investicím.

Uznávám dosavadní kroky ke zmírnění finanční a administrativní zátěže malých a středních
podniků, například v roce 2010 vytvoření finančního fóra malých a středních podniků,
naléhavě však Komisi vyzývám, aby učinila více a vytvořila tak konkurenceschopnější
a přístupnější hospodářské prostředí pro malé a střední podniky, které jsou tak důležité
pro úspěch evropského hospodářství.

Pobídky musí podnítit nezbytné reformy finančních systémů členských států, je nutné
investovat do inovací malých a středních podniků a administrativní systémy musí fungovat
ku prospěchu těchto podniků, nikoli naopak, a pomáhat jim ve vytváření stabilnější
a rozmanitější evropské ekonomiky.

Artur Zasada (PPE),    písemně. − (PL) Vítám výsledek dnešního hlasování. Podle plánu
bude zhruba 70 % finančních prostředků EU pro podnikatele vyplaceno v podobě půjček.
Nevratné dotace budou primárně určeny pro vysoce rizikové projekty, které by jen stěží
získaly půjčku. Podle odborníků je pomoc poskytnutá v podobě zvýhodněné půjčky nebo
záruky v dlouhodobém horizontu lepší než nevratná pomoc. Pro podnikatele je zvýhodněná
půjčka méně výhodná. Touto formou lze však pomoci mnohem většímu počtu podnikatelů
a systém půjček, do něhož byly jednou vloženy peníze, může teoreticky fungovat
donekonečna.

Proto podporuji myšlenku, že by po roce 2014 mělo být 70 až 80 % podpory podnikatelům
vyplaceno ve formě půjček a záruk, zbytek pak jako nevratné granty. Posledně jmenované
by měly být vyhrazeny na podporu inovativních vysoce rizikových projektů, jinak řečeno
těch, které by jen stěží získaly půjčku.

Zpráva: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. − (PT) Budoucnost evropských veřejných důchodů je
jednou z klíčových výzev pro budoucí Evropu a jsem si vědom obtíží, kterým důchodové
systémy v členských státech čelí.

Nesouhlasím nicméně s tím, že jediným způsobem řešení tohoto problému je odvádět víc,
pracovat víc a dostávat v důchodu méně. Chci zdůraznit to, že odpovědné za důchody
jsou hlavně členské státy. Evropská unie však může nabídnout přidanou hodnotu
poskytnutím koordinace mezi různými systémy a sdílením osvědčených postupů, kde
v oblasti přenositelnosti důchodů a dohledu nad institucemi zaměstnaneckého
důchodového pojištění (směrnice IORP) má dokonce pravomoc.

16-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS86



Hlasuji pro tuto zprávu na základě toho, že byl dosažen kompromis vycházející z více než
450 pozměňovacích návrhů, v nichž byla vyjádřena také některá z hlavních znepokojení
v souvislosti s Bílou knihou. Rád bych také upozornil, že důstojné a udržitelné důchodové
systémy je možné dosáhnout pouze prostřednictvím toho, že v ekonomice nebudou
pracovní místa, která jsou nejistá, s nízkými mzdami a špatné kvality. Důchody financované
ze státního rozpočtu musí být založeny na solidaritě a ta musí být zohledněna v nařízeních
EU.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně.  –  (LT) Hlasovala jsem pro toto velice důležité
usnesení o evropských důchodových systémech. Evropa stárne a v důsledku zhoršování
demografické situace a snižování míry porodnosti se počet lidí důchodového věku neustále
zvyšuje. Význam sociálního zabezpečení a penzijních fondů tedy nepochybně roste,
zejména s ohledem na současnou hospodářskou krizi. Lidé se musí cítit ve stáří bezpečně,
a toho je možné dosáhnout jedině za pomoci stabilních, dobře fungujících důchodových
systémů. V Evropské unii je v současné době 100 různých důchodových systémů.
Následkem výrazných odlišností napříč členskými státy se občané EU cítí nerovnoprávně.
Lidé, kteří celý svůj život těžce pracovali a zejména lidé v nových členských státech EU,
obdrží jinou výši důchodů, než jaké dosahují občané ve starých členských státech EU. To
u nich vyvolává pocit druhořadých občanů. Nepochybně regulace důchodových systémů
je věcí členských států, je však jasné, že je nutná v této oblasti větší koordinace Evropskou
unií. EU se musí starat o ty, kdo pomoc potřebují nejvíce: osoby s postižením, nezaměstnané
a lidi důchodového věku. V zájmu dobrých životních podmínek svých občanů
a prostřednictvím členských států se musí Evropská unie pokusit důchodové systémy
vyrovnat. To by bezpochyby přispělo ke zvýšení životní úrovně lidí a hospodářskému
růstu EU.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Počet důchodců se v Evropské unii zvyšuje,
neboť se prodlužuje doba dožití. Důchodové systémy spadají pod pravomoc členských
států, přičemž každý z nich aplikuje jinou úpravu ohledně věku pro odchod do důchodu
a peněz určených na sociální zabezpečení. Finanční krize vedla k nárůstu nezaměstnanosti,
chudoby a sociálního vyloučení, ale rovněž ke zvýšení rozpočtových schodků a problémům
týkajícím se financování důchodů. To ukázalo na křehkost určitých finančních systémů.
Převaha krátkodobých zaměstnání snížila úroveň příspěvků do důchodových systémů,
a tím negativně působí na jejich stabilitu. Zpráva Evropského parlamentu a Zelená kniha
Evropské komise usilují o zachování důchodových systémů, které jsou přizpůsobené
potřebám občanů, aniž by přitom byla zpochybňována autorita států a aniž by bylo
navrhováno, že bude vhodný jediný model uplatňovaný pro všechny.

Myslím si, že solidarita mezi státy a generacemi je důležitým faktorem úspěchu politik EU.
Na úrovni EU probíhá koordinace aspektů důchodových systémů, které se vztahují
k fungování vnitřního trhu, jako je plnění požadavků Paktu o stabilitě a růstu a strategie
EU 2020. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která podporuje úsilí členských států o naplnění
očekávání jejich občanů ve smyslu přiměřeného, udržitelného a spolehlivého důchodového
systému.

Liam Aylward (ALDE),    písemně  .   −  (GA) Evropská populace stárne a nebude dlouho
trvat, kdy věková skupina „55 let a více“ bude největší věkovou skupinou v EU. I když
v současné době čtyři lidé v produktivním věku pracují na jednu osobu nad 65 let, bude
tento poměr v roce 2050 poloviční.
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Hlasoval jsem pro tuto aktuální zprávu. Třebaže je odpovědností jednotlivých členských
států rozhodovat ve věcech důchodů, EU a členské státy musí spolupracovat, aby rozvíjely
jednoznačný, udržitelný a finančně životaschopný systém. Pracovní síla je dnes oblastí
s velkou mobilitou; proto je naprosto nutné zajistit, aby důchody byly převáděny z jednoho
členského státu do druhého. Důchodové systémy je nutné aktualizovat, aby byly flexibilní,
transparentní a dostupné. Musí být k dispozici informace o dostupných možnostech
a různých aspektech jednotlivých typů důchodů.

Podporuji to, co zpráva říká o větším důrazu na finanční vzdělanost a o budování povědomí
stimulujícího spoření na důchod.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně  .   −  (LT) Evropská unie čelí obrovským výzvám
a jednou z nejdůležitějších z nich je to, že populace stárne. Díky změnám demografických
trendů se zvyšuje doba dožití a starší lidé zůstávají zdraví a aktivní a zapojují se do
společnosti delší dobu. Zároveň se kvůli nízké míře porodnosti počet lidí v produktivním
věku bude snižovat a systémy sociálního zabezpečení členských států tak budou čelit
velkým obtížím. Finanční krize vedla k růstu nezaměstnanosti, chudoby a sociálního
vyloučení a ukázala na křehkost některých systémů penzijních fondů. V řadě členských
států dochází ke zvyšování rozpočtového schodku a problémům s financováním důchodů.
Některé soukromé penzijní fondy také již nebyly schopny plnit své závazky, a proto
v budoucnu bude velice důležité řádně regulovat činnosti a sledovat tyto fondy. Souhlasil
jsem s touto zprávou, přičemž si myslím, že je nezbytné poskytovat nové pobídky na
vnitrostátní a evropské úrovni s cílem vytvořit silné, udržitelné a spolehlivé evropské
důchodové systémy.

Regina Bastos (PPE),    písemně. − (PT) Otázka udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení
se nevyhnutelně stala předmětem evropské politické agendy. Vyšší naděje dožití, stárnutí
obyvatelstva, slabý hospodářský růst a rostoucí nezaměstnanost jsou faktory, které přispěly
k nerovnováze v systémech sociálního zabezpečení. Současná situace vyžaduje, aby se
přijala rozhodnutí, která zajistí udržitelnost struktur sociálního zabezpečení.

Hlasuji pro zprávu proto, že podporuje potřebu společně budovat systém, který bude
udržitelný, spolehlivý a který poskytne přiměřené důchody na úrovni členských států.
Uznává, že volný pohyb osob v Evropě se neomezuje pouze na ustanovení v prvním pilíři,
ale že mobilita je nezbytná pro efektivní a účinný trh práce. Podporuje vytvoření evropské
důchodové platformy zahrnující zástupce institucí EU, sociálních partnerů a příslušných
zainterestovaných stran za účelem výměny informací o osvědčených postupech
a napomáhání přípravě politických iniciativ, vše v souladu se zásadou subsidiarity. Vyzývá
Evropskou komisi, aby zvážila vytvoření zvláštní pracovní skupiny v oblasti důchodů.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu a připojuji se ke
zpravodajce, která jasně a na základě řady argumentů zmiňuje nejen potřebu mezigenerační
solidarity, ale také uvádí hlavní rozdíly mezi vnitrostátními důchodovými systémy v Evropě.
Souhlasím, že je nutná koordinace na úrovni EU, kdy nám jako největší důkaz pro toto
tvrzení slouží dopady krize, z níž jsme doufám již vystoupili. Dopad veřejných výdajů
v členském státě se snadno přenese i do jiného členského státu, vzhledem k tomu, penzijní
fondy tvoří součást finančních trhů. Vítám myšlenku flexibilního pracovního trhu pro
důchodce, s ohledem na demografické změny, kterými procházíme, a zjevný trend
prodlužování pracovního života. Souhlasím s myšlenkou, že nejen každý členský stát, ale
také Unie jako celek musí přizpůsobit své politiky konceptu aktivního stárnutí.
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Bastiaan Belder (EFD),    písemně. −  (NL) Udržitelnost našich důchodových systémů je
problém, který jsme si jako horký brambor již příliš dlouho v Evropě přehazovali. Procento
lidí, kteří odejdou do důchodu, se zvyšuje. Ve snaze udržet důchody na udržitelné úrovni
nezbývá členským státům nic jiného, než reformovat své důchodové systémy. To má
přímou vazbu na udržitelnost veřejných financí a pravidla pro zdravou eurozónu, Pakt
o stabilitě a růstu. Z celého srdce podporuji zpravodajku Oomen-Ruijtenovou, která
zdůrazňuje významnou úlohu důchodu vytvářeného prostřednictvím zaměstnavatele (to
je to, co známe pod pojmem druhý pilíř), a poukazuje též na důležitost individuálního
spoření (třetí pilíř). Bohužel již nemůžeme očekávat, že státní důchod (první pilíř) bude na
to, aby udržel životní úroveň, pro jejíž dosažení lidé pracovali, stačit. Hledisko subsidiarity
bude třeba ještě zdokonalit. Na úrovni eurozóny potřebujeme dohody, kterými členské
státy zaručí, že reforma jejich důchodových systémů povede k udržitelným veřejným
financím. Jaká konkrétní rozhodnutí pak v rámci tohoto procesu učiní, by mělo podle
mne zůstat v pravomoci těchto členských států. Otázky jako zapojení žen do trhu práce
je nezbytné ponechat jejich sociální politice a politice ve vztahu k trhu práce. Pokud si lidé
dobrovolně zvolí práci na zkrácený úvazek, aby mohli lépe kombinovat své pracovní,
rodinné a pečovatelské povinnosti, nesmí je Evropa od takové praxe zrazovat.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písemně. – (FR) Přestože by členské státy měly i dál zůstat
plně zodpovědné za volbu a organizaci svých důchodových systémů, skutečností zůstává,
že se evropské ekonomiky staly navzájem závislé a že diskuse o správě ekonomických
záležitostí se zaměřují i na životaschopnost a udržitelnost důchodových systémů. Proto
by EU měla sehrávat koordinační úlohu.

Zpravodajka musela vyvinout zvláštní úsilí, aby dosáhla kompromisu; v tomto textu byly
některé dobré body, například třeba myšlenka, aby důchodové systémy zaručovaly všem
občanům důstojnou životní úroveň, že je nutné respektovat rozmanitost, že nerovnosti
mezi muži a ženami jsou nepřijatelné a nezdůvodnitelné, že je zapotřebí přijmout
celoživotní přístup a že by starší pracovníci měli být rehabilitováni.

Zároveň jsme ale, jak jsme se velice obtížně pokoušeli dosáhnout kompromisu, dospěli
k textu, v němž jsou místy nejasnosti a který je příliš otevřený výkladu. Navíc jsou v něm
stále ještě některé myšlenky, pod které se nemohu podepsat, jako třeba požadavek, aby
členské státy zlepšily přístup občanů k soukromým systémům spoření, a podpora práce
starších pracovníků prostřednictvím daňových opatření a opatření v oblasti sociálního
zabezpečení. Proto jsem se zdržel závěrečného hlasování.

Sergio Berlato (PPE),    písemně. − (IT) Demografický vývoj, tj. obrácená populační
pyramida, s níž můžeme brzy počítat, a delší průměrná délka života, což znamená, že
starší ročníky zůstávají déle pracovat a zapojují se do společnosti delší dobu, nás nutí
přehodnotit systémy sociálního zabezpečení, které máme k dispozici. Finanční
a hospodářská krize společně s demografickou změnou měla dopad na důchodové systémy.
Kvůli vyšší nezaměstnanosti, pomalejšímu růstu, nižší návratnosti investic a větším
schodkům veřejných financí je pro důchodové systémy obtížnější poskytovat přiměřené
důchody. Především mladší lidé s vyšším stupněm vzdělání vstupují na trh práce později,
a nepracují tak dostatečně dlouho na to, aby si mohli požádat o důchod, když dosáhnou
zákonného věku pro odchod do důchodu.

Nesmíme opomíjet ani to, že nedostatečná výše důchodů může vést k poklesu spotřeby
a, kvůli snížené poptávce, k hospodářské nestabilitě v zemi. Celkově si tedy myslím, že je
třeba doopravdy přijmout kroky směřující k tomu, aby se nově vymezila budoucnost
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mladých a starých, což přispěje k zajištění jistých a přiměřených příjmů po odchodu do
důchodu, a že musíme vnuknout nový impuls odpovědnosti členských států, a spolu s tím
je také třeba myslet na průmysl i na Evropu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně  .   −  (LT) Hlasovala jsem pro zprávu, poněvadž
vzhledem k rychlému stárnutí evropské populace je nezbytně nutné věnovat zvláštní
pozornost věku pro odchod do důchodu, zajištění bezpečnosti fondů důchodového spoření
a posilování jednotných minimálních důchodových standardů, aby tak byla zajištěna běžná
životní úroveň pro všechny starší občany Evropy. I když je věk pro odchod do důchodu
a výše důchodů odpovědností jednotlivých členských států, Evropský parlament a Komise
navrhují opatření, která pomohou důchodovým systémům překonat hrozby. Kromě toho
je určitá míra koordinace reforem vnitrostátních důchodových systémů nevyhnutelná
z toho důvodu, že vytváříme vnitřní trh a plníme strategii Evropa 2020. Je politováníhodné,
že Zelená kniha Komise nevěnuje až na malé výjimky pozornost otázce rovnosti mezi
muži a ženami. Ženy pracují na netypické smlouvy častěji než muži či přijímají horší
pracovní místa, a proto vydělávají méně, než je průměr. Navíc ženy přerušují častěji svou
profesní dráhu kvůli mateřství a péči o děti a péči o starší či postižené členy rodiny, a ztrácejí
tudíž příslušné pojistné záruky a v konečném důsledku dostávají nižší penzi. Je potřeba si
uvědomit, že něco, co bychom mohli nazvat dokonalým důchodovým systémem, neexistuje.
Hospodářské a finanční možnosti se v jednotlivých členských státech liší, a je proto třeba
věnovat větší pozornost prostředkům, jak zlepšit důchodové systémy, jako je načasování
zahájení pracovního života, „pružné“ posuzování věku pro odchod do důchodu, lepší
sladění pracovního a rodinného života a vytvoření všeobecných kritérií pro stanovení
minimálních penzí.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně . – (RO) Některé státní systémy založené na
průběžných platbách působící v příslušném členském státě se potýkají se zvýšenými
náklady, což představuje rostoucí tlak na solidaritu a výraznější zátěž pro mladou generaci.

Možná se zdá rok 2060 příliš vzdálený, což však na prognóze vůbec nic nemění: populace,
která stále více stárne, nízká míra porodnosti, a proto vysoký tlak na rozpočty. Každý
členský stát je samozřejmě přímo odpovědný za stanovení svých vlastních důchodových
systémů. Opravdu, tato pravomoc je nevyvratitelná a nic nenaznačuje, že by mohl jediný
model být vhodný pro všechny. Na druhou stranu je důležité přiměřené, udržitelné
a spolehlivé důchody v době, kdy Evropa bude čelit během několika málo desítek let
demografické katastrofě, jejíž první známky se již začaly projevovat, žádat.

Zvýšení odchodu věku do důchodu je jedním z řešení, která jsou relevantní, hovoříme-li
o tom, že členské státy už přestávají mít obyvatelstvo v produktivním věku na to, aby
zaplatilo důchody těch, kdo pracovní trh opustili. V zásadě je posunutí důchodového věku
v takovém případě přirozeným řešením, které podporuje fakt, že se prodloužila průměrná
délka života oproti té, jaká byla před čtyřiceti lety.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. − (IT) Blahopřeji zpravodajce, že tuto aktuální a citlivou
věc Parlamentu předkládá. Je pravda, že finanční a hospodářská krize a demografické
změny, včetně prodloužené doby dožití, přinutila všechny členské státy k okamžitému
posílení jejich důchodových politik. Příslušná opatření tudíž budou vyžadovat rychlý
posun k modernizovaným a koordinovaným vnitrostátním politikám vycházející z příslušné
úpravy důchodových systémů, udržitelnosti, rovnováhy mezi trváním pracovního života
a důchodem, větší transparentnosti důchodových systémů a ochrany solventnosti. Schvaluji
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zejména to, jakou pozornost zpravodajka věnovala pracujícím ženám, které jsou v oblasti
důchodů často oproti mužům diskriminované.

Souhlasím také s potřebou prodloužit dobu profesní dráhy pomocí moderní politiky
zaměstnanosti a zlepšováním pracovních podmínek, a souhlasím, že je nutné, aby byly
důchodové systémy a informace poskytované občanům transparentnější.

Jsem ale velmi znepokojen závažnými dopady, jež opatření, po kterých volá tento
dokument, mohou mít na pokladny členských států, z nichž řada je již pod velkým tlakem.

Alain Cadec (PPE),    písemně. – (FR) Vítám, že byla tato zpráva, která členské státy EU
vyzývá, aby zavedly přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy, přijata
Evropským parlamentem. Potvrzuje se v ní, co je hlavním cílem důchodů: zaručit sociální
soudržnost v duchu spravedlnosti mezi generacemi. V kontextu demografické změny
a hospodářské krize musí důchody zůstat základní součástí našeho sociálního paktu. Chtěl
bych nicméně jednoznačně prohlásit to, že každý členský stát si může sám organizovat
svůj vlastní důchodový systém a že Evropská unie je tu, aby jednoduše spolupráci mezi
státy usnadnila.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. − (PT) Hospodářská a finanční krize výrazně
doplnila demografickou výzvu, jíž EU čelí, a vedla k růstu nezaměstnanosti, chudoby
a sociálního vyloučení. Cíle 75% míry zaměstnanosti stanovený ve strategii Evropa 2020
by měl napomoci zajištění udržitelnosti důchodových systémů, jelikož je svázán s vyššími
úrovněmi zaměstnanosti, vyšší produktivitou a hospodářským růstem. Ucelený přístup
přijatý v Zelené knize hodlá udělit nový svěží impuls, a to jak na vnitrostátní, tak evropské
úrovni, s cílem dosáhnout důchodových systémů, které jsou spolehlivé, vhodné
v dlouhodobém horizontu, udržitelné a spolehlivé. Malé a střední podniky jsou jeden
z hlavních zdrojů zaměstnanosti v EU a významně přispívají k udržitelnosti a přiměřenosti
důchodových systémů v členských státech. Vyzývám, aby s cílem posílit vztah pracovníků
v malých a středních podnicích k důchodovým systémům vznikly odvětvové,
meziodvětvové a/nebo územní fondy.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Hlasoval jsem proti zprávě o Zelené
knize o evropských důchodových systémech. Zpráva jednoznačně podporuje
harmonizované protisociální politiky Evropské unie a omezení sociálních práv na
nejmenšího společného jmenovatele. Text stanovuje zvýšení důchodového věku evropských
pracovníků a to, aby věk pro odchod do důchodu byl spojen s průměrnou délkou života.
Evropští pracovníci, poté, co zaplatili vzkříšení bank a stali se cílem vyčerpávajících
úsporných opatření, tak jsou opět nuceni platit za důsledky krize – kterou však nezpůsobili
–, tím, že budou pracovat po mnoho let na menší důchody. Konfederace Evropské
sjednocené levice a Severské zelené levice předložila alternativní řešení, které bohužel
nebylo přijato, oproti Zelené knize o důchodech, a upozornila v něm na potenciál ke
zlepšení důchodů a věku pro odchod do důchodu ve prospěch pracovníků. Lze to udělat
bez zvýšení věkové hranice, prostřednictvím lepších pracovních práv, zejména pro mladé
lidi, lepšími odvody a současně vyšším zdaněním finančního kapitálu a finančních transakcí.

Carlos Coelho (PPE),    písemně . − (PT) Třebaže je vyplácet důchody odpovědností
členských států, je na druhou stranu důležité, aby existovala v některých otázkách
koordinace na evropské úrovni. Jsem si vědom rozdílů v důchodových systémech v Evropě.
Je zde však jasná potřeba vytvořit strategii, která zvýší soudržnost a soulad penzí, a plně
přitom respektovat zásadu subsidiarity a zásadu solidarity. V této strategii musí být
zohledněna současná hospodářská a demografická situace, ale i dokončení vnitřního trhu.
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Nesmíme tedy zapomínat, že svoboda pohybu v Evropě je základní právo evropských
občanů, jež si žádá mobilitu jednotlivců, a budu-li konkrétnější, pracovníků, kteří musejí
být schopni těžit z efektivního a účinného trhu práce, ale také pokud jde o záruku, že
budou mít přístup k udržitelnému, jistému a přiměřenému příjmu po odchodu do důchodu.
Rovněž je důležité, abychom poskytovali občanům odpovídající a soustavné informace
o jejich právech v souvislosti s důchodovým systémem, zvlášť pokud jde o systémy pro
potřeby přeshraničních aktivit a mobility.

George Sabin Cutaş (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro usnesení, pro které jsem
byl jmenován zpravodajem Hospodářského a měnového výboru. Považuji konečné znění
usnesení za vyvážené a oceňuji, že zdůrazňuje význam pilíře státních důchodů, stejně jako
potřebu řádného druhého pilíře ve všech členských státech. Myšlenka, kterou jsem se snažil
navrhnout, byla definovat minimální evropskou úroveň důchodů, která bude schopná
zaručit evropským občanům jistý a důstojný příjem. Nesetkal jsem se bohužel s příznivou
odezvou mezi mými kolegy poslanci. Doufám však, že v budoucnu Komise takovýto návrh
předloží.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně . – (RO) Myslím, že přináší výhody, když
strategie Evropa 2020 podporuje aktivní, zaměřenou politiku trhu práce, která bude
pomáhat zvýšit míru zaměstnanosti starších pracovníků, žen, příslušníků menšin
a dlouhodobě nezaměstnaných. Bude-li tohoto cíle dosaženo, věřím, že Evropa bude
svědkem navýšení počtu zaměstnaných, a tím hospodářského růstu, který bude mít
pozitivní dopad na životaschopnost důchodových systémů na evropské úrovni.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    písemně.  −  (NL) Hlasoval jsem dnes pro zprávu paní
Oomen-Ruijtenové o důchodech. Jako navrhovatel stanoviska Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů (IMCO) k této zprávě jsem měl příležitost se zpravodajkou
konstruktivně spolupracovat. Stanovisko výboru IMCO bylo z velké míry ve zprávě paní
Oomen-Ruijtenové zopakováno. Domnívám se, že zpráva je promyšlená a vyvážená a že
v jejím středu je konstatování, že pokud jde o členské státy, důchody by měly podléhat
subsidiaritě. To zajistí patřičnou ochranu nizozemského pilířového systému.

Nemohu nicméně podpořit ty prvky zprávy, které podle všeho vybízejí k závazným
evropským dohodám týkajícím se důchodových systémů členských států. To je v rozporu
se vším, co zastává Belgická socialistická strana.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    písemně. − (IT) Hlasoval jsem pro navržené znění, jelikož
důchody jsou jednou ze základních institucí systému práv a povinností pracovníků. Jsou
nezbytné pro pokračování důstojné životní úrovně pro dotčené osoby a pro jejich celé
rodiny, zejména pokud se jedná o získání přiměřené podpory, jejímž cílem je zajistit
důstojný standard osobního a rodinného života. Zavedením této prahové hodnoty jako
dlouhodobého cíle očividně budeme potřebovat na to, aby mohly být nabízeny určité
minimální vyhlídky pracovníkům, udržitelné důchodové systémy. Plně souhlasím se
subsidiaritou „zdola nahoru“, včetně základní pravomoci a odpovědnosti za přiměřenost
a za příležitosti pro reformy spočívající na členských státech, je však nutné sbližovat
důchodové systémy v Evropě, tak aby byla zajištěna plná a opravdová svoboda pohybu
pro pracovníky a podniky, a rovněž je nezbytné plné a vzájemné uznávání a rovnost
různých důchodových systémů v členských státech. Skutečně, ačkoli si uvědomuji rozdíly
v nákladech na živobytí a úrovni platů mezi jednotlivými členskými státy, je třeba zavést
dlouhodobý proces sbližování jak uvnitř každého státu, tak v rámci EU jako celku, s cílem
podpořit důstojnou a přiměřenou úroveň dožití.
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Ioan Enciu (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu, protože si myslím, že
důchodový systém napříč celou Evropskou unii již čelí velkým problémům s udržitelností,
což se pravděpodobně v budoucnu ještě zhorší, a tak je nutné přehodnocení. Přezkum
prováděný jednotlivými členskými státy se však musí odehrát v souladu s elementární
úrovní poskytování důstojného příjmu za přiměřených nákladů pro starší osoby poté, co
tito lidé celý svůj život přispívali. Snižování úrovně důchodů pod životní minimum, ke
kterému v některých členských státech došlo, je nehumánní a je třeba se mu vyhnout.

Do očí bijící příklad zneužívání je Rumunsko, kde současná vláda rozhodla, že veškeré
důchody budou drasticky sníženy a zdaněny, spolu s odvodem na zdravotní pojištění. Pod
pláštíkem subsidiarity zřejmě chce rumunská vláda vytvořit geniální důchodový systém
tím, že důchodce fyzicky zlikviduje, protože jim bude odpírat minimální finanční zdroje
a lékařskou pomoc. Myslím, že jeden z cílů EU v této oblasti musí být omezit nepřiměřené
chování vlád v některých členských státech vůči důchodcům.

Edite Estrela (S&D),    písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro zprávu, neboť obhajuje nutnost
toho, aby EU a členské státy koordinovaly své různé politiky vztahující se k důchodům
účinněji a aby zajistily přiměřenost, spolehlivost a udržitelnost důchodových systémů pro
ženy a muže. Je velice důležité odlišit nároky na důchod podle pohlaví, přičemž musí být
stanovena specifická kritéria, která budou využita pro výpočet důchodů žen, a takovým
způsobem, aby zajišťovala ekonomickou nezávislost jak mužů, tak žen.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog and Åsa Westlund (S&D),
písemně. – (SV) Pokud se týká bodu 6, švédští sociální demokraté se rozhodli hlasovat pro
vypuštění zmínky o začlenění přímých důchodových závazků do výpočtu státního dluhu
a schodku. Důvodem je, že pociťujeme riziko, že by taková vazba mezi důchodovými
závazky a výpočtem dluhu a schodku mohla v krátkodobém horizontu mít pro některé
členské státy řadu nežádoucích a nepřiměřených důsledků. Z dlouhodobějšího hlediska
si však myslíme, že každý členský stát by měl mít zavedené postupy, díky nimž budou
závazky státních dluhů do příslušných předpovědí dluhu a schodku přesně promítnuty.

Diogo Feio (PPE),    písemně. − (PT) Delší průměrná délka života a převrácení populační
pyramidy v Evropě představují pro společnost významné výzvy, jako je stárnutí,
a společnost bude muset zajistit odpovídající životní podmínky pro své starší občany
a připravit se na to, že v řadě případů mohou a měli by být tito občané aktivnější. Tváří
v tvář reálné hrozbě, že se tradiční důchodové systémy zhroutí, ovšem musí členské státy
razantně a bez okolků přijmout potřebná opatření na záchranu svých systémů sociálního
zabezpečení, což skutečně neobnáší jen zvyšování věku odchodu do důchodu. Je totiž od
počátku třeba klást důraz na modernizaci, včetně možnosti smíšených modelů. Zajistí se
tím, že ti, kdo do systému nyní vstupují, si mohou svobodně vybrat model, jímž by se
chtěli nechat ve starším věku chránit.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. − (PT) Současná krize odhalila problém, který,
jak se ukázalo, je velmi vážný: systémy sociálního zabezpečení jsou na pokraji zhroucení.
Popravdě ohrožuje finanční udržitelnost důchodových systémů pravděpodobnost
převrácení věkové pyramidy v důsledku demografických změn způsobených dlouhověkostí
obyvatel. Na jedné straně stoupá počet nezaměstnaných, na druhé straně je vynakládán
větší objem finančních prostředků na výplatu důchodů. Navíc mladí lidé vstupují na trh
práce stále později a do systému tak nejdříve nepřispívají. Pokud nechceme, aby se stáří
stalo synonymem chudoby, musíme stanovit zaručené minimální důchody, které by starším
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lidem zajistily kvalitní život. Takové opatření by pomohlo k odstranění chudoby a umožnilo
by starším lidem žít důstojně.

Všechny uvedené problémy jsou uvedeny v Zelené knize Evropské komise o důchodech.
Nyní potřebujeme soubor politik koordinovaných na úrovni EU. Proto plně souhlasím se
závěry uvedenými ve zprávě a vítám iniciativy zaměřené na mezigenerační solidaritu, které
všem důchodcům zajistí udržitelný a důstojný příjem.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  , písemně. − (PT) Vyjadřujeme politování nad tím, že nebyl
přijat alternativní návrh usnesení, který byl předložen. Většina poslanců Evropského
parlamentu, zejména těch ze skupiny Pokrokové aliance socialistů a demokratů
v Evropském parlamentu, se tudíž postavila na stranu protisociálních politik, které Komise
a Rada provádějí, a legitimizovala tak neoliberální přístup, který uplatňují a mají v úmyslu
dále rozvíjet.

Přitom zapomněli na pracovníky z jednotlivých zemí Evropské unie, kteří bojovali proti
zákonnému zvýšení věku odchodu do důchodu, bojovali za zachování pečujícího
a všeobecného systému sociálního zabezpečení – systému, který si cení menších penzí
a má ke starším lidem úctu, umožňuje jim důstojný život a současně přispívá k odstranění
chudoby.

Jak je uvedeno v alternativním usnesení, které jsme předložili, je možné důchody zlepšit,
aniž by se zvyšoval věk odchodu do důchodu, a to za předpokladu, že bude existovat více
pracovních míst s právy, zejména pro mladé lidi, budou lepší platy a větší zdanění finančních
transakcí. Například nedávné studie ukázaly, že obecné zdanění finančních transakcí
v Evropské unii v sazbě 0,1 % by navýšilo roční příjem členských států o zhruba 2,1 %
hrubého domácího produktu, čili téměř 262 miliard EUR.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písemně. – (PT) V Evropské unii je v současnosti přibližně
23 milionů malých a středních podniků. Malé a střední podniky tvoří 99 % všech podniků
v EU a poskytují v Unii 100 milionů pracovních míst. Každopádně největší problém pro
malé a střední podniky v současnosti představuje otázka nákladů a nedostupnosti úvěrů.

Mnohé životaschopné podniky se stále potýkají s nemožností získat od bank úvěr
s přiměřenou sazbou. Vzhledem k tomu, jakou podporu obdržel bankovní sektor od
irských daňových poplatníků, je to neuvěřitelné a nepřijatelné. Konkurenceschopnost
malých a středních podniků v tomto náročném období oslabují i další náklady, například
nájmy, náklady na provoz a místní poplatky.

Robert Goebbels (S&D),    písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu paní
Oomen-Ruijtenové o přiměřených, udržitelných a spolehlivých důchodových systémech
v Evropě. Zpráva je plná dobrých úmyslů, stejně jako Zelená kniha Komise nás však nechává
na pochybách, jaké jsou politické cíle této rozpravy. Nemohu si pomoci, ale podle mne je
základním cílem Zelené knihy připravit veřejnost na postupnou privatizaci důchodových
systémů. Potom, co jsme viděli ztráty soukromých penzijních fondů v Evropě a Spojených
státech zaviněné finanční krizí, raději bych zůstal u mezigenerační solidarity v systémech
založených na průběžných platbách.

Bruno Gollnisch (NI),    písemně. – (FR) Navzdory věčnému připomínání zásady subsidiarity
zde spíše pokládáme základy harmonizace důchodových systémů v Evropské unii, když
ne z hlediska výše důchodů, pak přinejmenším v otázce jejich struktury. Jak můžeme v naší
ultraliberální a internacionalistické Evropě věřit, že taková harmonizace není výzvou
k převzetí individuálního pojištění soukromými společnostmi? Je to potenciální trh
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v hodnotě miliard eur. Současně budou v důsledku Paktu o stabilitě a růstu a následně
paktu Angely Merkelové odstraněny důchody vyplácené v rámci prvního pilíře – důchody
státní, povinné a založené na průběžných platbách. Zaměstnanecké penzijní fondy, jejichž
rozvoj bychom uvítali, jsou stále penzijními fondy a víme, jakou roli sehrály ve světovém
finančním kolapsu. Víme rovněž, k čemu jsou v době finanční krize vhodné: k poškozování
střadatelů. Nelze se neobávat patetických obezřetnostních předpisů, jimž tyto fondy i
v Evropě podléhají. Systém sociálního zabezpečení jako celek a důchodový systém obzvláště
jsou výhradně v kompetenci členských států. Problém, který je nutné řešit, není jen finanční,
ale i demografický. Evropská unie, která má v těchto záležitostech velkou zodpovědnost,
není v žádném případě vhodnou úrovní pro jejich řešení.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    písemně. – (FR) Co se týče zprávy o důchodových
systémech v Evropě, jedná se o velmi citlivou otázku. Přestože lze v tomto dokumentu
nalézt některé ryze pozitivní prvky, je zcela nepřijatelné vnímat mechanismus pojištění
pro stáří prizmatem rozpočtových omezení, a tedy podporovat penze založené na kapitálu.
Jsem zastánkyní mezigenerační solidarity, nemohu proto hlasovat pro zprávu, která by
podporovala rozvoj důchodových systémů založených na kapitálu.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Zdržela jsem se hlasování o tomto usnesení.
Obsahuje mnohé pozitivní prvky, ovšem i některé myšlenky, s nimiž nesouhlasím.
Odstranění překážek mobility pracovníků díky zavedení přenositelnosti penzí, respektování
rozmanitosti vnitrostátních důchodových systémů, zmírnění nerovností mezi muži
a ženami a nepřijatelných rozdílů mezi muži a ženami v oblasti zaměstnanosti i při
poskytování starobních důchodů, zejména pokud jde o starší pracovníky na trhu práce,
poskytování výraznější ochrany proti propouštění starších pracovníků pro nadbytečnost
a tak dále – to vše tato zpráva doporučuje a já to upřímně vítám. Jiné věci mne však vedly
k tomu, že jsem se hlasování zdržela. Například skutečnost, že zpráva vybízí k podpoře
systémů soukromého pojištění.

Mathieu Grosch (PPE),    písemně.  −  (DE) Demografická změna spočívající ve stárnutí
společnosti ve spojení se zhoršením situace v oblasti hospodářského růstu, státních financí
a finančních trhů v důsledku hospodářské a finanční krize vyžaduje nutnou změnu našich
postupů v oblasti důchodů. Taková změna je v souladu s dokončením evropského vnitřního
trhu a cíli strategii Evropa 2020 pro zaměstnanost a dlouhodobou udržitelnost veřejných
financí.

Především však tento návrh vítám z toho důvodu, že nabízí účinnější poskytování důchodů,
které je udržitelné i spolehlivé. Jsem pevně přesvědčen, že poskytování penze by nemělo
sloužit jen k tomu, aby starší občané EU mohli žít důstojný život, ale mělo by představovat
i určitou odměnu za celý jejich pracovní život. Chtěl bych, aby budoucí evropští občané
byli motivováni k práci a byli otevřeni přeshraničním činnostem, avšak i dnes je důležité
nabídnout jim vyhlídku na přiměřený a udržitelný starobní důchod, který by byl na evropské
úrovni harmonizován. Odpovědnost za poskytování penzí však zůstává na členských
státech, což znamená, že důchodové systémy jsou primárně v kompetenci členských států
a Evropa by tudíž měla členské státy jen koordinovaně vést.

V této souvislosti je třeba pamatovat zejména na zásadu solidarity mezi generacemi a zásadu
vnitrostátní solidarity. Kromě toho, co se týče subsidiarity, by mělo být možné, aby občané
penzi „vyvezli“ do jiného státu.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně.  –  (FR) Přestože tento dokument má své pozitivní
aspekty, zejména pokud jde o význam přikládaný podpoře zaměstnanosti s cílem zajistit
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udržitelnost důchodových systémů či postavení sociálních partnerů, jiné aspekty lze
podpořit jen stěží, a proto jsem se hlasování zdržela.

Vypuštění bodu 24 ohledně spojitosti mezi předpokládanou délkou dožití a věkem pro
odchod do důchodu je však pro skupinu Pokrokové aliance socialistů a demokratů
v Evropském parlamentu, která tak chtěla ubránit evropský sociální model před tím, co
toto opatření obhajovalo, vítězstvím. Ve skutečnosti se pravděpodobná délka dožití
u některých kategorií v důsledku jejich pracovních podmínek a obtíží, které jim brání
v přístupu k preventivní a léčebné péči, zkracuje. Musíme zajistit, aby všichni evropští
občané mohli své stáří prožít důstojně.

Richard Howitt (S&D),    písemně  .   − Labourističtí poslanci Evropského parlamentu
hlasovali pro tuto nezávaznou zprávu o důchodech a problému stárnoucí společnosti
a tlaku v oblasti výdajů v celé Evropské unii. Vítáme skutečnost, že tato zpráva výslovně
stanoví, že pro poskytování penzí v jednotlivých členských státech neexistuje jednotný
přístup, který by vyhovoval všem, EU však rozhodně může nabídnout přidanou hodnotu
v podobě sdílení myšlenek a koordinace.

Hlasovali jsme pro to, aby z bodu 8 bylo odstraněno zahrnutí soukromého dluhu do
hodnocení udržitelnosti veřejných financí, neboť se domníváme, že takové hodnocení by
současným tržním podmínkám neprospělo. Současně jsme znepokojeni otázkou
uplatňování kapitálových požadavků směrnice Solventnost II v oblasti důchodů, jelikož
by to mohlo vést ke zvedání nákladů, aniž by se ve Spojeném království zvýšila spolehlivost
zaměstnaneckých důchodových systémů s přispěním zaměstnavatele. Systém Spojeného
království, zejména fondy na ochranu důchodů vytvořené zásluhou labouristické vlády,
poskytují vysokou míru ochrany účastníkům a příjemcům důchodového systému.

Labourističtí poslanci budou i nadále pracovat na tom, aby zajistili, aby byla lidem spořícím
ve státním, zaměstnaneckém i soukromém systému poskytnuta skutečná ochrana v oblasti
důchodů, aby se nemuseli o svůj důchod obávat.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Demografické trendy, či jinak řečeno obrácená
populační pyramida, kterou můžeme v blízké době očekávat, a delší pravděpodobná délka
dožití, kterou máme to štěstí užívat, a tedy delší doba, kdy jsou starší lidé zdraví a aktivní
a účastní se života společnosti, vedou k nutnosti zvážit strategii zaměřenou na nejnovější
soudržnost a soulad v oblasti penzí. Mezi důchodovými systémy v Evropě panují velké
rozdíly a nové členské státy a jejich občané se potýkají s mimořádnými problémy a touží
vytvořit diverzifikovaný důchodový systém (s několika pilíři) a rozložit tak riziko. Finanční
a hospodářská krize ukázala, že žádný důchodový systém není proti takovým událostem
imunní, velké rozpočtové schodky, vysoká nezaměstnanost a velmi omezený prostor pro
zvýšení daňové zátěže a dalších odvodů však ve zvýšené míře zasáhly systémy založené
na průběžných platbách, přičemž některé členské státy jako Litva musely přikročit i
k drastickým opatřením, tedy snížení penzí, což je podle mého názoru netolerovatelné
a nepřijatelné. Členské státy musí učinit maximum, aby takovému snižování, které
nejbolestněji zasáhne ty nejchudší, předešly. Zdržel jsem se hlasování o této zprávě, neboť
mnohá navrhovaná rozhodnutí jsou sociálně citlivá a zpráva navíc nedostatečně analyzuje
přínosy a rizika, zejména pokud jde o zvýšení důchodového věku či ztrátu vlivu členských
států v oblasti důchodové politiky.

Peter Jahr (PPE),    písemně. −  (DE) Hlasování o zprávě Evropského parlamentu
o evropském důchodovém systému jsem se zdržel. Ačkoli je v zásadě třeba uvítat, že se
Evropská unie zabývá tím, jak by mohla podpořit snahu členských států o poskytování
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přiměřených penzí, důchodová politika je a zůstane úkolem příslušných členských států
a EU by měla opatření v této oblasti přijímat s maximální opatrností a s přihlédnutím
k vnitrostátní situaci. Příslušná rozhodnutí jsou však pro německý systém zaměstnaneckého
důchodového pojištění obzvláště nepříznivá. Podle mého názoru by regulace, která ohrožuje
zaměstnanecké důchodové systémy, které již byly v řadě evropských zemí úspěšně
zavedeny, neměla být na evropské úrovni přijata. V tomto směru je ještě třeba velkých
zlepšení.

Arturs Krišjānis Kariňš (PPE),    písemně. – (LV) Podpořil jsem zprávu o vytvoření
přiměřeného, udržitelného a spolehlivého evropského důchodového systému, neboť se
domnívám, že změny stávajícího modelu penzí mají zásadní význam pro zajištění jeho
udržitelnosti. Evropským zemím v současnosti hrozí, že příští ročníky nebudou moci
čerpat penze, které by jim zajistily důstojné stáří. Musíme si uvědomit, že v současnosti
žijeme na účet budoucích generací. Na úhradu dnešních důchodů si půjčujeme. To se musí
změnit. Důchodový systém musí být vyvážený, tedy aktuální příjmy musí pokrývat aktuální
výdaje. Jakékoli jiné řešení by znamenalo, že si žijeme nad své možnosti. Může se tak stát
mnoha způsoby, musíme si však uvědomit, že se nemůžeme dále spoléhat na odchod do
důchodu bezprostředně po dosažení 60 let. Věk odchodu do důchodu musí být v celé
Evropě postupně navýšen a musí se přiblížit hranici 70 let. Je to jedna z cest, jak zajistit,
aby se rozpočet sociálního zabezpečení nestal jedním z břemen spočívajících na bedrech
ekonomik evropských států.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. − (IT) Zpráva paní Oomen-Ruijtenové vychází ze Zelené
knihy, kterou Komise předložila v červenci 2010, a otázek, které tento orgán nabídl k diskusi
ohledně přiměřenosti a udržitelnosti evropských důchodových systémů. Dokument je
předzvěstí budoucí Bílé knihy obsahující celkovou analýzu 27 členských států a načrtnutí
pokynů, které EU stanoví pro své členy a očekává se od nich účinná reakce. Moje reakce
na čtení zprávy byly pozitivní, proto jsem hlasoval pro. V otázce toho, co je třeba vykonat,
je návrh jednoznačně příliš konzervativní. Můžeme jej však označit jako vhodný odrazový
můstek, neboť nabízí přehled důchodových systémů rozšířený na 27 členských států.
Vytvoření evropské důchodové platformy by bylo skvělou příležitostí k otevření diskuse
mezi orgány EU a dotčenými sociálními partnery. Konečným cílem je přizpůsobení
důchodových systémů a jejich začlenění do kontextu demografických a hospodářských
změn, jimiž náš svět prochází.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL),    písemně. –  (FR) Hlasoval jsem proti této zprávě, neboť
prosazuje důchodové systémy založené na kapitálu na úkor státních důchodových systémů
založených na průběžných platbách a zvyšuje věk pro odchod do důchodu. Současně
obhajuje přístup, který by zvýšil nejistotu starších pracovníků tím, že podporuje „pružné“
důchody spojující práci a důchod.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písemně. – (PL) Výsledek dnešního hlasování
o zprávě paní Oomen-Ruijtenové o přiměřených, udržitelných a spolehlivých důchodových
systémech v Evropě mne velmi potěšil. Jsem přesvědčena, že důchody by měly být jisté
a stabilní, obzvláště dnes v době stárnoucí evropské populace a finanční krize. Podle
současných statistik je zřejmé, že problém se zhoršuje a demografické změny v Evropě
jsou nevyhnutelné. Podle expertů dnes v EU pracují na podporu jednoho důchodce čtyři
lidé, za zhruba padesát let už to však budou jen dva.

Je proto zřejmé, že je nutné na důchodových systémech dále pracovat a že jsou nezbytné
další reformy. Proto musíme usilovat o prohloubení mezinárodní činnosti členských států
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ve snaze zajistit efektivní a účinnou koordinaci důchodových systémů. Kromě toho
Evropský parlament přijetím zprávy jasně říká, že není možné diskriminovat na základě
věku ani pohlaví, což má význam zejména v souvislosti se společenskou diskusí o rovnosti
žen a mužů na pracovišti.

Astrid Lulling (PPE),    písemně.  –  (FR) Několik měsíců pracovat na udržitelnosti
důchodových systémů v Evropě, navrhnout ambiciózní zprávu, hodiny vyjednávat
kompromis, aniž by přitom bylo vysloveno to, co je zřejmé – že řada vlád Evropské unie
provedla reformy důchodových systémů –, upřednostnění prodloužení podpůrčí doby –
to je pro mne projevem obrovské lehkovážnosti. Popření reality je projevem hrubé
nedbalosti. Evropský parlament se nezabývá jádrem problému, protože je to výbušné!

Takovou politiku neschvaluji – Evropský parlament namísto toho, aby za každou cenu
usiloval o jednomyslnost, zvolil špatnou metodu.

Jeho povinností je hledat soudržné a odvážné směry činnosti. A to naši občané ve chvíli,
kdy jsou důchodové systémy, skutečný výdobytek evropského sociálního modelu, ohroženy,
očekávají.

Proto nemůžu podpořit zprávu, která se zvrtla ve zbytečné cvičení, jelikož nezohledňuje
reálnou situaci.

Toine Manders (ALDE),    písemně.  −  (NL) Zástupci nizozemské lidové strany pro svobodu
a demokracii dnes v Evropském parlamentu hlasovali proti zprávě z vlastního podnětu
o Zelené knize o evropských důchodech, jelikož obsahuje několik sporných a nepřesných
bodů. Podporujeme řadu zlepšení, například prosazování vhodné kombinace státních
a zaměstnaneckých důchodových systémů v členských státech a evropský systém sledování
pro zvýšení pracovní mobility tak, aby každý občan věděl, co může v důchodu očekávat
a mohl se sám rozhodnout. Zvýšení nezaměstnanosti, problémy na finančních trzích,
vysoká zadluženost států a pomalý hospodářský růst však mohou členským státům přinést
problémy v souvislosti s jejich závazky k výplatě důchodů, což má dopad i na Pakt o stabilitě
a růstu a tedy na stabilitu eura.

Kromě toho se výrazně projevuje dopad postupného stárnutí populace v mnoha dalších
členských státech, které nespoří tak, jako Nizozemci. Proto potřebujeme harmonizovaný
dohled nad důchodovými systémy a některé členské státy by měly své důchodové systémy
přeorganizovat. Nechceme však nikomu nizozemský penzijní systém vnucovat. Abychom
se tomu ubránili, hlasovali jsme sice pro řadu dobrých bodů zprávy, jako celek jsme ji však
odmítli. Lidovou stranu pro svobodu a demokracii v Evropském parlamentu zastupují
Hans van Baalen, Jan Mulder a Toine Manders.

David Martin (S&D),    písemně  .   − Hlasoval jsem pro zprávu, která na počátku (bod 1)
i v závěru (bod 61) jasně stanoví, že hlavní odpovědnost za důchody spočívá v souladu se
zásadou subsidiarity na členských státech, přičemž EU může přispět případnou koordinací
a sdílením osvědčených postupů.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně.  –  (FR) Tato zpráva nezodpovědně prosazuje
zvýšení zákonného věku pro odchod do důchodu a přitom nekriticky navrhuje, aby v této
záležitosti proběhl společenský a občanský dialog a jeho výsledky byly patřičně zohledněny.
Nezbytné referendum je však v nedohlednu. Podle očekávání je to současně oslava
privatizace systému založeného na průběžných platbách, o němž všichni víme, že je účinný.
Penze proměněná ve finanční produkt na vnitřním trhu penzijních fondů se svobodnou
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a spravedlivou hospodářskou soutěží – právě to zpráva navrhuje. Hlasuji proti tomuto
textu a zcela jej odsuzuji.

Nuno Melo (PPE),    písemně. − (PT) Závažný problém týkající se demografického vývoje,
jinými slovy převrácení věkové pyramidy, s nímž můžeme brzy počítat, delší průměrná
délka života, díky které jsou starší lidé zdraví a aktivní a zapojují se do společnosti delší
dobu, nás nutí zamyslet se nad strategií zaměřenou na zvýšení soudržnosti a souladu
v oblasti penzí. Na tuto novou situaci bychom měli reagovat přijetím iniciativy, která nově
vymezí budoucnost mladých a starých, ale i solidaritu mezi generacemi a mezi lidmi, což
přispěje k zajištění udržitelných, spolehlivých a přiměřených příjmů po odchodu do
důchodu.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně. – (ES) Hlasoval jsem proti tomuto návrhu usnesení,
neboť ho považuji za nepřijatelný útok na práva pracovníků vzhledem k tomu, že se
zasazuje o zvýšení počtu let, po které si člověk spoří na penzi, zvýšení věku pro odchod
do důchodu a provedení postupné privatizace státních důchodových systémů. Myslím, že
tyto druhy opatření jsou zaměřeny na vytvoření důchodových systémů, které zvýhodňují
zájmy finančního sektoru, a nepředstavují posun směrem ke státním důchodovým
systémům, jež jsou spravedlivější, udržitelné, spolehlivější a výhodnější pro evropské
občany. Jsem hlavně proti postupnému budování protisociální Evropy, řízené trhem
a velkými finančními společnostmi, jež nás uvrhly do této krize svými ambicemi a přílišnou
hamižností, což bude nepochopitelně kompenzováno prostřednictvím privatizace státních
důchodových systémů. Navíc považuji za nepřijatelné, že usnesení, které ačkoli
zdůrazňujeme význam poskytování příslušné úlohy v rámci důchodových reforem
sociálnímu dialogu, obhajuje protisociální opatření, jako je zvyšování věku pro odchod
do důchodu, což bylo zamítnuto většinou Evropanů v hromadných generálních stávkách.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Podle László Andora, komisaře pro zaměstnanost,
sociální věci a sociální začlenění, bude počet lidí v důchodu do roku 2060 dvojnásobný
v porovnání s aktivním obyvatelstvem schopným financovat důchody. Je proto naléhavě
nutné se vážně zamyslet nad budoucností důchodových systémů. Ačkoli spadá do
pravomoci členského státu, nesmí tato otázka zabránit Evropské unii, aby pomáhala
členským státům v jejich rozhodnutích, s cílem zaručit evropským občanům přiměřený,
stabilní a udržitelný důchodový systém. Máme-li být schopni mít v členském státě EU
přiměřený a vhodný důchod, je nezbytné zásadu volného pohybu osob doplnit.
Hospodářská a měnová krize dokládá potřebu integrovaného přístupu, zahrnutí
demografického a sociálního aspektu i dalších hospodářských a finančních aspektů.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně.  − Doufám, že Parlament se neomezí pouze na
vypracovávání zpráv a hlasování. Je nutné analyzovat všech 27 důchodových systémů
v EU. Jsem si jistý, že porušování pravidel v masovém měřítku bude v této oblasti odhaleno
v Lotyšsku, kde se vláda neustále snaží řešit problém rozpočtového schodku na úkor
důchodů. Následkem toho se stali důchodci v Lotyšsku rukojmími současných rizikových
vládních aktivit. Ve většině případů jsou důchody v Lotyšsku pod oficiální úrovní životního
minima. Situace je komplikovaná rozhodnutím vlády ponechat výplaty ve druhé důchodové
třídě. To může mít velice smutné následky. Hlasoval jsem pro v naději na nezávislé
posouzení situace v Lotyšsku.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) V Evropské unii jsme stále svědky značného
poklesu prosperity, který bude jistě také zjevný ve ztrátě doby ochrany na pracovním trhu.
Povinnost všech zemí je zabývat se demografickými změnami a související nedostatečnou
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finanční životaschopností důchodových systémů. Soukromé důchodové spoření, které
mělo zavést dodatečnou podporu, nepřineslo důchodovým systémům úlevu, o které se
tolik hovořilo, ale namísto toho uvrhlo státní důchody pod ještě větší tlak. Lidé v Maďarsku
v souvislosti s tím například byli nuceni přejít zpět pod státní systém. V tomto ohledu jsou
problematické rovněž nenaplněné sliby návratnosti penzijních fondů, které bohužel
hospodářská a finanční krize odhalila. Zásahy, jako právě tyto na úrovni EU, s sebou často
nesou celou řadu problémů, například v souvislosti s vyrovnávacím příspěvkem pro oblast
důchodů, kterým se otevřela stavidla zneužívání. Podrobnosti týkající se důchodů jsou
v jednotlivých státech upraveny odlišně a musí to tak rovněž dál zůstat, a proto tuto zprávu
rozhodně odmítám.

Claudio Morganti (EFD),    písemně. − (IT) Chtěl bych vyjádřit svou podporu zprávě paní
Oomen-Ruijtenové o budoucnosti důchodových systémů v Evropě, neboť poukazuje
zřetelně na zásadu, na které by se evropská činnost a iniciativy měly vždy zakládat: na
zásadu subsidiarity. Ve snaze reagovat na reálnou potřebu, kterou je přehodnotit evropské
důchodové systémy ve světle nových demografických, hospodářských a sociálních
podmínek, bylo rozhodnuto, že jednotlivým členským státům bude poskytnut prostor,
aby jednaly v rámci Evropou daných mezí. Situace a podmínky jsou v jednotlivých zemích
příliš odlišné na to, abychom se snažili navrhnout společná závazná pravidla, a rozhodnutí
respektující základní zásadu subsidiarity bylo tedy namístě.

Franz Obermayr (NI),    písemně. −  (DE) Nebude trvat dlouho a populační pyramida v EU
se převrátí: největší část populace budou tvořit osoby starší 55 let, bude se dále zvyšovat
průměrná délka života, porodnost zůstane na nízké úrovni a mladí lidé budou později
vstupovat na trh práce. Všichni si uvědomujeme, jaké to bude mít následky – stárnoucí
populaci a stále větší problémy při financování důchodů. Jestli něco určitě potřebujeme,
pak je to politika členských států více orientovaná na rodinu – mám na mysli například
zanesení snížení daně pro rodiny do zákona o daních z příjmů. V právní úpravě sociální
oblasti by se měl promítnout příspěvek rodin k zajištění meziregionální soudržnosti, a to
prostřednictvím postupného snižování pojistného na sociální zabezpečení. Tyto aspekty
zpráva nezohledňuje vůbec, či jen v minimální míře. Ovšem tolik velebené masové
přistěhovalectví není vhodným způsobem pro zajištění našich důchodů. A konečně,
důchodová politika by měla zůstat v pravomoci členských států. Proto jsem hlasoval proti
této zprávě.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písemně. – (PL  )  V dnešním hlasování jsem zprávu
o stabilních a zajištěných důchodových systémech v Evropě podpořil. Otázka budoucích
důchodů není problémem jen v Polsku, nýbrž v celé Evropské unii. Evropský parlament
ve zprávě potvrdil, že v záležitostech důchodových systémů je za organizaci vnitrostátního
důchodového systému odpovědný daný členský stát. Orgány EU však činnost členských
států podpoří v souladu se zásadou subsidiarity.

Z mého pohledu velmi důležité je věnovat pozornost diskriminaci žen v rámci důchodových
systémů a tuto diskriminaci odstranit. Současně přinášejí problémy při vytváření stabilních
důchodů probíhající demografické změny zapříčiňující stárnutí populace. Počet důchodců
stále stoupá a přitom klesá počet lidí aktivních na trhu práce.

Dalším důležitým problémem je nemožnost mladých lidí najít, vinou situace na trhu práce,
zaměstnání. V této souvislosti má zásadní význam, aby bylo zaměstnáno více lidí, a to po
co nejdelší dobu.
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Alfredo Pallone (PPE),    písemně. − (IT) Hlasoval jsem pro zprávu paní Oomen-Ruijtenové,
neboť snaha položit základní kámen cíle tak významného, jako je jednotný evropský
důchodový systém, při náležitém respektování zásady subsidiarity, je podle mne velkým
krokem ke skutečné sociopolitické integraci. Legislativní rámec je samozřejmě složitý, Bílá
kniha Evropské komise o důchodových systémech však již naznačuje směr, jímž by se
Unie měla vydat. Zpráva se konkrétně snaží stanovit přiměřená, udržitelná a spolehlivá
kritéria a vyzývá členské státy, aby o této věci diskutovaly, zveřejnily formulované návrhy
a spolupracovaly na vytvoření skutečného společného plánu prostřednictvím otevřené
metody spolupráce. Diskutujeme o balíčku správy ekonomických záležitostí na úrovni
EU s cílem reformovat Pakt o stabilitě a růstu a stanovit společná pravidla. Žádný stát se
důchodové reformě, chce-li své finance uvést do pořádku, nevyhne. Z toho důvodu se
domnívám, že má smysl mít v této oblasti rovněž společná kritéria, neboť se tím výrazně
usnadní sledování a provádění Paktu o stabilitě a růstu.

Maria do Céu Patrăo Neves (PPE),    písemně. − (PT) Zpráva o přiměřených, udržitelných
a spolehlivých evropských důchodových systémech představuje důležitý krok v provádění
politiky koordinace v Evropské unii. Ve skutečnosti, ačkoli spadá do jurisdikce členských
států, je důchodový systém přímo napojen na finanční trh, stejně jako je současně jednou
z oblastí, na které se vztahuje Pakt o stabilitě a růstu. Bude, z demografických příčin, kterých
jsme si všichni dobře vědomi, zjevně nutné, abychom zvážili strategii, která by zvyšovala
soudržnost a soulad v oblasti důchodů. Musíme vytvořit iniciativy, které nově vymezí
budoucnost mladých a starých, a solidaritu mezi generacemi a lidmi, což přispěje k zajištění
udržitelných, spolehlivých a přiměřených příjmů po odchodu do důchodu. Existují výrazné
rozdíly mezi důchodovými systémy v Evropě, je však důležité vytvořit společnou platformu
tím, že jasně vymezíme dělení odpovědností. Tímto způsobem bude možné, abychom
společně vytvořili udržitelný a bezpečný systém; systém, který uznává svobodu pohybu
v Evropě, který je založen na předpokladu, že je mobilita klíčová, zejména pro mladší
generaci, a pochopitelně pro efektivní a účinný trh práce. Ze všech těchto důvodů jsem
hlasovala pro tuto zprávu.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) V listopadu 2009 Rumunsko mělo 5,54 milionů
důchodců a 5,65 milionu přispěvatelů do státního důchodového systému. Poskytnutí
přiměřených, udržitelných důchodů občanům EU, nyní i v budoucnu, je pro Evropskou
unii prioritou. Dosažení těchto cílů je ve stárnoucí Evropě hlavní výzvou a členské státy
se na to musí připravit reformováním svých důchodových systémů. Je třeba, aby členské
státy zlepšily přiměřenost důchodů tím, že budou bojovat proti diskriminaci na základě
pohlaví na trhu práce, a to zejména prostřednictvím 10% snížení rozdílu v odměňování
do roku 2020. Státní důchodový systém musí být posílen na úkor soukromého systému.
Nesmíme privatizovat státní důchodový systém jednoduše proto, abychom zajistili stabilitu
penzijních fondů pro současné a příští důchodce.

Ačkoli trend na evropské úrovni je zvyšovat věk pro odchod do důchodu, měl by být
uplatňován pružně podle odvětví a náročnosti pracovních podmínek, a brát přitom v úvahu
též počet odpracovaných let. Aktivní podporu potřebuje tvorba pracovních míst. Kvalita
práce se také musí zlepšit s ohledem na to, aby došlo k nárůstu počtu lidí, kteří budou
aktivně přispívat k financování svých budoucích penzí.

Frédérique Ries (ALDE),    písemně . – (FR) Udržitelné důchodové systémy jsou jednou
z hlavních výzev, jimž budou politikové čelit, pokud chtějí zachovat obecné blaho a sociální
smír. Třebaže jsou evropské pravomoci v tomto směru omezené, bylo velmi důležité i to,
že Evropský parlament poskytnul své stanovisko v návaznosti na Zelenou knihu, kterou
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Komise vydala. Stalo se tak přijetím velmi obsáhlé zprávy paní Oomen-Ruijtenové, která
potvrzuje nutnost reformovat důchodové systémy v důsledku nepříznivého trendu v počtu
lidí nad 65 let vůči produktivnímu obyvatelstvu. Navíc je usnesení v souladu s nedávným
výzkumem Eurobarometru, který ukazuje na moudrost a zralost evropských občanů,
neboť 73 % jich zastává názor, „že budou chtít pracovat déle nebo si budou na stáří víc
šetřit“. Převládající názor, že by se měl pracovní život prodloužit nad 65 let, se, pravda,
setkal se smíšenými reakcemi mezi veřejností. Může to ovšem být štěstí v neštěstí, neboť
by jinak musely nepochybně být aktivovány jiné páky. V případě mé země, Belgie, kde
míra nezaměstnanosti mezi staršími ročníky je jedna z nejnižších v Evropské unii, naléhavě
potřebujeme povzbudit belgické pracovníky, aby zůstali déle v pracovním procesu.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. − (IT) Dnes Parlament hlasoval o zprávě nazvané
Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě. Komise s přihlédnutím
k demografickému vývoji a dopadům hospodářské a finanční krize rozhodla o tom, že
s cílem modernizovat důchodové politiky je nezbytné přistoupit ke koordinovanému
postupu, a to v těchto oblastech: úprava důchodových systémů, udržitelnost, rovnováha
mezi trváním pracovního života a trváním důchodu, odstranění překážek mobilitě, větší
transparentnost důchodových systémů a ochrana solventnosti.

V této zprávě chceme uznat a zachovat individuální odpovědnosti, s cílem vytvářet
udržitelný a spolehlivý systém, který je schopen zajištění důchody na přiměřené úrovni
v členském státě. Moderní systém, který uznává potřebu mobility zejména pro mladou
generaci, přičemž nabízí způsob, jak řešit problémy nejen v současnosti, ale také pro
blízkou budoucnost.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – (ES) Navzdory skutečnosti, že hlasování
umožnilo začlenění některých klíčových prvků sociálního svědomí, přetrvávají některé
nešťastné aspekty, které mne vedou k tomu, abych se zdržel závěrečného hlasování. Jedná
se například o část bodu 21, kde se požaduje, aby členské státy zlepšily přístup občanů
k soukromým systémům spoření.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. − (IT) Stav evropských důchodových systémů se stále
zhoršuje. Nyní musíme pracovat na tom, abychom zajistili rovné příležitosti mužů a žen,
chránili ty, kteří se dnes rozhodnou pro odchod do důchodu, a současně ochránili ty, kdo
právě poprvé vstupují na pracovní trh. Ženy v Evropě stále vydělávají v průměru o 18 %
méně než muži. Taková nerovnost platů se nejvíce projeví v důchodovém věku , jelikož
ženy vydělávaly ve svém produktivním věku méně, mají i nižší důchody. V důsledku toho
jsou ženy více než muži zasaženy přetrvávající chudobou. Zejména v době krize musíme
promítnout hledisko rovnosti pohlaví do všech politik a přijmout vnitrostátní opatření
schválená a koordinovaná na evropské úrovni. Hlasovala jsem pro zprávu paní
Oomen-Ruijtenové, neboť si myslím, že je to dobrý kompromis, který může podpořit
dialog mezi členskými státy a evropskými orgány ohledně modernizace důchodových
systémů.

Oreste Rossi (EFD),    písemně. − (IT) Podporujeme zprávu o Zelené knize nazvané
Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě, jelikož Evropská komise
si klade za cíl pomáhat členským státům, aniž by snímala odpovědnost z jednotlivých
zemí, které musí posoudit spojitost mezi průměrnou délkou života a zákonným věkem
pro odchod do důchodu. Zaměřuje se též na překážky přeshraniční mobilitě a zřizuje
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké důchodové pojištění s odpovědností
za vytváření systému koordinace v naléhavých situacích a podporování členských států.
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Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písemně . – (RO) 27 členských států Unie má rozdílné
důchodové systémy. Převrácená populační pyramida a delší průměrná délka života si
vyžádají stanovení evropské strategie pro posilování soudržnosti a souladu v oblasti
důchodů v Evropské unii. Ráda bych nicméně také zmínila nerovnosti, které jsou patrné
v případě pracovní mobility mezi různými členskými státy. Existují situace, kdy práva na
důchod nejsou mezi různými členskými státy Evropské unie patřičně převedena. Musíme
v tomto směru povzbudit spolupráci mezi členskými státy.

Na druhou stranu máme morální povinnost chránit práva našich občanů na to, že si můžou
užívat důchodu, který jim poskytuje důstojné živobytí.

Peter Skinner (S&D),    písemně. − Mohu podpořit celkové cíle této zprávy, neboť se
především týká přijetí udržitelného přístupu k poskytování důchodů. Výkon regulačních
úkolů, který vzejde ze Zelené knihy, bude doufám schopen nastavit práci orgánů dohledu
tak, aby se udržel krok s nezbytnou slučitelností, pro zachování spolehlivého a udržitelného
důchodového systému.

S ohledem na současnou rozmanitost důchodových systémů v členských státech, jak co
do rozsahu poskytování důchodů, tak do hloubky, je ovšem důležité, aby Komise dostála
přání Parlamentu nežádat, aby se používalo standardů kapitálu srovnatelných s pojistnými
nebo bankovními standardy. Věřím tomu, že by se důchody mohly a měly řešit při svých
vlastních pravidlech kapitálové přiměřenosti zvlášť.

A konečně, skutečně prvořadá tu je potřeba evropského přístupu, vzhledem k tomu, jakým
způsobem demografický vývoj bude nutit budoucí generace do udržování drahých systémů,
nadměrně zatížených, kde generace předchozí budou čelit potenciální chudobě.

Alyn Smith (Verts/ALE),    písemně.  − Pane předsedající, tato zpráva je v mnoha ohledech
přínosná. Při bližší úvaze ji však nemohu podpořit. Je správné, že se v této sněmovně
snažíme hovořit o poskytování důchodů našimi členskými státy, a je pravda, že bychom
měli sdílet osvědčené postupy. Nebyl jsem však prostě schopen podpořit zprávu jako celek,
protože zkrátka nesouhlasím s tím, že EU by měla zastávat pro účely důchodů jakoukoli
další roli než pouze v oblasti sdílení informací. Nejvhodnější pro otázky důchodů, a
v podstatě ve všech sociálních záležitostech, jsou orgány na vnitrostátní nebo místní úrovni,
nikoli my. Tato zpráva z vlastního podnětu požaduje příliš mnoho centralizované kontroly,
o které prostě nejsem přesvědčený, že bude fungovat nebo že by mohla nabídnout
evropskou přidanou hodnotu.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně . −  (NL) Problém naší stále více stárnoucí populace nás
zasahuje skutečně tvrdě a zároveň krize nutí členské státy k provádění škrtů. Neměli
bychom však dovolit, aby nás problém stárnoucí populace vlákal do nové evropské krize
státního dluhu. Členské státy, které šetří, by to neměly provádět bezmyšlenkovitě. Usnesení
zdůrazňuje, že první pilíř důchodového systému je ten hlavní. To platí pro zdravé a vyvážené
vnitrostátní rozpočty. Navíc není třeba zvlášť zdůrazňovat, že trvalý příjem je ochrana
proti chudobě. Těší mne rovněž uznání práv na důchod pro ženy a větší důraz na rovnost
pohlaví, spolu s uznáním toho, že by neměla být dovolena diskriminace vůči starším
osobám na pracovním trhu. Usnesení se rovněž patřičně věnuje přenositelnosti splatných
nároků na důchod. Nikdo nepracuje v dnešní době pro stejnou společnost a snad dokonce
ani ve své vlastní zemi po celý svůj život. Zásadní význam má ve spojené Evropě to, aby
občané mohli převádět mezi státy své nároky. Evropský parlament proto žádá Evropskou
komisi, aby lépe koordinovala převoditelnost důchodů na evropské úrovni.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písemně . – (RO) Zpráva vypracovaná
Riou Oomen-Ruijtenovou o Zelené knize nazvané Přiměřené, udržitelné a spolehlivé
důchodové systémy v Evropě významným způsobem přispívá k diskusi o budoucnosti
evropských důchodových systémů. Myslím si, že členské státy musí navrhnout ustanovení
pro zajištění přiměřených penzí svým občanům. Vybízíme členské státy, aby vytvořily co
nejpřiměřenější důchodový systém s cílem zajistit důstojnou životní úroveň všech lidí, se
zvláštním přihlédnutím ke specifické situaci nejohroženějších skupin ve společnosti.
Hlasovala jsem pro bod 24, který vyzývá členské státy k povzbuzení starších osob v tom,
aby pokračovaly v práci, prostřednictvím fiskálních výjimek a výjimek v oblasti sociálního
zabezpečení.

Dále jsem hlasovala pro, abychom podpořili a usnadnili kombinovanou práci s důchodem,
a k zavedení odrazujících opatření tak, aby pro společnosti bylo těžší jakkoli učinit staršího
pracovníka nadbytečným

Hlasovala jsem proti zvýšení důchodového věku, protože si myslím, že lidé, kteří překročí
určitý věk a přitom budou chtít a mohou dál pracovat, by měli být povzbuzováni a nikoli
nuceni do práce, obzvláště v době, kdy míra nezaměstnanosti v EU-27 je 10 % a 20 % mezi
mladými lidmi.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    písemně. – (EL) Zelená kniha Evropské komise
o evropských důchodových systémech přijatá dnes v rámci zprávy aliancí politických
představitelů kapitálu v Evropském parlamentu (sociálních demokratů, konzervativců,
liberálů) je stvůrou zaměřenou proti obyčejným lidem. Má za cíl zformovat základní prvek
nového protilidského paktu EU pro konkurenceschopnost, jehož myšlenkou je zničit
evropské systémy sociálního zabezpečení a nahradit je soukromým, individualizovaným
pojištěním – nová dojná kráva se dojí na účet pracovníků a ve prospěch kapitálu. V praxi
se tím zrušují státní výdaje na sociální zabezpečení, důchody a sociální dávky. Trojpilířový
systém omezuje státní důchody na dobročinnou podporu, čímž otvírá doširoka brány tzv.
třetímu pilíři soukromého pojištění. Ozývají se výzvy ke zvýšení věku pro odchod do
důchodu ve spojení s průměrnou délkou života, jinými slovy pracovat až do hrobu. Řecká
komunistická strana hlasovala proti tomuto nezdařenému protidělnickému dokumentu
o evropských důchodových systémech. Tváří tvář tomuto vývoji bychom chtěli zdůraznit,
že pracovníci naléhavě potřebují zvýšit en masse a zastavit tato nová protipojištěnecká
opatření a nový brutální útok, který organizuje kapitál a buržoazní vlády v novém paktu
EU pro konkurenceschopnost.

Thomas Ulmer (PPE),    písemně . −  (DE) Hlasoval jsem pro zprávu paní Oomen-Ruijtenové
a Zelenou knihu o důchodových systémech. Výsledky jednání jsou odpovídajícím způsobem
uvedeny v postoji německé Křesťansko-demokratické unie, přičemž poskytují vhodný
základ pro navazující Bílou knihu. Důležitý krok vpřed je ponechání německých
zaměstnaneckých důchodů, délky odpracované doby a ochrany proti riziku úpadku
v souvislosti s existujícími závazky. V žádném případě nesmí být zaměstnanecké důchody
převáděny do povinného evropského systému.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písemně  .   −  (LT) Těší mne, že zpravodajka uznává, že existují
výrazné rozdíly v důchodových systémech v Evropě a skutečnost, že občané některých
členských států – například Litvy – čelí dalším problémům. Život důchodce v mé zemi
není zdaleka snadný. Nedávno se stal dokonce ještě těžší – minulý rok litevští důchodci
začali dostávat o 5 % míň. Je načase přestat používat dvojí metr. V některých evropských
zemích, jako je Litva, vláda tvrdí, že krize je překonána a že hospodářství se postupně
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začíná obnovovat. Když však potřebujeme přijmout praktická opatření, naši představitelé
uvádějí, že nomohu nalézt potřebné zdroje, aby vrátili důchody na jejich předchozí úroveň.
Najednou prohlašují, že krize ještě neskončila. Při reformování našich důchodových
systémů je důležitá finanční udržitelnost, ale neméně důležité je poskytování přiměřeného
příjmu. Skutečná udržitelnost nemůže nastat bez zajištění toho, aby důchody byly
přiměřené. Stárnoucí společnost a finanční tlaky ukazují, že se mění náš trh práce. Je
nezbytné vzít v potaz tuto situaci při reformování důchodových systémů. Rovnováha mezi
flexibilitou a jistotou na trhu práce podporuje adaptabilitu hospodářství a přispívá tak
k udržitelným, jistým a spravedlivým důchodům.

Peter van Dalen (ECR),    písemně.  −  (NL) Evropa a důchody, to je nyní velice citlivé téma.
Jednotlivé členské státy zvažují opatření, aby jim nestoupaly státní dluhy, provazováním
penzijních fondů s jejich dluhem. Paní Merkelová a pan Sarkozy ve svých plánech na
jednotnou, centrálně řízenou Evropu už přímo zmínili centralizaci důchodů. Jsem proti
jakékoli regulaci důchodů na evropské úrovni. Důchodové systémy jsou v různých
členských státech strukturovány odlišně. Jsou téměř neporovnatelné. Navíc se důchodové
systémy mezi členskými státy navzájem velmi liší z hlediska velikosti, spolehlivosti a co
se týče dohledu. Nechci se dočkat toho, jak bude spolehlivý nizozemský důchodový systém
trpět kvůli chaosu v některých jiných členských státech.

Za velice citlivou otázku považuji však to, že členské státy by měly sdílet informace o svých
důchodových systémech mezi sebou navzájem a že by měly vyvinout maximální úsilí, aby
řešily konkrétní problémy těmito prostředky. Mám zde na mysli například vysokoškolské
vědecké pracovníky, kteří se stěhují do jiných členských států, jejichž daňové orgány pak
vybírají doplňkové dávky na důchody, které jsou spořeny jinde. Takovým výstřelkům je
třeba okamžitě učinit přítrž, to ale neznamená, že musíme na základě toho nutně
aktualizovat celý systém na evropský model.

Derek Vaughan (S&D),    písemně.  − Hlasoval jsem pro tuto zprávu apelující na členské
státy, aby zajistily udržitelnost svých důchodových systémů, v souvislostech výzev stárnutí
společnosti a výdajových tlaků, které zaznamenáváme po celé EU. Vítám, že tato zpráva
výslovně uznává, že pro poskytování důchodů v jednotlivých členských státech neexistuje
jednotný přístup, který by vyhovoval všem, EU však rozhodně může nabídnout přidanou
hodnotu v podobě sdílení myšlenek a koordinace.

Zahrnutí soukromého dluhu do jakéhokoli posouzení udržitelnosti veřejných financí by
v této zprávě být nemělo, neboť současné tržní podmínky by takový typ posouzení
nepodporovaly. Navíc by mohlo uplatňování kapitálových požadavků na důchody zvedat
náklady, aniž by se zvýšila jistota zaměstnaneckých důchodových systémů s přispěním
zaměstnavatele. Nemělo by se to používat povinně tam, kde systém ochrany je; například
ve Spojeném království již poskytuje účastníkům důchodového systému a příjemcům
vysokou míru ochrany Fond na ochranu důchodů, vytvořený předešlou labouristickou
vládou.

Já a mí labourističtí kolegové budeme i nadále pracovat na tom, abychom zajistili, aby byla
lidem spořícím ve státním, zaměstnaneckém i soukromém systému poskytnuta skutečná
důchodová ochrana, aby se nemuseli o svůj důchod obávat.

Iva Zanicchi (PPE),    písemně. − (IT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Oomen-Ruijtenové,
přestože mám pocit, že přijaté znění je přehnaně opatrné v opakovaném zdůrazňování
důležitosti zásady subsidiarity. Domnívám se nicméně, že tato zpráva, která ještě čeká na
blížící se zveřejnění Bílé knihy Komise, může umožnit pokračování efektivních pracovních
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vztahů mezi členskými státy a orgány EU na toto velmi složité téma modernizace
evropských důchodových systémů.

Návrh usnesení B7-0094/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. − (PT) Hlasuji pro přijetí tohoto návrhu usnesení,
neboť jsem přesvědčen, že přístupová jednání s Chorvatskem mohou být ukončena v první
polovině roku 2011, jestliže budou nadále prováděny nezbytné reformy. Aby toho
Chorvatsko dosáhlo, bude muset během této poslední etapy mobilizovat veškeré úsilí
směřující k posílení veřejné správy a soudnictví, pokračovat v boji proti korupci, zajistit
plnou spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, pokračovat
v privatizačním procesu a přijmout plány pro restrukturalizaci. Pro přijetí tohoto usnesení
hlasuji také proto, že doporučuje realizaci arbitrážní dohody mezi Chorvatskem
a Slovinskem týkající se hranic, a rovněž na základě pokroku učiněného při řešení dalších
dvoustranných sporů, jako jsou například spory o hranice se Srbskem, Černou Horou
a Bosnou a Hercegovinou. Chorvatsko má stále ještě před sebou ukončení jednání o šesti
politických kapitolách acquis communautaire, já však věřím, že dobré výsledky dosažené
v roce 2010 poslouží chorvatským představitelům jako základ pro závěrečné úsilí při
ukončování jednání.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písemně.  −  (LT) Hlasovala jsem pro přijetí tohoto
usnesení o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2010. Tímto dokumentem Evropský
parlament potvrzuje, že Chorvatsko v jednáních o přistoupení k Evropské unii učinilo
výrazný pokrok. Souhlasím s ustanovením usnesení o tom, že přístupová jednání
s Chorvatskem mohou být ukončena v první polovině roku 2011, pokud budou i nadále
energicky prováděny nezbytné reformy, a to zejména v oblasti posílení veřejné správy
a soudnictví, pokud bude pokračovat boj proti korupci, zajistí se trvalá možnost návratu
uprchlíků a plná spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii
(ICTY) a pokud bude pokračovat privatizační proces a přijímání plánů pro restrukturalizaci
loděnic, jež se nacházejí v obtížné situaci. Jedná se o velice důležité podmínky a jejich
důsledné plnění nebo alespoň výrazný pokrok ve zmíněných oblastech prokážou odhodlání
a vůli Chorvatska stát se členským státem EU.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně.  −  (LT) Souhlasím s tímto návrhem usnesení, jehož
prostřednictvím Evropský parlament podporuje přistoupení Chorvatska k Evropské unii.
Přistoupení Chorvatska má jak evropskou, tak regionální dimenzi a dále povzbudí zbylé
země západního Balkánu k tomu, aby energicky zahájily a prováděly reformy související
s přistoupením. Přístupová jednání s Chorvatskem výrazně pokročila, stále však zbývá
dokončit zásadní reformy v oblasti veřejné správy a soudnictví, korupce, návratu uprchlíků
a tak dále. Chorvatsko musí učinit značný pokrok při řešení dvoustranných sporů se
sousedními zeměmi, jako jsou například spory o hranice se Srbskem, Černou Horou
a Bosnou a Hercegovinou, aby se předešlo tomu, že by tyto spory po vstupu Chorvatska
představovaly překážku dalšího rozšíření EU.

Elena Băsescu (PPE),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o pokroku
Chorvatska, neboť se domnívám, že proces přistoupení k EU podtrhuje výrazné zlepšení
situace v této oblasti. Skutečně největší pokrok byl učiněn v oblastech úcty k lidským
právům, situace uprchlíků a privatizace námořní dopravy. Zároveň vítám realizaci mírové
dohody a všeho, co z toho vyplývá. Spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro
bývalou Jugoslávii je pro úspěšné ukončení jednání zcela zásadní. Doufám, že chorvatští
představitelé vyšetřovatelům v budoucnu umožní přístup k nezbytným dokumentům.
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Jedním z problémů zmíněných v dokumentu jsou soudní řízení týkající se válečných
zločinů. Ti, které se podaří postavit před soud, buď nejsou obviněni, nebo dostanou jen
symbolický trest. Ráda bych zdůraznila význam zavedení spravedlivého soudního systému
v každé kandidátské zemi.

Dědictví konfliktů z 90. let a nedostatek úcty k právům menšin jsou pro budoucí členský
stát nepřijatelné. V této oblasti je zapotřebí legislativního zásahu. Záměr maďarského
předsednictví ukončit jednání během prvních šesti měsíců roku 2011 je chvályhodný
a Chorvatsko může cílové čáry dosáhnout včas. Jeho přistoupení vyšle pozitivní signál pro
celý region, neboť znovu potvrdí důvěryhodnost EU, pokud jde o podmíněnost tohoto
procesu. Na závěr bych chtěla potvrdit, že Rumunsko přistoupení Chorvatska k EU
bezvýhradně podporuje.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Zpráva o pokroku Chorvatska za
rok 2010 ukazuje odhodlání vlády v Záhřebu splnit kritéria pro přistoupení k EU. Evropská
unie však poprvé čelí situaci, kdy se většina chorvatských občanů domnívá, že vstup do
EU nepřinese zemi žádné výhody, což kontrastuje s výrazným optimismem obyvatel států
střední a východní Evropy, které se připojily při dvou posledních rozšířeních. Zpráva
o Chorvatsku za rok 2010 podtrhuje znepokojení evropských orgánů z této situace. Proto
byly chorvatské orgány a občanská společnost vyzvány, aby se aktivně snažily přesvědčit
obyvatele Chorvatska o tom, že členství v EU bude mít na jejich zemi pozitivní dopad.
Vítám úsilí chorvatských představitelů a jejich cíl ukončit přístupová jednání v průběhu
letošního jara.

Chorvatsko si zároveň zaslouží poblahopřát k tomu, že ačkoli byla tato země dlouho
pustošena válkami, podařilo se jí při provádění acquis communautaire učinit obdivuhodný
pokrok. Jakékoli zmínky o tom, že by přistoupení Chorvatska mohlo být odloženo, lze
vnímat jen jako nevýznamnou poznámku, učiněnou bez rozmyslu.

Antonio Cancian (PPE),    písemně. − (IT) Hlasoval jsem rozhodně pro přijetí této zprávy,
neboť jsem přesvědčen, že Chorvatsko správně pokračuje v provádění reforem nezbytných
pro členství v EU. Domnívám se, že je připraveno na hospodářské úrovni jednat s ostatními
zeměmi EU. Navzdory celosvětové krizi se mu dokonce podařilo udržet si určitou míru
makroekonomické stability, a to zejména díky rozvoji služeb a turistické infrastruktury.
Myslím si, že bychom tuto zemi měli podporovat v plném využívání jejích zdrojů,
především zeměpisné polohy jakožto strategického dopravního uzlu mezi západní Evropou
a Balkánem, mezi střední Evropou, Jadranem a Středozemím. Další rozvoj infrastruktury
by pro tuto zemi mohl znamenat nesmírný potenciál. Její spolupráce s Evropskou unií při
realizaci úseků transevropských dopravních (TEN-T), energetických (TEN-E)
a telekomunikačních (e-TEN) sítí, které zasahují i na území Chorvatska a které by bylo
možné rozvinout v systém partnerství veřejného a soukromého sektoru plně spolupracující
s EU, se ukazuje jako velice přínosná. Jednání se uzavřou v první polovině roku 2011, kdy
bude dokončen proces přistoupení. Jsem si jistý, že tento termín se podaří dodržet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. − (PT) Ráda bych ocenila značný pokrok,
který Chorvatsko učinilo při plnění podmínek potřebných k ukončení přístupových jednání.
Jsem hluboce přesvědčena, že rychlé přistoupení Chorvatska povzbudí i ostatní země
západního Balkánu k tomu, aby prováděly reformy související s přistoupením. Vítám úsilí
chorvatské vlády důrazně se postavit všem podobám korupce, zároveň však vyzývám
chorvatské představitele, aby dále posílili administrativní možnosti protikorupčních orgánů
a podporovali kulturu politické odpovědnosti. Vítám pokrok dosažený v oblasti práv žen
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a rovnosti pohlaví, neboť 25 % parlamentních křesel a téměř polovina administrativních
pozic ve veřejném sektoru je obsazena ženami, což dokazuje posun směrem k rovnosti
žen a mužů. Zároveň ale zůstává procento žen v pozicích vedoucích podniků nízké
a přetrvávají také rozdíly v platech. Vyzývám k tomu, aby byla dále aktivně podporována
účast žen v ekonomických a politických rozhodovacích orgánech a aby byl urychleně
zaveden zákon o rovnosti žen a mužů, zahrnující zásadu rovných platů.

Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer
a Rainer Wieland (PPE),    písemně. −  (DE) Rychlý vstup Chorvatska do Evropské unie
výslovně podporujeme. Obyvatelé Chorvatska od tohoto členství hodně očekávají. Jejich
očekávání však mohou být naplněna jedině tehdy, pokud bude tato země na vstup skutečně
připravena a splní všechna kritéria pro přistoupení. Chorvatsko se už v tomto procesu
dostalo dál, než kde se při vstupu nacházely mnohé současné členské státy EU.

Zpráva Komise o pokroku jasně ukazuje, že v některých oblastech zbývá ještě mnoho
práce. To dává naději na brzké ukončení přístupových jednání – dnešní rozhodnutí však
nesmí vzbudit ještě větší očekávání. Důkladnost je pro nás důležitější než rychlost
a spolehlivé provádění je důležitější než sliby. Nesmíme opakovat dřívější omyly. Cokoli
jiného by nebylo v zájmu Evropské unie nebo Chorvatska a jeho obyvatel. Proto jsme se
dnešního hlasování zdrželi.

Edite Estrela (S&D),    písemně. − (PT) Hlasovala jsem pro přijetí návrhu usnesení o zprávě
o pokroku Chorvatska za rok 2010, neboť jsem přesvědčena, že přístupová jednání
s Chorvatskem budou ukončena do června roku 2011, pokud budou i nadále energicky
prováděny nezbytné reformy. Podporuji rozšíření za předpokladu, že kandidátské země
splní předem stanovené podmínky. Čím více zemí se bude podílet na evropském projektu,
tím lépe pro EU a její občany, kteří budou moci využívat výhod jednotného prostoru míru,
svobody, demokracie, pokroku a blahobytu.

Diogo Feio (PPE),    písemně. − (PT) Chorvatsku se daří plnit kritéria pro přistoupení
s nepopiratelným úspěchem a usiluje o to, aby mohlo nadále pokračovat tímto směrem
navzdory dalším potížím, jimž za současné mezinárodní situace čelí. Je dobrým příkladem
pro každou zemi, která má v úmyslu stát se součástí Evropské unie. Nemohl jsem
nezaznamenat, že průzkumy z poslední doby ukazují nejistotu Chorvatů ohledně
budoucího vstupu jejich země do Unie a jejich kritičnost vůči činnosti EU. Místo toho,
abych názory chorvatských obyvatel zpochybňoval, jsem přesvědčen, že jejich pochyby
si zaslouží vážné zamyšlení nad tím, jakým způsobem je Evropská unie řízena. Považuji
za politováníhodné, že ve svém návrhu usnesení se paní zpravodajka rozhodla vyjádřit
názory na otázky, jako je sexuální orientace a její ústavní ochrana, které nejenže nemají
nic společného se skutečně podstatnými záležitostmi, ale zároveň by měly být výlučně
v pravomoci členských států.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. − (PT) Tento návrh usnesení se týká zprávy
o pokroku Chorvatska v procesu přistoupení k EU za rok 2010; jedná se o závazek ze
strany Evropského parlamentu, na němž se nijak nešetřilo diplomatickým úsilím. Vítám
pokrok učiněný v přístupových jednáních, jež by měla být ukončena do konce první
poloviny roku 2011, stejně jako veškeré úsilí Evropské komise, pokud jde o připojení
ostatních zemí západního Balkánu k EU.

Považuji za politováníhodné, že chorvatský parlament a vláda nedosáhly požadovaného
pokroku v oblasti ústavních změn, jmenovitě pokud jde o decentralizaci a reformu veřejné
správy, zejména její depolitizaci, boj s korupcí a svobodu tisku. Doufám, že se všechny
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problémy zmíněné ve zprávě podaří vyřešit nebo přinejmenším omezit, aby bylo
přistoupení rychlé a mohlo posloužit jako katalyzátor pro členství sousedních zemí.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Co se této zprávy týče, je důležité upozornit
na to, že většinu poslanců Evropského parlamentu nepotěšila skutečnost, že podle
Eurobarometru je většina chorvatského obyvatelstva přesvědčena o tom, že vstup do EU
„jim nepřinese žádné výhody“. Co lze udělat pro to, aby se jejich názor změnil? Odpovědí
je, jako vždy, posílit propagandu a snažit se o manipulaci toho, čím EU ve skutečnosti je.

Vytahují se zase ta stejná neoliberální dogmata: omezení státních zásahů do hospodářství,
vytvoření otevřeného a konkurenčního trhu, a to prostřednictvím likvidace veřejných
služeb, změny pracovních vztahů ve prospěch kapitálu pod zástěrkou jejich
„nepružnosti“a tím, že Chorvatsko zbavíme svrchovanosti a zastavíme nezávislý projekt
jeho rozvoje.

Zpráva zcela jasně ukazuje, komu agrese NATO a rozpad Jugoslávie přinesly největší
výhody. Chorvatsko se nachází v privilegovaném místě: jde o velice významný dopravní
koridor směřující na dovozní a vývozní trhy na Východě a na Dálném Východě. Je zřejmé,
že smyslem přistoupení k EU není právo Chorvatska a jeho obyvatel na rozvoj, ale
především výhody pro velmoci a jejich ekonomické skupiny.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    písemně. – (PL) Chorvatsko v poslední
době učinilo značný pokrok směrem ke vstupu do EU a pravděpodobně se brzy stane
dvacátým osmým členským státem. V roce 2010 se vyjednávacím týmům EU a Chorvatska
podařilo uzavřít 11 kapitol, čímž dosáhli celkového počtu 28 (z požadovaných 35).
Úspěchy minulého roku nápadně ukazují odhodlání Chorvatska pokračovat v reformách
a jeho občané tak budou brzy moci využívat výhod členství v EU. Během posledního setkání
ministrů EU a Chorvatska, které se konalo 22. prosince 2010 v Bruselu, vyjednávací týmy
uzavřely tři důležité kapitoly, konkrétně ty, jež se týkaly soudnictví, svobody a bezpečnosti,
zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a životního prostředí. Uzavření těchto tří
kapitol naznačuje, že chorvatský právní systém se podařilo posílit a že pokroku bylo
dosaženo v řadě oblastí zároveň, například v oblasti širší spolupráce Chorvatska
s mezinárodním společenstvím, pokud jde o vojenské mise a civilní záležitosti (zahraniční,
bezpečnostní a obranná politika) nebo záruky lepší kvality ovzduší a vody pro chorvatské
obyvatele (životní prostředí).

Jednání o přistoupení Chorvatska k Evropské unii začala v říjnu roku 2005. Navzdory
určitým logistickým problémům členské státy EU přistoupení Chorvatska podporují a řada
z nich očekává rychlý pokrok směrem k uzavření sedmi zbývajících kapitol do konce
roku 2011.

Robert Goebbels (S&D),    písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro přijetí návrhu usnesení.
Chorvatsko má v Evropské unii očividně své místo. Nebudu však hlasovat pro další členství,
pokud nebude významně navýšen rozpočet Unie. Jestliže Unie nezíská více finančních
prostředků, není další rozšíření možné.

Bruno Gollnisch (NI),    písemně. – (FR) Moje hlasování o návrhu usnesení Výboru pro
zahraniční věci tohoto Parlamentu o pokroku Chorvatska směrem ke členství je známkou
absence důvěry ve výhody Evropské unie, kterou podle průzkumů sdílí většina chorvatských
občanů. Je politováníhodné, že představitelé země, jíž se po strašlivém konfliktu podařilo
dosáhnout nezávislosti a svrchovanosti, si nedopřáli alespoň nějaký oddech před tím, než
svou zemi v rozporu s názorem veřejnosti opět uvrhnou do cizí nadvlády. Hlasoval jsem

109Rozpravy v Evropském parlamentuCS16-02-2011



proti Maastrichtské smlouvě. Hlasoval jsem proti evropské ústavě. Hlasoval bych proti
Lisabonské smlouvě, kdyby měla moje vláda odvahu předložit ji francouzským občanům.
Doufám, že chorvatští občané budou mít možnost se ke vstupu své země do Unie přímo
vyjádřit a že bude jejich vůle, narozdíl od vůle občanů Francie, Irska a Holandska,
respektována. Hlasovat pro přijetí usnesení, které lituje, že osud menšin praktikujících tu
či onu sexuální úchylku není středem pozornosti, které prosazuje intenzivní propagandu
s cílem zvrátit negativní výsledky průzkumů, které podporuje tytéž ekonomické chyby,
jež byly spáchány v našich zemích, to skutečně nebylo možné.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro přijetí návrhu usnesení
o pokroku Chorvatska, který potvrzuje úsilí vynaložené touto zemí, pokud jde o její
nadcházející vstup do Evropské unie. Členství Chorvatska má skutečně řadu výhod, jako
je například zajištění míru a stability v balkánském regionu nebo posílení pozice EU v této
oblasti. Text, který jsme přijali, zároveň vznáší otázky, jež zůstávají problematické a na
nichž bude Chorvatsko muset nadále pracovat, jako je například boj s korupcí, což je jeden
z hlavních problémů země, nebo poskytování podpory navráceným uprchlíkům, jež je
stále nedostatečná. Doufám, že Chorvatsko bude dál pokračovat tímto dobrým směrem.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro přijetí tohoto návrhu usnesení
o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2010, neboť tímto dokumentem Evropský parlament
potvrzuje skutečnost, že Chorvatsko učinilo pokrok v jednáních o vstupu do Evropské
unie. Přístupová jednání s Chorvatskem mohou být ukončena poměrně rychle, pokud
budou i nadále energicky prováděny nezbytné reformy. Je nezbytné posílit veřejnou správu
a soudnictví, bojovat proti korupci, zajistit trvalou možnost návratu uprchlíků, plně
spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a tak
dále. Chorvatská vláda musí rovněž naléhavě vyřešit strukturální nedostatky ekonomiky
a věnovat větší pozornost regionální spolupráci, a to s cílem vyřešit dvoustranné spory se
sousedními zeměmi. Řádné provádění nebo alespoň významný pokrok v těchto oblastech
dokáže a posílí odhodlání Chorvatska a jeho šance stát se členským státem EU. Jsem
přesvědčen, že vstup Chorvatska zároveň povzbudí zbytek zemí západního Balkánu, aby
se členství v EU více a rychleji přiblížily.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Tímto návrhem usnesení o zprávě o pokroku
Chorvatska za rok 2010 chtěl Parlament ocenit zlepšení, jichž Chorvatsko v mnoha
ohledech dosáhlo a které jej přivádí ještě blíž k Evropské unii. Úspěchy této země dosažené
během posledního roku si zaslouží být zmíněny, neboť byly provedeny podstatné změny
ústavy s cílem přizpůsobit ji zakládajícím listinám ostatních 27 členských států. Co se týče
soudnictví, bylo vynaloženo úsilí na to, aby se tato oblast stala nestrannou a nezávislou.
Proběhly soudní procesy s válečnými zločinci a značný pokrok byl učiněn v oblasti práv
žen a rovnosti žen a mužů. S tímto návrhem zcela souhlasím, protože jsem hluboce
přesvědčen o tom, že Chorvatsko si zaslouží stát se členským státem. Není pochyb o tom,
že je zapotřebí ještě mnoho vykonat, zejména pokud jde o boj proti korupci, skutečností
však zůstává, že této zemi se na její cestě ke členství v Evropské unii daří významně
postupovat.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy,
neboť my všichni si přejeme stabilní, prosperující sousedství. Tato očekávání je možné
splnit jedině prostřednictvím zapojení západního Balkánu do EU a euroatlantických
struktur. Chorvatsko je v tomto regionu státem, který se v procesu zapojení do EU dostal
nejdál, což zdůrazňuje skutečnost, že má a chce využívat silné mechanismy pro boj
s korupcí ve veřejném sektoru. Záhřeb už v této záležitosti dosáhl pokroku díky tomu, že
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jeho parlament schválil zákon umožňující zabavení nezákonně získaného majetku, stejně
jako tím, že učinil kroky proti vyšším úředníkům. Tato opatření vítám, Záhřeb však musí
přesvědčivě ukázat, že rozšířenou atmosféru korupce a beztrestnosti nechal daleko za
sebou. Chorvatsko se může v procesu přistoupení k Evropské unii spolehnout na podporu
Rumunska, a to prostřednictvím sdílení společných zkušeností týkajících se jak procesu
před přistoupením, tak po vstupu země do EU.

Monica Luisa Macovei (PPE),    písemně.  − Hlasovala jsem pro přijetí usnesení s cílem
zhodnotit pokrok Chorvatska směrem ke vstupu do EU a zdůraznit zbývající cíle, které
bude ještě potřeba splnit ve prospěch jeho obyvatel. Hlasovala jsem proti pozměňovacím
návrhům č. 1 a 4, protože jejich cílem bylo odstranit odkazy na úsilí chorvatské vlády
v boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace a rasy, jež je pro přistoupení k EU
vyžadováno.

Když bylo usnesení projednáváno ve Výboru pro zahraniční věci, přispěla jsem
pozměňovacími návrhy ohledně efektivity a předvídatelnosti soudního systému. Ty žádaly
navýšení financování soudů, aby mohly pracovat rychle a účinně, sjednocení soudnictví
a včasné zveřejňování soudních rozhodnutí. Případy korupce se nesmí zadrhnout ve fázi
stíhání/vyšetřování, musí se dostat k soudu a rozsudky musí mít odstrašující účinek.
Efektivitu předvstupních finančních prostředků vynaložených v oblasti reformy soudnictví
a boje proti korupci bude třeba zhodnotit.

David Martin (S&D),    písemně.  − Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, ale o vhodnosti
toho, aby se Chorvatsko stalo členem EU, mám nadále vážné pochybnosti. Bude zapotřebí
učinit značný pokrok v řadě oblastí, v neposlední řadě v boji proti korupci.

Barbara Matera (PPE),    písemně. − (IT) Přistoupení Chorvatska k Evropské unii je
významnou pobídkou pro balkánské země, aby pokračovaly ve svém vlastním úsilí
a reformách s ohledem na budoucí vstup do Unie. Přistoupení Chorvatska k Unii rozšíří
oblast míru a stability v Evropě, a proto má dvojí, evropský a regionální rozměr, což by
mělo země západního Balkánu povzbudit k tomu, aby na regionální úrovni dosáhly větší
soudržnosti.

Vítám pokrok Chorvatska, pokud jde o respektování a ochranu menšin, ačkoli by země
měla přijmout také přiměřená opatření s cílem zajistit větší ochranu romské menšině
a jejímu zapojení do občanské společnosti. Romové jsou stále diskriminováni a jejich
zastoupení v chorvatských ústředních a místních politických orgánech není odpovídající.
Je třeba rozvíjet a uskutečňovat součinnost na regionální úrovni, zejména v rámci Dunajské
strategie, neboť větší sociální a hospodářská výměna by prospěla celému dunajskému
makroregionu.

Mám na mysli především spolupráci v oblasti dopravy, životního prostředí a hospodářského
rozvoje. Větší soudržnost na regionální úrovni by budoucí vstup celého západního Balkánu
do Evropské unie usnadnila.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Není nijak překvapivé, že průzkumy
Eurobarometru ukázaly, že chorvatští obyvatelé nepovažují Evropskou unii za pro ně
prospěšnou, protože tomu tak skutečně je. Hlasuji proti tomuto návrhu usnesení a jeho
asociálním příkazům.

Nuno Melo (PPE),    písemně. − (PT) Jednání s Chorvatskem o jeho přistoupení k EU bude
možné brzy uzavřít. Nezbytné reformy je však třeba provádět odhodlaně. Nejdůležitějšími
reformami jsou posílení veřejné správy a soudnictví, boj proti korupci, podpora návratu
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uprchlíků, plná spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii
a restrukturalizace loděnic.

Musíme ocenit nesmírný pokrok, jehož bylo doposud dosaženo. V této konečné fázi je
však nezbytné rozhodně pokračovat v reformách potřebných pro včasné ukončení jednání
o přistoupení k EU. Skutečnost, že většina chorvatských občanů je přesvědčena o tom, že
vstup do EU jejich zemi nepřinese žádné výhody, je znepokojující, a proto musíme pracovat
na zajištění toho, aby chorvatští obyvatelé vzali evropský projekt za svůj. Proto je zásadní
poskytovat občanům o vstupu Chorvatska do EU jasné a věcné informace.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písemně.  –  (ES) Ačkoli považuji vstup Chorvatska do EU za
pozitivní, pokud jej jako takový budou vnímat i chorvatští občané, tento návrh usnesení
jsem nepodpořil, neboť obsahuje několik bodů, které odmítám, zejména body související
s hospodářskými požadavky EU. Požadavek, aby chorvatské orgány přijaly opatření, jež
definují a zlepší zapojení zástupců občanské společnosti do procesu formulování politiky
a dohled nad činností veřejných představitelů, je jak přiměřený, tak cenný. Usnesení však
nemohu podpořit proto, že jsem zcela zásadně proti jeho neoliberálnímu ekonomickému
zaměření a proti opatřením, jejichž provedení v této oblasti požaduje. Považuji tak za
nepřijatelné, že EU po chorvatské vládě požaduje, aby omezila přerozdělující úlohu státu
a veřejných výdajů, a odmítám požadavek, aby se „ziskovost“ stala hlavním kritériem pro
hodnocení veřejného zdravotního a sociálního systému.

Louis Michel (ALDE),    písemně. – (FR) Velice mě těší pokrok Chorvatska směrem k jeho
vstupu do Evropské unie, včetně změn ústavy, reformy soudnictví, svobody tisku, ochrany
menšin a užší spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii.
Zprávu o pokroku Chorvatska za rok 2010 proto plně podporuji. Vyhlídka na připojení
k Evropské unii je silnou motivací pro ostatní země západního Balkánu mířící k evropské
integraci, aby prováděly nezbytné politické, hospodářské a legislativní reformy, posilovaly
stabilitu a podporovaly soužití a usmíření v regionu. Chorvatští představitelé však musí
překonat ještě řadu překážek a vypořádat se s řadou výzev, jako je boj proti korupci,
obnovení hospodářství, řešení dvoustranných sporů se sousedními zeměmi a velice nízká
zaměstnanost. Proto je nezbytné naléhat na Chorvatsko, aby důrazně pokračovalo
v potřebných reformách a splnilo tak konečná kritéria a ukončilo jednání.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  −  (DE) Svou podporou pro návrh usnesení o zprávě
o pokroku Chorvatska za rok 2010 bych chtěl vyjádřit svůj souhlas s rychlým přijetím
této země do EU. Nejenom, že má kulturní a historické kořeny ve střední Evropě, ale také
splňuje podmínky pro přistoupení. Ačkoli v řadě oblastí zbývá ještě mnoho práce, jako je
boj proti korupci, vzhledem ke stíhání bývalého předsedy vlády Ivo Sanadera, vůle rozhodně
nechybí. Rovněž se zdá, že Chorvatsko je připraveno vypořádat se se svou minulostí,
například podporováním návratu válečných uprchlíků. I to je v usnesení podrobně popsáno.

Svou podporou pro několik pozměňovacích návrhů jsem však také vyjádřil své odmítnutí
politicky korektního jazyka tohoto usnesení. V několika odstavcích je zcela nepřijatelný.
Abych ale neblokoval cestu chorvatských občanů do EU a dal najevo naši dobrou vůli,
nakonec jsem hlasoval pro přijetí zprávy.

Franz Obermayr (NI),    písemně. − (DE) Ze všech kandidátských zemí učinilo Chorvatsko
největší pokrok. Mnohokrát tak dokázalo svoji připravenost ke vstupu do EU, například
při urovnání sporu ohledně rybolovu. Pokrok byl rovněž zaznamenán v souvislosti s bojem
proti korupci, jak ukazuje uvěznění bývalého předsedy vlády Ivo Sanadera. Co se týče
otázky válečných zločinů, zdá se, že Chorvatsko se vzdaluje své minulosti, například tím,
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že poskytuje podporu navracejícím se válečným uprchlíkům. Návrh usnesení obsahuje
několik nadbytečných, příliš politicky korektních frází, například v pátém odstavci ohledně
ochrany transsexuálů. Zpráva je však, celkově vzato, přijatelná. Odkazuje na dosažený
pokrok a usiluje o rychlý proces přistoupení. To je třeba přivítat, neboť z kulturního
a historického pohledu má Chorvatsko ve střední Evropě pevné kořeny. Proto jsem hlasoval
ve prospěch tohoto návrhu usnesení.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písemně. – (PL) Chorvatsko je jednou ze zemí,
které se blíží vstupu do Evropské unie. Během posledních několika let dalo Chorvatsko
najevo značné úsilí a učinilo pokrok v mnoha oblastech, od soudnictví po lidská práva.
Pokrok v těchto oblastech mě velice potěšil, neboť před rokem jsem chorvatskou vládu
vyzýval, aby posílila své snahy o změnu právních předpisů právě v těchto oblastech.

Chorvatsko v současnosti bojuje se stejnými problémy jako většina bývalých i současných
zemí kandidujících na přistoupení k Evropské unii, jmenovitě s korupcí, řešením
historických rozporů se sousedními zeměmi a diskriminací na základě sexuální orientace.
Řešení problémů tohoto druhu vyžaduje obrovské úsilí nejen ze strany orgánů, ale
i společnosti. Nikdo nedokáže změnit situaci sexuálních nebo národnostních menšin, aniž
by určitým způsobem ovlivnil názory veřejnosti. Jak ale ukázal příklad nových členských
států, už sama příslušnost k Evropské unii postupně pomáhá zajistit přijetí osob cizího
původu nebo s odlišnou sexuální orientací.

Chorvatsku by měla být předána zpráva, že Evropská unie je připravena přijmout do svého
společenství nového člena. Doufám, že se tak stane brzy.

Rolandas Paksas (EFD),    písemně.  −  (LT) Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení, protože
Chorvatsko při plnění podmínek nezbytných k ukončení přístupových jednání učinilo
obrovský pokrok. Měli bychom brát v úvahu také to, že vstup Chorvatska zároveň povzbudí
zbytek zemí západního Balkánu, aby se členství v EU rychleji přiblížily. Vítám úsilí
chorvatské vlády vynaložené na boj proti nejrůznějším podobám korupce a provádění
reforem veřejné správy a soudnictví. Aby však bylo možné řádně uplatňovat zásady
právního státu a zajistit důvěru občanů v soudní systém, bude nutné výrazně snížit počet
nevyřešených případů a zkrátit dobu soudních řízení. Musíme rovněž zaručit, že soudy
týkající se válečných zločinů budou nepředpojaté a nestranné. Souhlasím s návrhem, že
je třeba věnovat větší pozornost zabezpečení dunajských elektráren, jejichž stavba se
plánuje. Chorvatská vláda dále musí naléhavě vyřešit strukturální nedostatky ekonomiky
a věnovat větší pozornost regionální spolupráci, a to s cílem vyřešit dvoustranné spory se
sousedními zeměmi. Jsem přesvědčen, že jednání s Chorvatskem by měla být ukončena
teprve tehdy, až budou provedeny všechny nezbytné reformy a splněny ostatní závazky,
nikoliv v předem daném konkrétním termínu.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. − (IT) Balkánský region má pro budoucí geopolitické
uspořádání Evropské unie zásadní význam a v tomto ohledu je Chorvatsko zemí, která
v procesu přistoupení učinila největší pokrok. Evropa by v tomto regionu mohla dosáhnout
skutečných změn, pokud bude prostřednictvím hospodářských a politických reforem
fungovat jako opravdová hybná síla. Proto jsem hlasoval pro přijetí tohoto návrhu usnesení,
s ohledem na politiku integrace a rozšiřování s cílem dosáhnout v jihozápadní Evropě
demokracie a tržní ekonomiky. Domnívám se, že pokud budeme bránit anebo zdržovat
rozšíření zahrnující balkánské země, osud evropského hospodářství to rozhodně
nezachrání. Je proto důležité vnímat Chorvatsko jako zemi, která pomůže Unii otevřít
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dveře ostatním zemím tohoto regionu. Bude tak hrát strategickou úlohu jakožto stát stojící
na začátku nového procesu integrace a rozvoje.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. − (PT) Chorvatsko na své cestě ke vstupu
do Evropské unie výrazně pokročilo; pokrok byl zaznamenán zejména při plnění podmínek
stanovených ve vyjednávacích kapitolách. Měla bych zdůraznit, že podle Eurobarometru
byla většina chorvatských obyvatel v poslední době přesvědčena, že přistoupení k EU jim
nepřinese žádné výhody. Je důležité zvážit, zda se chorvatští občané chtějí k EU připojit
nebo ne, a poskytnout jim svobodu volby. Rozšíření evropského projektu je žádoucí
a přínosné pro vytváření jednotného prostoru míru, svobody, demokracie, pokroku
a blahobytu. Je však nezbytné, aby tento projekt dnes i v budoucnu vycházel jedině
a bezvýhradně z vůle samotných občanů. Přistoupení Chorvatska je významné
i z geopolitického hlediska, neboť by mělo povzbudit zbytek zemí západního Balkánu,
aby zahájily a energicky prováděly reformy spojené s připojením k evropskému projektu.
Na základě těchto kritérií jsem hlasovala pro přijetí tohoto usnesení.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Vítám pokrok, který Chorvatsko učinilo při
plnění podmínek požadovaných pro ukončení přístupových jednání. Chorvatská vláda
však musí zlepšit koordinaci ústředních správních orgánů odpovědných za řízení péče
o životní prostředí, zejména těch, které se zabývají územním plánováním a také nakládáním
s vodou a odpady a řízením kvality ovzduší, aby tak bylo možné v dostatečné míře zachovat
unikátní životní prostředí a vysokou úroveň biologické rozmanitosti. Domnívám se, že
hospodářský rozvoj regionu by se mohl urychlit prostřednictvím úzké spolupráce mezi
Chorvatskem a dalšími zeměmi v rámci strategie pro Podunají, která by využívala různých
podob spolupráce v oblasti dopravy, životního prostředí a hospodářského rozvoje
v podunajském makroregionu.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písemně. − (PT) Tohoto hlasování jsem se zdržel. V zásadě
nejsem proti vstupu jakékoli země do Unie, kterou nechci vnímat jako klub uzavřený
zemím uznávajícím minimální základní hodnoty demokracie a lidských práv, jejichž
občané se pro vstup svobodně rozhodnou. Nemohu však přijmout tlak vyvíjený na
Chorvatsko, aby urychlilo proces privatizace veřejných společností. Stejně tak nemohu
přijmout politické zasahování Komise do vnitřního rozhodovacího procesu prostřednictvím
podpory organizací prosazujících přistoupení, a to v zemi, kde je podle posledních výsledků
Eurobarometru většina občanů přesvědčena, že vstup pro ně nebude výhodný; to není
nijak překvapivé, uvážíme-li, jak je současná politika EU asociální.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písemně. − (IT) Přístupová jednání s Chorvatskem mohou
být ukončena v první polovině roku 2011, pokud budou i nadále energicky prováděny
nezbytné reformy, zejména pokud bude pokračovat boj proti korupci, zajistí se možnost
návratu uprchlíků, dojde k restrukturalizaci loděnic a budou provedeny reformy ústavy
a soudnictví.

Co se týče korupce, uznávám sice odhodlání chorvatské vlády, které se jasně projevilo
například v soudních řízeních se dvěma bývalými ministry a bývalým předsedou vlády,
nicméně se jedná o jev, který zůstává vážným a rozšířeným problémem. Reformy soudního
systému musí rovněž pokračovat, především dalším stíháním válečných zločinců
a zlepšením programů na ochranu svědků.

Jako největší výzva by se však mohlo ukázat to, jak vysvětlit výhody členství v EU poněkud
skeptickému obyvatelstvu. Nedávný průzkum Eurobarometru totiž ukázal, že většina
chorvatských občanů je přesvědčena, že členství v EU nepřinese jejich zemi žádné výhody,
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což je znepokojující. Proto vyzývám vládu a občanskou společnost, aby pracovaly na
zajištění toho, že chorvatští obyvatelé vezmou evropský projekt za svůj. Členství v EU
bude v každém případě předmětem referenda.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně.  − Tímto usnesením oceňuje Evropský
parlament pokrok, který Chorvatsko učinilo při plnění podmínek nezbytných k ukončení
přístupových jednání, vyzývá Chorvatsko k energickému provádění reforem s cílem splnit
závěrečná kritéria, a ukončit tak jednání, a žádá Komisi, aby všemi dostupnými prostředky
podporovala úsilí Chorvatska při plnění jednotlivých podmínek.

Licia Ronzulli (PPE),    písemně. − (IT) Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy, neboť odhaluje
pokrok Chorvatska, pokud jde o dokončení procesu přistoupení k Evropské unii. Jestliže
bude Záhřeb na cestě reforem pokračovat tak, jako tomu bylo v posledních letech, existuje
velká pravděpodobnost, že se jednání podaří ukončit do června.

Jako největší výzva se však zdá to, jak přesvědčit tamní obyvatele o tom, že členství v EU
jejich zemi přinese skutečné výhody, protože nedávné průzkumy Eurobarometru ukázaly,
že jsou jiného názoru. S ohledem na skutečnost, že členství bude v každém případě
předmětem referenda, musíme pracovat na zajištění toho, aby chorvatští občané vnímali
velký evropský projekt jako součást své minulosti i budoucnosti.

Peter van Dalen (ECR),    písemně.  −  (NL) Do června roku 2011 kandidátská země
Chorvatsko ukončí jednání o přistoupení k Evropské unii. Průběh jednání mě těší, ale do
této doby bych rád viděl konkrétní kroky. Nechci, abychom vstupu Chorvatska později
litovali: připojení Bulharska a Rumunska pro nás bylo tvrdou lekcí. Boj proti korupci sice
patří k prioritám chorvatské vlády, avšak jen na papíře, neboť jen velmi málo případů
korupce se skutečně dostalo až před soud. Naprostá většina případů se zadrhne ve fázi
vyšetřování. Pozoruhodně často je to tehdy, kdy jsou vyšetřováni vyšší úředníci. Chci, aby
Záhřeb začal jednat. Chorvatsko koneckonců po svém připojení k EU získá 4 miliardy
EUR. Musíme mít možnost důvěřovat chorvatským politikům, kteří budou za utrácení
těchto peněz zodpovědní.

Musíme se poučit z našich zkušeností s Bulharskem a Rumunskem. Tyto země se k EU
připojily příliš rychle a v důsledku toho se evropské peníze dostaly do všech možných
špatných kapes. Zcela jednoduše: dokud tedy boj proti korupci zůstane zablokován v
současném stavu, nebudeme moci přístupová jednání s Chorvatskem ukončit.

Geoffrey Van Orden (ECR),    písemně.  − Skupina ECR rozšíření EU rozhodně podporuje.
Jsme přesvědčeni, že jde o jedno z úspěšnějších hledisek politiky EU, pokud je ovšem
prováděno podle přísných kritérií a jestliže si vezmeme ponaučení z jiných nedávných
přistoupení. Z toho důvodu jsme hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí. Jsme však
přesvědčeni, že před tím, než se Chorvatsko připojí k EU, bude třeba vyřešit ještě některé
závažné problémy. Korupci a reformě soudnictví nebyla věnována patřičná pozornost.
Máme rovněž obavy o svobodu médií a z rozmachu organizovaného zločinu a velkého
počtu nevyřízených soudních případů. Existují také nevyřešené spory o hranice
s chorvatskými sousedy a nepřejeme si, aby se přenesly do EU. Nechceme, aby Chorvatsko
blokovalo úsilí ostatních kandidátských zemí. Takové případy už nás trápí jinde.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. −  (DE) Návrh usnesení předložený Výborem pro
zahraniční věci je velice vyvážený. Jmenuje všechny zbývající problematické oblasti, které
v současnosti brání uzavření poslední vyjednávací kapitoly. Ve svých doporučeních
chorvatským představitelům zpráva dbá na udržitelnost, a to i v souvislosti s reformami
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soudnictví a bojem proti korupci, jejichž nezávislost bude klíčem k budoucímu
demokratickému rozvoji Chorvatska. Zpráva navíc nezapomíná zdůraznit, že kvalitní
práce chorvatské vlády musí pokračovat se stejnou mírou nasazení i po přistoupení k EU.

Artur Zasada (PPE),    písemně. – (PL) Poslední měsíce ukázaly, že snahy Chorvatska o co
nejrychlejší připojení k Evropské unii přinesly hmatatelné výsledky. Reformy zahájené
v předchozích letech značnou měrou přispěly k rozvoji mnoha oblastí života. Obzvlášť
povzbudivá je zvýšená spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou
Jugoslávii v Haagu a rovněž pokrok dosažený v oblasti práv žen a ochrany národnostních
menšin. Regionální iniciativy, jako je dohoda mezi Chorvatskem, Srbskem a Slovinskem
na společném provozování železniční dopravy, naznačují vůli k mírové spolupráci
a přispívají ke zvýšenému hospodářskému rozvoji Balkánu.

Členské státy Evropské unie by měly chorvatský reformní program nadále podporovat
a věnovat při tom zvláštní pozornost nejnaléhavějším problémům, jmenovitě korupci,
vysoké míře nezaměstnanosti a obtížné situaci, v níž se nachází roztříštěný zemědělský
sektor. Doufám, že v souladu s ujištěními maďarského předsednictví ukončíme jednání
s Chorvatskem v červnu a že během druhé poloviny roku 2011, za polského předsednictví,
se Chorvatsko stane členským státem Evropské unie.

8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis

(Zasedání bylo přerušeno v 13:25 a pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDAJÍCÍ: Jerzy BUZEK
Předseda

9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předsedající. −   Vážení kolegové, začneme podepisováním občanské iniciativy. Vážený
pane ministře Martonyi, pane úřadující předsedo, vážení předsedové a zpravodajové, dnes
jsou na pořadu právní záležitosti: velice významné podepisování velice důležité součásti
evropských právních předpisů. Tak významné je proto, že je dalším přínosem k vyváženosti
pravomocí našich institucí.

Cílem nařízení o občanské iniciativě, které bylo přijato řádným legislativním postupem,
je poskytnout našim občanům stejnou politickou iniciativu, jakou má již nyní Rada ministrů
a Evropský parlament. Jeden milion podpisů – pouhé 0,2 % našich občanů – je zapotřebí
k tomu, aby Evropská komise podnikla kroky v záležitostech, které se občanů bezprostředně
týkají. Umožňuje jim být slyšet. Vznikne tak skutečně přímé spojení mezi občany
a evropskými institucemi, překlenující propast mezi nimi, mezi námi všemi v Evropské
unii.

Evropský parlament a Rada tvrdě pracovaly, aby dosáhly rychlého přijetí tohoto k občanům
vstřícného nařízení při prvním čtení. Chtěl bych poděkovat všem, kdo k tomuto úspěchu
přispěli: všem předsednictvím – zejména předsednictví belgickému a maďarskému – Komisi
i poslancům tohoto Parlamentu. Rád bych vyjádřil zvláštní poděkování předsedům Výboru
pro ústavní záležitosti (AFCO) a Petičního výboru (PETI), Carlu Casinimu a Erminii
Mazzoniové. Vyzvu vás, abyste přistoupili k podpisu postupu. Čtyři zpravodajové, Alain
Lamassoure, Zita Gurmai, Diana Wallis a Gerald Häfner – doufám, že jste přítomni a že
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můžeme postup projít společně – stejně jako mnozí další poslanci, kteří se zúčastnili
jakožto stínoví zpravodajové.

Můžete být pyšní na práci, kterou jste odvedli v zájmu našich občanů. Společně s Radou
nyní podepíšeme tento akt, ale ještě před tím bych rád požádal našeho hosta, který bude
během tohoto půl roku v Evropském parlamentu často přítomen, aby pronesl několik
slov.

János Martonyi,    úřadující předseda Rady.  − Pane předsedající, v tento jedinečný a vážný
okamžik si vybavuji rané dny Evropského společenství, kdy jsme diskutovali o tom, jak
odstranit nebo alespoň omezit to, čemu se říkalo „demokratický deficit procesu evropské
integrace“. Existoval společný cíl, který jsme všichni sdíleli, a tím bylo obohacení
demokratického fungování Evropské unie.

Právě byl nalezen jeden ze způsobů, jímž toho lze dosáhnout, a to podpora podílu
samotných občanů na demokratickém životě Unie. Právě tak a právě proto bylo právo na
občanskou iniciativu zahrnuto do Smlouvy a občané se tedy nyní mohou obrátit přímo
na Evropskou komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního aktu Evropské unie.

Jsem pevně přesvědčen, že se jedná o milník na cestě Unie k větší demokratičnosti. Jde
zároveň o první prvek přímé demokracie. Vytváří přímé spojení a dialog mezi institucemi
a občany a povzbuzuje k přímému přeshraničnímu dialogu a spolupráci. Stejně tak
podporuje pocit vlastnictví: Evropa nejsou oni – Evropa jsme my, a Evropa se bude vyvíjet
tak, jak se sami rozhodneme, my všichni společně. Ano, naše motto „silná Evropa s lidským
rozměrem“ závisí na nás všech.

Abychom dosáhli těchto cílů a splnili Smlouvu, musí být vytvořena jasná, jednoduchá
a k uživatelům vstřícná pravidla, jak postupovat. To se nyní stalo a je to výsledek dobré
spolupráce mezi všemi orgány – Komisí, Radou a především a hlavně Evropským
parlamentem. Rád bych do svého zvláštního poděkování zahrnul také pana Maroše
Šefčoviče z Komise; chtěl bych poděkovat španělskému a belgickému předsednictví, dvěma
dalším členům našeho tria; a obzvláštní poděkování a blahopřání patří také Evropskému
parlamentu a všem, kdo se na tomto nesmírně důležitém úkolu podíleli: předsedům výborů
a zpravodajům Alainu Lamassoureovi, Zitě Gurmaiové, Dianě Wallisové a Geraldu
Häfnerovi, stejně jako všem ostatním poslancům, kteří se do této nesmírně důležité práce
zapojili.

Jedná se o ukázku vynikající spolupráce a porozumění nejen mezi evropskými orgány, ale
také mezi různorodými politickými odnožemi či skupinami. Mohu jen doufat, že tato
spolupráce a toto porozumění poslouží jako příklad do budoucna, a to jak pro instituce,
tak pro politické skupiny.

PŘEDSEDAJÍCÍ: Roberta ANGELILLI
Místopředsedkyně

10. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

11. Rostoucí ceny potravin (rozprava)

Předsedající.   − Dalším bodem jsou prohlášení Rady a Komise o rostoucích cenách
potravin.

117Rozpravy v Evropském parlamentuCS16-02-2011



János Martonyi,    úřadující předseda Rady.  − Paní předsedající, děkuji vám, že jste pozvala
maďarské předsednictví, aby se zúčastnilo této rozpravy o rostoucích cenách potravin.

Během tří let je tento problém na pořadu dne již podruhé. Rostoucí ceny potravin v řadě
zemí znovu způsobují společenské nepokoje a politickou nestabilitu. Rodiny v nejchudších
oblastech světa mají potíže. Organizace pro výživu a zemědělství nám navíc říká, že vyhlídky
nejsou dobré, neboť ceny během tohoto roku dále porostou, a to v důsledku nepříznivých
klimatických podmínek. Jedná se o naléhavou záležitost. Diskutovali jsme o ní s ministry
zemědělství a generálním ředitelem WTO Lamym v Berlíně dne 22. ledna 2011 a poté
znovu v Radě pro zemědělství dne 24. ledna tohoto roku.

Důvody nejnovějšího zvýšení cen jsou složité a mísí se v nich strukturální i přechodné
faktory. Na straně poptávky máme více lidí, které je třeba uživit, než kdy v minulosti. Na
straně nabídky sehrály svou roli při ničení úrody sucha a záplavy, vzrostly vstupní náklady
a k tomu všemu se přidružily finanční spekulace na trzích s komoditami.

Co tedy může Evropská unie učinit pro to, aby tento problém vyřešila? Musíme napravit
naši vnitřní politiku, musíme zlepšit celosvětové řízení v této oblasti a musíme skutečně
jednat v zájmu těch nejzranitelnějších. Teď sice není čas na samolibost, ale v důsledku
poslední krize způsobené cenami potravin jsme dosáhli významného pokroku ve všech
třech aspektech. Rada se společně s Parlamentem zapojila do intenzivní debaty o budoucím
rozvoji společné zemědělské politiky. To má velký význam, pokud jde o celosvětové
potravinové zabezpečení. Potravinové zabezpečení je v poslední době jádrem diskuzí
v Radě, kde se zabýváme otázkou, jak nejlépe zajistit, aby byla zemědělská výroba v EU
ekonomicky životaschopná a zároveň do budoucna environmentálně udržitelná.

Dovolte mi rovněž říci, že jsme s velkým zájmem četli usnesení Parlamentu o uznání
zemědělství jako strategického odvětví v souvislosti se zajišťováním potravin, vycházející
ze zprávy vážené paní kolegyně Daciany Sârbu. V Radě probíhají diskuze týkající se sdělení
Komise ze dne 18. listopadu 2010 ohledně budoucnosti SZP a maďarské předsednictví
má v úmyslu přijmout závěry Rady na jejím zasedání dne 17. března.

Doufáme, že diskuze o legislativních návrzích, jejichž předložení je naplánováno na druhé
pololetí roku 2011, povedou ke konkrétnímu pokroku. Dosáhli jsme významného pokroku
směrem ke koordinovanější a dlouhodobé mezinárodní reakci na světové potravinové
zabezpečení. K dosažení jednoho z rozvojových cílů tisíciletí – snížit počet hladovějících
do roku 2015 na polovinu – máme ještě daleko. Hlad a nejisté zabezpečení dodávek
potravin zůstávají skutečností pro celou miliardu lidí, avšak jedním z posledních úspěchů
OSN, zásluhou spousty práce odvedené v EU, je vytvoření celosvětového partnerství pro
zemědělství, zajišťování potravin a výživu. To uskutečňuje obnovený Výbor FAO pro
světové potravinové zabezpečení.

EU rovněž stojí v čele snah o obnovení a modernizaci úmluvy o potravinové pomoci
s cílem lépe přispívat ke světovému potravinovému zabezpečení a zlepšit schopnost
mezinárodního společenství dodávat potravinovou pomoc nejzranitelnějším obyvatelům.
To je cesta, jak postupovat vpřed směrem k lepšímu celosvětovému řízení v této oblasti.

Z pohledu zajišťování potravin bych vám rád připomněl sdělení Komise o humanitární
potravinové pomoci, přijaté na konci března roku 2010, a následné závěry Rady z poloviny
května roku 2010, naznačující nový politický rámec pro humanitární činnost EU s cílem
posílit snahy o řešení nedostatečného zabezpečení dodávek potravin při humanitárních
krizích. Sdělení komise o pomoci rozvojovým zemím při řešení problémů souvisejících

16-02-2011Rozpravy v Evropském parlamentuCS118



se zajišťováním potravin, rovněž přijaté v loňském roce, vyzývalo k přijetí nového rámce
pro politiku potravinového zabezpečení, který by ještě více posílil vedoucí úlohu EU
v oblasti světového potravinového zabezpečení a zlepšil účinnost evropské pomoci. Za
tímto účelem Komise a členské státy společně vyvíjí plán provádění s cílem proměnit tento
politický rámec v konkrétní kroky v dané oblasti.

Dovolte mi rovněž zmínit potravinový nástroj EU v hodnotě 1 miliardy EUR, na němž se
shodly Parlament a Rada. Nacházíme se ve třetím roce fungování tohoto nástroje, který
pomáhá zemědělcům v rozvojovém světě zvýšit kapacitu zemědělské produkce. Jedná se
o hmatatelnou známku našeho odhodlání poskytnout těm nejohroženějším skutečnou
pomoc.

Připravují se rozhodnutí o budoucím směřování rozvojové politiky EU, která vycházejí ze
Zelené knihy rozvojové politiky EU a podpoří udržitelný rozvoj a růst. Prostřednictvím
Zelené knihy převzala Komise iniciativu tím, že v rozvojové spolupráci přisoudila prvořadou
důležitost hospodářskému růstu, zemědělství a potravinovému zabezpečení s cílem
dosáhnout v rozvojových zemích udržitelného rozvoje na základě řešení vstřícných
k chudým obyvatelům. S ohledem na rostoucí ceny potravin a rychle se zvyšující počet
obyvatel má v rozvojových zemích posílení jejich vlastních možností produkce potravin
zcela zásadní význam.

Vítáme také nový impuls, který rozvojové agendě WTO z Dohá dal summit G20 v Soulu.
EU bude plně podporovat dohodu, která významným způsobem přispěje k zajištění stability
prostřednictvím zrušení vývozních subvencí a zákazu vývozních omezení. Tato omezení
slouží pouze k tomu, že zhoršují kolísání cen a mají přesně opačný dopad, než je žádoucí.

Nyní mi dovolte, abych se vrátil k problému finančních spekulací. Rozsah, v jakém přispívají
ke kolísání cen, je nejasný, existují však dobré důvody k tomu, aby byla transparentnost
trhů s komoditami posílena. Francouzské předsednictví G20 to označilo za prioritu pro
nadcházející rok. Maďarské předsednictví je připraveno pracovat bok po boku
s francouzským předsednictvím G20 na dosažení konkrétních výsledků. Maďarské
předsednictví je zcela odhodláno pracovat s vámi na dohodě při prvním čtení o návrhu
Komise ohledně OTC derivátů.

Chudí a hladovějící ve světě si zaslouží odpovídající a trvalou reakci na své obavy z
rostoucích cen potravin. Evropská unie stojí v čele snah o vyřešení tohoto problému už
od první krize před třemi lety, zbývá však ještě mnoho vykonat. Rada zůstává v plné míře
odhodlána dosáhnout společné a jednotné reakce jak na evropské, tak na mezinárodní
úrovni. Jsem si jist, že ve svém úsilí můžeme spoléhat na vaši podporu.

Mnohokrát vám děkuji za pozornost.

Dacian Cioloş,    člen Komise. −  (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za
příležitost jménem Komise vyjádřit stanovisko ohledně rostoucích cen potravin. Sám jsem
žádal, aby se tato záležitost projednávala v Radě pro zemědělství dne 24. ledna. Proto vítám
svoji příležitost vést o věci tak zásadního významu dialog s Evropským parlamentem.

V tuto chvíli bych se rád věnoval dvěma tématům, která spolu podle mého názoru navzájem
souvisí: zaprvé situaci na světových zemědělských trzích, kde ceny rostou již několik týdnů,
a zadruhé postupu G20 v záležitostech potravinového zabezpečení a kolísání cen
v zemědělství.
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Začněme tedy situací na světových zemědělských trzích. Nejrůznější zprávy zveřejněné
řadou mezinárodních institucí, včetně zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství
(FAO), týkající se rostoucích cen potravin a cen v zemědělství, svět opět donutily k
pohotovosti. Dostali jsme se do situace, kdy nás znovu čeká stejný nárůst cen jako v letech
2007–2008? Ačkoli ceny, především ceny obilí, od léta a také v poslední době prudce
vzrostly, nezdá se, že bychom dosáhli úrovně cen roku 2008.

Situace ve světě, pokud jde o pšenici, je sice napjatá, ale se zásobováním trhu nejsou
problémy. Probíhající sklizně na jižní polokouli jsou bohatší, než se očekávalo. Nicméně,
abychom umožnili skončení hospodářského roku na trhu Evropské unie, uvažujeme
o pozastavení cla na dovoz v rámci celních kvót v případě pšenice nízké a průměrné jakosti
a krmného ječmene, a to s přesvědčením, že se jedná o jedno z opatření, které by mohlo
pomoci na evropské úrovni poněkud uvolnit trh. Měl bych dodat, že předpokládané
množství světových zásob pšenice pro konec hospodářského roku 2010/2011 je vyšší
než v roce 2007.

Co se týče cukru, ceny opět dosáhly rekordní výše, která se v případě bílého cukru blížila
v polovině ledna hodnotě 625 EUR za tunu. Nárůst cen následuje po dvouletém
celosvětovém nedostatku způsobeném nízkou produkcí. Produkce současného
hospodářského roku byla v některých zemích, včetně Austrálie, v nedávné době revidována
směrem dolů. Podle nejnovějších předpovědí by však světová bilance cukru měla být pro
období 2010–2011 v rovnováze.

Z toho všeho bychom si nicméně měli vzít ponaučení. Trhy mohou být sice napjaté, ale
na úrovni cen zajisté došlo k přehnaným reakcím, vzhledem k tomu, co nám ukazují věcné
skutečnosti. Potravinové zabezpečení a v pozadí stojící problém kolísání cen v zemědělství
jsou jednoznačně celosvětovými problémy, které je třeba řešit na celosvětové úrovni, a já
jsem rád, že otázka potravinového zabezpečení a kolísání cen patří k prioritám stanoveným
G20 v Soulu. Jde o zásadní výzvu pro Komisi jako celek.

Jakožto komisař pro zemědělství a rozvoj venkova jsem již opakovaně potvrdil své
odhodlání v této oblasti, například v Berlíně na konci ledna, společně se svými protějšky
z různých zemí zapojených do G20, ale také v nedávné době, v rámci Organizace spojených
národů, spolu s jejím generálním tajemníkem Pan Ki-munem během nedávné návštěvy
v New Yorku.

Nezapomínejme ani na to, že problematika potravinového zabezpečení je jasně uvedena
jako jedna z výzev společné zemědělské politiky (SZP) ve sdělení Komise nazvaném
„Budoucnost SZP do roku 2020“. Jedná se o zásadní věc jak pro Evropskou unii, tak pro
nejchudší země světa, a z toho důvodu úzce spolupracuji s panem komisařem Piebalgsem
na tom, abychom problematice potravinového zabezpečení lépe přizpůsobili také
rozvojovou politiku EU.

Dnes bych se s vámi rád podělil o své myšlenky týkající se těchto záležitostí, a to zejména
ve čtyřech oblastech: transparentnost, zásoby, možnosti řízení volatility a úloha obchodu.
Slýcháváme, že kolísání cen zhoršuje nedostatečná transparentnost jak na fyzických trzích,
tak na trzích s deriváty. Pro zemědělské trhy existují zdroje údajů ohledně produkce,
spotřeby, obchodu a zásob. Podrobné údaje o těchto záležitostech zveřejňují mezinárodní
organizace, národní služby a specializované organizace, jako je například Mezinárodní
rada pro obiloviny.
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Některé údaje by však bylo možné vylepšit, především údaje týkající se zásob, o nichž
neexistuje dostatek informací, zejména pokud jde o jejich celosvětové rozložení. Vedoucí
představitelé G20 na setkání v Soulu vyzvali příslušné mezinárodní organizace, aby zlepšily
informování o zásobách a předpovědi týkající se produkce. Větší relevance těchto údajů
je předpokladem pro zvýšení transparentnosti trhů. Zároveň bychom se měli zabývat
otázkou fóra pro diskuzi na celosvětové úrovni mezi klíčovými tvůrci trhu, jak vývozci,
tak dovozci, abychom krize, když k nim dojde, pouze nezaznamenávali. Proto spolu tyto
tři věci souvisí: nejprve musíme mít informace, pak musíme být schopni je zpracovat
a nakonec musí existovat fórum na mezinárodní úrovni, kde bude možné o dané situaci
diskutovat.

Komise zveřejnila řadu sdělení ohledně cen zemědělských produktů a potravin. Ve svém
nejnovějším sdělení zahájila kroky směřující ke zvýšení transparentnosti celého
potravinového řetězce, a já s místopředsedou Evropské komise Antoniem Tajanim
spolupracuji na tom, abychom tuto záležitost posunuli kupředu.

Byly také zveřejněny návrhy s cílem zlepšit transparentnost a dohled nad výrobky
odvozenými ze zemědělských komodit. Zatímco roste volatilita, je důležité, aby budoucí
trhy nadále plnily svoji úlohu zajišťování rizik a určování cen. Proto potřebujeme vyvážený
a důkladný přístup, a já vítám kroky podniknuté v této oblasti panem komisařem Barnierem
a rozhodně podporuji jeho práci, která se zabývá i konkrétní otázkou zemědělských
surovin.

Dne 2. února zveřejnila Komise nové, všeobecnější sdělení ohledně trhu s komoditami
a z něj odvozených finančních trhů. Přispěla tak do diskuze vedené v rámci G20 jak
o kolísání cen komodit, tak o dohledu nad trhy s deriváty. Rádi bychom přispěli, spolu
s našimi partnery v G20 a v širším rozsahu, k účinnější regulaci trhů s deriváty, a to v zájmu
výrobců i spotřebitelů.

Proto se domnívám, že v následujících měsících – podle mého názoru až do léta – bychom
se měli přednostně zabývat těmito otázkami: zaprvé, dostupností a transparentností
informací o soukromých a veřejných zásobách stejně jako o výrobě a spotřebě; zadruhé,
shromažďováním, zpracováváním a šířením těchto informací; bezpečnostním
mechanismem pro země čelící napjaté potravinové situaci; úlohou a organizací potravinové
pomoci na mezinárodní úrovni a v Evropské unii; zlepšením mezinárodního řízení,
například prostřednictvím mechanismů institucionálního dialogu mezi klíčovými zeměmi;
úrovní investic do udržitelné zemědělské produkce a výzkumu nejen v Evropské unii, ale
i v nejchudších zemích. Další otázkou je také prvořadé postavení zemědělství v rozvojové
politice, zejména proto, že Komise připravuje úpravy a reformy této politiky. Domnívám
se, že v této souvislosti by Evropská unie měla mít daleko větší podíl nejen co se týče
potravinové pomoci, ale především při poskytování podpory zemím na jihu, která by jim
umožnila udržitelným způsobem rozvíjet jejich vlastní místní možnosti produkce.

V Evropské unii se musíme vážněji zabývat – a já to mám rozhodně v úmyslu –
rozpoznáváním těch tržních mechanismů, které by nám umožnily předcházet katastrofám
v některých odvětvích v důsledku přechodných tlaků na úroveň příjmu producentů a na
vstupní náklady. Mám na mysli především chov hospodářských zvířat.

Nyní mi dovolte, abych se konečně dostal k úloze obchodu. Jsme přesvědčeni, že obchod
může přispět k celosvětovému potravinovému zabezpečení, neboť umožňuje distribuci
dostupných potravin po celém světě. Vývozní omezení pouze urychlila spirálu růstu cen,
a to na úkor už tak ohrožených zemí. Jestliže v těchto záležitostech usilujeme o komplexní
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přístup, obchodní politika týkající se potravin by měla souviset s ostatními politikami
v oblasti potravin na mezinárodní úrovni.

Na závěr vás mohu ujistit, že vývoj cen potravin pozorně sleduji a v budoucnu chci na této
problematice spolupracovat jak s vámi zde v Evropském parlamentu, tak s Radou, abychom
vytvořili konkrétní návrhy týkající se zejména reformy společné zemědělské politiky, ale
také dalších, specializovanějších nástrojů.

Mairead McGuinness,    za Skupinu PPE.  – Paní předsedající, chtěla bych poděkovat Radě
i Komisi za velmi jasné vyjádření svých záměrů ohledně zcela zásadního problému
rostoucích cen potravin. My z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, kdo jsme dnes
v Parlamentu přítomni, jsme zvyklí projednávat zemědělské záležitosti spíš o půlnoci. Těší
mě, když se ze zemědělství náhle stanou potraviny a o těchto důležitých věcech se bavíme
uprostřed dne, kdy mohou lidé poslouchat. Domnívám se, že bychom si to měli
zapamatovat.

(Potlesk)

Dovolte mi říci, že odtržení zemědělství od potravin je součástí problému, jímž se tady
dnes zabýváme. Jádrem této diskuze je skutečná situace v zemědělství a nízké příjmy
zemědělců jak v Evropě, tak v rozvojovém světě, a abychom nezapomněli, jedním
z klíčových problémů – Komise jej uvádí ve svém pozičním dokumentu – je to, že rostoucí
ceny komodit a potravin neznamenají vyšší příjmy zemědělců. Skutečným problémem je
to, že náklady na výrobu potravin rostou stále rychleji, a to je nekončící a zničující proces,
v němž zemědělci nemohou pokračovat.

Výzvou pro nás jakožto tvůrce politiky je to, jak udržitelným způsobem zvýšit produkci
potravin, jak vyrábět více z menšího množství, jak řídit naše zásoby a jak se vypořádat
s problémem dislokace zásob, který zmínil pan komisař. Množství celosvětových zásob
už není to hlavní; potřebujeme vědět, kde se tyto zásoby nachází a zajistit, že nebudou
pocházet z Číny nebo z Indie.

Co potřebujeme – a domnívám se, že se to od mé zprávy z minulého parlamentního období
daří – je, aby se zemědělství a potraviny dostaly do středu pozornosti.

Na závěr mi dovolte říci: při reformě naší zemědělské politiky musíme postupovat opatrně.
Jako součást našeho podílu na celosvětovém potravinovém zabezpečení musíme udržet
a zvýšit produkci potravin v rámci Evropské unie. A ano, dovolte mi, abych zdůraznila
poznámku o zemědělství v rozvojovém světě: bylo přehlíženo už příliš dlouho. Nastal
nejvyšší čas, aby naše politika přišla tomuto zemědělství na pomoc.

Stéphane Le Foll,    za Skupinu S&D.  –  (FR) Paní předsedající, pane úřadující předsedo
Rady, pane komisaři, naprosto souhlasím s poznámkou Mairead McGuinnessové o tom,
že mezi potravinami a zemědělstvím existuje zásadní souvislost.

Problém, jímž se zabýváme, jsou rostoucí ceny potravin a následky, jež by to mohlo mít
na určité skupiny obyvatel na celém světě, stejně jako v Evropě.

Nejprve bych chtěla poznamenat následující. Trend stále rostoucích cen komodit a cen
v zemědělství je podle mého názoru dlouhodobý a bude trvat ze tří hlavních důvodů:
zaprvé jde o celosvětový demografický vývoj a rostoucí počet obyvatel; zadruhé je to
skutečnost, že v souvislosti s globálním oteplováním prožíváme problematické výkyvy
počasí, jako jsou sucha a povodně; zatřetí proto, že svět se vyvíjí. Společně s rozvíjejícími
se ekonomikami roste úroveň spotřeby. Napjatá situace na zemědělských trzích a týkající
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se zemědělských komodit je trend, který bude dál sílit. Zhoršuje jej kolísání cen, a právě
kolísání cen je důsledkem zvyšující se váhy finančního sektoru ve světovém hospodářství.

Tím bychom se měli zabývat, jestliže chceme problém v oblasti zemědělství a potravin
vyřešit. Aby se nám to podařilo – to, co řekl pan komisař, je důležité – jsou zapotřebí dvě
věci: ano, zásoby musí být transparentní, zároveň však potřebujeme veřejnou politiku
zásob v Evropě a řízení zásob na celosvětové úrovni, zejména na úrovni Organizace
spojených národů.

Zadruhé, zásadní je regulace finančních trhů a tržních spekulací, a to zejména
prostřednictvím zajištění toho, aby už neexistovala spojitost mezi spekulativním objemem
a fyzickým množstvím směňovaným na trzích. Co se týče potravin, je nepřijatelné, aby
spekulanti spekulovali bez ohledu na následky, které by to mohlo mít pro potraviny
a obyvatele ve světě.

To mě přivádí ke dvěma hlavním závěrům: Zaprvé, musíme mít silnou evropskou politiku
a strategicky znovu potvrdit závazek Evropy, že se v odvětví potravin a zemědělství stane
celosvětovým hráčem. Zadruhé, musíme změnit svoji rozvojovou politiku, abychom
zajistili, že globálně – a Evropa je globálním hráčem – budeme opět investovat do
zemědělství, protože zemědělství potřebujeme na to, abychom uživili svět.

(Potlesk)

George Lyon,    jménem skupiny ALDE. – Paní předsedající, je pěkné, že o záležitostech
zemědělství a potravin diskutujeme uprostřed zasedání ve středu odpoledne a ne o půlnoci.
Velice mě to těší. Jedním z důvodů je, že masivní kolísání cen potravin, jehož jsme
v současnosti svědky, nakonec zafungovalo jako budíček pro politiky v celé Evropě.

Během posledních 30 let jsme se nechali ukolébat, neboť ceny potravin v reálném vyjádření
rok od roku klesaly. Potraviny nikdy nebyly levnější než v posledních několika letech.
Zvykli jsme si na to, že regály v našich supermarketech jsou přetížené a 24 hodin denně
se prohýbají pod potravinami. Problémem se zdálo být to, že potravin je příliš mnoho.
Právě to bylo až do roku 2007 předmětem diskuzí, nikoli jejich nedostatek.

V současnosti vyhrocené ceny potravin představují zlomový bod, znamení toho, že dny
hojnosti se blíží ke svému konci. Náš nynější model zemědělské produkce je založený na
levné energii, velkém množství půdy a bohatých zásobách vody. Tento model nemůže
obstát tváří v tvář výzvám, které nás v budoucnu čekají: rostoucí počet obyvatel, který
může dosáhnout až9 miliard, rostoucí poptávka ze strany rozvojových zemí a dopad
změny klimatu. Jak předpovídá profesor John Beddington, hlavní vědecký poradce vlády
Spojeného království, jestliže nezačneme jednat, čeká nás bouřlivé období poznamenané
omezenými dodávkami energie a nedostatkem vody a potravin.

Hned teď musíme začít jednat a vytvářet nový zemědělský model. Evropa musí jít v čele;
reforma společné zemědělské politiky nám dává příležitost vyzkoušet udržitelný systém
produkce, schopný pokrýt obrovskou poptávku po světových dodávkách potravin, kterou
bude v budoucnu třeba uspokojit.

José Bové,    jménem skupiny Verts/ALE. –  (FR) Paní předsedající, pane komisaři, stejně jako
v roce 2008 i nyní ceny zemědělských surovin na světových trzích prudce stoupají. Zatím
jsme jen na úrovni 3 % roku 2008. Jak dokazují zprávy Mezinárodního měnového fondu
(MMF) a francouzské úřady a jak rovněž naznačila Evropská komise, za tuto situaci je
zodpovědný pokles produkce v některých tradičních vývozních oblastech způsobený
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změnou klimatu, odklon od obilovin na výrobu biopaliv a finanční spekulace způsobující
růst cen.

Následky této nové potravinové krize znamenají velkou zátěž pro 1,2 miliardy obyvatel
na Zemi, žijících za méně než 1,5 USD na den. Od října se k těm, kdo žijí pod hranicí
chudoby, připojilo dalších 44 milionů lidí.

Na co Evropa pouhé dva dny před setkáním G20 čeká, než přijme opatření podobná těm,
která byla schválena ve Spojených státech? Americká administrativa už od 13. ledna 2011
požaduje omezení a transparentnost týkající se postavení finančních fondů na trzích se
zemědělskými komoditami. To je první krok k tomu, aby spekulanty přešla chuť.

Dopady na evropské zemědělce jsou rovněž dramatické. Nejsou už schopni uživit svá
zvířata. Stovky zemědělských podniků zkrachovaly. Před pěti lety dosahovala pšenice ceny
100 EUR za tunu; dnes se prodává za téměř 300 EUR. Skutečnost je tedy úplně jiná.

Komise požaduje, aby se zemědělci přizpůsobili signálům trhu. Udělala by dobře, kdyby
se dnes svými vlastními radami sama řídila. Tváří v tvář krizi nemůže Evropská unie na
řešení čekat do roku 2014. Krizi je potřeba čelit a já navrhuji tři konkrétní kroky.

Zaprvé, aby byly v příslušných zemích bezodkladně vytvořeny zásoby obilovin, dostupné
zemědělcům za zvýhodněnou cenu. Zadruhé, aby byly ceny masa vyplácené farmářům
indexovány podle cen krmiv. Zatřetí, aby byl v roce 2011 vytvořen mechanismus pro
přesměrování části pomoci z podpory obilovin na chov hospodářských zvířat.

James Nicholson,    jménem skupiny ECR.  – Paní předsedající, rostoucí ceny potravin mohou
dostat vlády na kolena. To jsme viděli i během posledních dnů.

Já bych nás rád zavedl v čase o kousek zpátky. Jsem poslancem tohoto Parlamentu už od
roku 1989. Když jsem do Evropy v roce 1989 přišel, problém s potravinami neexistoval.
Měli jsme hromady hovězího, hromady másla, jezera mléka i hory obilí. Ty jsou teď všechny
pryč a my nedokážeme dostatečně rychle vyprodukovat dost potravin, abychom se sami
uživili.

Kam se všechno to jídlo podělo a proč máme jen malé zásoby? Jestliže může sucho
v kterékoli části světa způsobit naprostý chaos na celém trhu pro kohokoliv, jedná se
o situaci, která nesmí dál pokračovat.

V Evropské unii došlo k tomu, že zemědělci ze všech členských států toto odvětví překotně
opouští. Ve skutečnosti je totiž povzbuzujeme k tomu, aby odcházeli ještě rychleji,
a nemáme žádné mladé zemědělce, kteří by je nahradili.

Musíme začít jednat dřív, než trend rostoucích světových cen potravin už nebude možné
zvrátit. Tyto kroky je nutné podniknout raději dříve než později, abychom zmenšili tlak,
jemuž čelí běžní občané.

Ochrana běžných občanů by mohla být zajištěna prostřednictvím silné společné zemědělské
politiky zaručující vysoce kvalitní potraviny za rozumné ceny, bez negativních dopadů
na životní prostředí. Pro svět a pro uspokojení poptávky po potravinách je zásadní silný
pilíř přímých plateb. V budoucnu bude možné podniknout další kroky k jeho upevnění,
neboť jde o věc velice potřebnou, co se investic i výzkumu a vývoje týče. Snad najdeme
cestu, jak toho dosáhnout.
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Jako problém vnímám to, že všichni se sice účastní těchto diskuzí a činí ta správná
prohlášení, říkají ty správné fráze, ale nejsou připraveni přijmout těžká rozhodnutí, která
jsou pro pomoc potřebným nezbytná.

Musím říci, že jenom mluvit už nestačí: pokud jde o světové zásoby a kolísání cen na trhu,
musíme začít jednat, a tento problém nemůžeme vyřešit, dokud se jím nezačneme skutečně
zabývat.

Gabriele Zimmer,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Paní předsedající, jakožto politička
zapojená do rozvojové politiky se sama sebe vždy ptám, proč je tak těžké se z minulých
krizí a katastrof poučit. Zdá se mi, že drama hladových nepokojů z roku 2008 zanechalo
příliš malý otisk v myslích a srdcích těch, kteří mají politickou a hospodářskou moc, i těch,
kdo bezohledně spekulují na trzích se zemědělskými komoditami. Počet hladovějících na
celém světě znovu překročil jednu miliardu a jsou to právě ti nejchudší, kdo jsou rostoucími
cenami na trzích s potravinami nejvíce zasaženi. Každý den musí za jídlo vydat více než
80 % svých finančních prostředků.

Světové sliby z roku 2009 poskytnout více než 20 miliard USD na zemědělskou pomoc
rozvojovým zemím na boj proti hladu, včetně 6 miliard USD prostřednictvím Světové
banky, nebyly dodrženy. Doposud bylo vyplaceno jen 925 milionů USD. Spekulace na
trzích se zemědělskými komoditami už se netýkají potravin, ale téměř výlučně aktivit
a transakcí na finančním trhu, což má na ceny potravin přímý vliv. Proto mě těší, že Komise
začíná v této situaci překonávat svou zdrženlivost.

Spekulace související s vývojem cen nicméně nejsou o nic transparentnější a nejsou ani
nijak kontrolovány či omezovány. Je tedy zásadní, abychom v tomto případě dokázali
účinně jednat a dosáhnout změn. Proto žádám Radu, Komisi a členské státy, aby se boj
proti hladu stal prioritou všech politik, programů a strategií, a rovněž aby zvážily nové
metody a nové přístupy, jako je potravinová soběstačnost, aby v konečném důsledku ti,
kdo obdělávají půdu, mohli více ovlivňovat dodávky potravin obyvatelům v jejich vlastních
regionech.

John Stuart Agnew,    jménem skupiny EFD.  – Paní předsedající, zatímco ceny potravin
nepochybně rostou, situace za branami zemědělských podniků je velice odlišná. Britští
zemědělci produkující hovězí, skopové a vepřové maso a vejce byli v posledním roce
svědky poklesu cen své produkce; cena drůbežího masa zůstala stejná a cena mléka se
zvýšila jen mírně; cena cukrové řepy příští rok klesne.

Tyto podniky samy čelí obrovskému nárůstu cen a současný status quo nedokáží udržet
déle než několik měsíců. Buď se jim podaří obchodníky přesvědčit o vyšších cenách, nebo
přestanou vyrábět. V obou případech mohou maloobchodní ceny potravin jedině vzrůst.

Co s tím dělá EU? Dovoz geneticky nemodifikovaných sójových bobů je zbytečně nákladný.
Zemědělci jsou v rámci svých účtů za elektřinu nuceni platit daň za globální oteplování,
zatímco kvůli velice chladnému počasí přišli o tisíce tun cukrové řepy a brambor. EU chce
zvýšit veřejné dotace na ekologické zemědělství, místo toho, aby umožnila, že v tomto
odvětví bude rozhodovat spotřebitel. Jakýkoli přechod od konvenčních výrobních systémů
k ekologickým povede k omezení dodávek potravin.

Diane Dodds (NI). -   Paní předsedající, hlavními důvody potravinové inflace jsou rostoucí
světové ceny komodit, prudce stoupající ceny za energii a kolísání trhu, a není pochyb
o tom, že tím trpí spotřebitelé. Je to však zemědělství, které se už nějakou dobu snaží čelit
tomuto problému, stejně jako rostoucím cenám krmiv a hnojiv. Obchodní zisky byly
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omezeny a mnoho zemědělců, především těch v intenzivních odvětvích, čelí finančnímu
krachu.

Chtěla bych dnes požádat Parlament, aby zvážil následky toho, jestliže zemědělce
prostřednictvím společné zemědělské politiky nepodpoříme. Kolik bychom v takovém
finančním prostředí za potraviny platili? Zároveň Parlament naléhavě žádám, aby
v důležitých rozpravách, které budou následovat, zvážil velmi silnou podporu společné
zemědělské politiky.

Je potřeba, abychom měli politiku, která bude pomáhat zemědělcům a zaručí odpovídající
dodávky potravin za spravedlivé ceny. Také bych chtěla říci, že naprosto zásadní roli má
spravedlnost, a pro tu potřebujeme transparentní potravinový řetězec. Toho bude možné
dosáhnout – zejména ve Spojeném království – jedině tehdy, jestliže bude existovat úřad
ombudsmana pro supermarkety.

Jean-Paul Gauzès (PPE). -    (FR) Paní předsedající, pane předsedo, pane komisaři, chci se
věnovat záležitosti, která byla několikrát zmíněna a často je uváděna jako jediná příčina
problémů: spekulacím.

Jsem přesvědčen, že pokud jde o spekulace, je zapotřebí umírněnost. Je jasné, že mezi
některými finančními aktivitami a zvýšením kolísáním cen surovin existuje konkrétní
souvislost. Dívat se však na celou věc pouze ve spojitosti s finančními spekulacemi by bylo
zajisté chybné, neboť část toho, co nazýváme spekulacemi, je ve skutečnosti legitimním
zajišťováním cen ze strany výrobců, a jak dobře víme, výrobci by se bez této možnosti
neobešli.

Musíme však předejít situaci, kdy by přímé investice do komodit měly škodlivý dopad na
kolísání cen, a to kvůli svému masivnímu rozsahu nebo čistě spekulativní povaze.

V tomto ohledu musí návrhy pana komisaře Barniera týkající se finančních záležitostí,
zejména regulace short-sellingu a derivátů, stejně jako revize vycházející ze směrnice
o trzích finančních nástrojů, dát Parlamentu možnost zvážit hlediska spekulace
s komoditami v rámci finanční regulace a finančního dohledu, které budou zavedeny
s cílem zajistit, aby byly i tyto trhy regulovány účinným, ale zároveň účelným způsobem.

Pane komisaři, uvedl jste, že toto úsilí by mělo pokračovat, a já jsem přesvědčen, že
Parlament, který ve finanční krizi dosud jednal v souladu s návrhy Komise a někdy je
i předjímal, své odpovědnosti dostojí.

A konečně vítám prohlášení maďarského předsednictví, že Evropa hodlá podporovat
francouzské předsednictví G20, jež učinilo regulaci trhů s komoditami jednou ze svých
priorit.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Paní předsedající, když dojde na katastrofy,
prevence je pokaždé lepší než náprava. Existuje reálné riziko světové potravinové krize.
To nejsou moje slova: jsou to slova vlády jednoho ze zakládajících členských států Evropské
unie. Znamení jsou znepokojující. Ceny některých základních potravinářských produktů,
jako jsou obiloviny, nepřestávají růst a v lednu dokonce podle Organizace OSN pro výživu
a zemědělství dosáhly rekordní výše. Problém se očividně netýká jen Evropy, a jak už zde
dnes bylo zdůrazněno, podíl každé z hypotetických příčin tohoto jevu není ani zdaleka
znám.

Víme, že Komise tento problém nepřehlíží, a její sdělení ze dne 2. února si zaslouží pozorné
čtení.
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Specifická povaha zemědělské produkce však vyžaduje zvláštní pozornost v souvislosti
se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to tak, že politice rozvojové spolupráce se
budou věnovat vhodné nástroje pro analýzu rizik a že produkce potravin bude podporována
na úkor ostatních forem mezinárodní pomoci.

Rovněž vítám stanovisko Francie v G20, která chce ovlivnit regulaci finančních trhů a boj
proti cenovým manipulacím a také stanovit pravidla, jež by zabránila náhlému přerušení
obchodních toků, jako se nedávno stalo například v Rusku.

Alyn Smith (Verts/ALE). -   Paní předsedající, výživa obyvatel je nejdůležitější povinností
vlády, a výživa obyvatel je skutečně hlavním smyslem společné zemědělské politiky.

Potravinové zabezpečení je cíl, k němuž směřujeme, a EU v tomto případě slaví úspěch.
Měli bychom si zapamatovat, že v minulém roce došlo k hladovým nepokojům na všech
kontinentech kromě toho našeho, vidíme, jak téměř dennodenně padají vlády ve zbytku
světa, zatímco nám se doposud daří poskytovat svým občanům alespoň částečně bezpečné
útočiště.

Potravinové zajištění je tedy naší prioritou. Ani se tomu nechce věřit, když nasloucháte
některým nevládním organizacím a lobbistům a dokonce i některým politikům zapojeným
do diskuzí o pokračující reformě společné zemědělské politiky.

Potravinové zabezpečení musí být naším cílem a naší prioritou, a já si dovolím v jednom
bodě se svými kolegy nesouhlasit. Nedomnívám se, že správnou odpovědí je volný obchod.
Nedomnívám se, že celosvětové potravinové zabezpečení je něco, čeho by bylo možné
dosáhnout nebo o co bychom měli usilovat. Zákazy vývozu v zemích, které se samy snaží
uživit, nejsou samy o sobě neospravedlnitelné, a pokud mi dovolíte, rád bych v krátkosti
citoval slova anglického předsedy svazu zemědělců: „Hovoříme-li o morálce, země, která
se snaží uživit sama sebe, není nic proti bohatým zemím, které dopustí, aby jejich
zemědělství upadalo, a pak očekávají, že je bude živit zbytek světa. Naší povinností je
produkovat víc než ostatní, nikoli méně.“

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Paní předsedající, pokud chceme skutečně seriózně
diskutovat o rostoucích cenách potravin, neměli bychom se vyhýbat ani pro někoho možná
nepříjemné otázce, nakolik tomuto negativnímu vývoji Evropská unie sama napomáhá.
Všichni analytici komoditních trhů se shodují na tom, že potravinářské komodity zdražují
především díky působení dvou faktorů.

Prvním je masivní tištění nových peněz, které se v posledních měsících děje v USA a
v Evropské unii. A právě příliv těchto nových peněz na trhy tlačí ceny potravinářských
a jiných komodit vzhůru. Na vině zde tedy nejsou spekulanti, jak tvrdí zpráva, o které dnes
diskutujeme, ale chybná politika americké, evropské a dalších centrálních bank.

Druhým faktorem tlačícím ceny potravin vzhůru je politika Evropské unie i USA nutící
spotřebitele k stále většímu využívání biopaliv. Závazky, které na sebe EU a USA v této
oblasti uvalily, jsou zdrojem prudkého růstu objemu nepotravinářských komodit
pěstovaných na zemědělské půdě. V důsledku toho je pro produkci potravin využíváno
stále méně zemědělské půdy a výsledkem jsou logicky rostoucí ceny potravin. Pokud
chceme přispět ke snížení světových cen potravin, musíme zrušit naši nesmyslnou politiku
podpory biopaliv.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). -    (FR) Paní předsedající, pane ministře, pane komisaři,
všichni hladovějící lidé na světě, všichni, kdo musí zaplatit víc za to, aby se najedli nebo
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oblékli, od nás očekávají, že energičtěji zareagujeme na největší katastrofu, která dnes naši
planetu ohrožuje, na katastrofu způsobenou chamtivými spekulanty s potravinami. To
jsou ti, kdo zvyšují ceny potravin na úkor zemědělců a spotřebitelů.

Pozorně jsem naslouchal chladné obhajobě pana Jeana-Paula Gauzèse, měl by si však
uvědomit, že v jeho regionu bylo letošní obilí skoupeno pro příští sklizeň ještě před tím,
než bylo vyseto. Proto skutečně hovoříme o spekulacích. Jediným způsobem, jak může
Evropská unie postupovat kupředu, je jednat v několika směrech.

Zaprvé, tyto finanční spekulanty musíme zastavit, a to tím, že založíme světový zemědělský
a potravinový fond, vytvoříme nouzové zásoby, zavedeme mechanismy pro stabilizaci
reálných cen za skutečnou, nikoli virtuální produkci pod záštitou Organizace spojených
národů (OSN). Naše společná zemědělská politika se také musí vrátit k systému…

(Předsedající řečníka přerušila)

PŘEDSEDAJÍCÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Paní předsedající, dnes v Evropském parlamentu jednáme
o problému rostoucích cen potravin. Tento jev, rostoucí ceny potravin, pociťují spotřebitelé
v Maďarsku i v ostatních evropských zemích. Nepociťují jej však zemědělci, a zejména
drobní zemědělci. Jak je to možné? Kam ty peníze jdou? Tuto hádanku, tuto záhadu řeší
mimo jiné bod D vynikajícího návrhu usnesení, který předložila skupina Zelených/Evropské
svobodné aliance, ale vynikající je i celý tento návrh usnesení a musím k němu této skupině
poblahopřát. Nabízí i podrobné odpovědi a řešení. Bod D upozorňuje na fenomén spekulací.
Uvádí, že došlo k nárůstu spekulací ze strany „čistě finančních“ institucí, tedy ke spekulacím
týkajícím se peněžního kapitálu na komoditních trzích, což způsobuje umělou inflaci cen
komodit. Proto částečně máme řešení. Peníze jdou ke spekulantům a kupujícím a
obchodníkům, jejichž hlad po zisku často nezná hranic.

Jak by byl maďarský lid hrdý, kdyby maďarské předsednictví považovalo řešení tohoto
problému, problému spekulací s potravinami, za prioritu. Musím se otázat přítomného
zástupce maďarského předsednictví, zda s tím můžeme počítat, a zeptat se komisaře EU
pro zemědělství pana Cioloşe, jaké řešení předpokládá pro spekulace týkající se potravin.

Gay Mitchell (PPE). -   Paní předsedající, v rozvinutých zemích průměrná domácnost
vynakládá na potraviny 10 až 20 % svého příjmu, zatímco v rozvojových zemích toho
číslo obvykle dosahuje až 80 %. To podtrhuje strašlivé důsledky pro tyto trpící země.
Musíme reagovat a musíme reagovat až do té doby, dokud se tyto země nepostaví na vlastní
nohy.

V prosinci 2008 tento Parlament velkou většinou hlasoval pro mou zprávu o potravinovém
nástroji v hodnotě 1 miliardy EUR, který byl vzhledem k tehdejším rychle rostoucím cenám
potravin určen na finanční pomoc pro rozvojové země. Účelem tohoto nástroje bylo
reagovat na rostoucí ceny, jejichž příčinou byla hlavně, ačkoli nikoli výhradně, sucha
v zemích produkujících obiloviny a rostoucí ceny ropy. Situace je nadále mimořádně
nestálá, což ovlivňuje producenty a spotřebitele v EU i v rozvojových zemích.

Musíme se učit, jak spolupracovat s ostatními zeměmi, jako je například Thajsko. Ve
svém regionu je Thajsko hlavním producentem potravin, avšak když někteří z jeho sousedů,
například Barma a Vietnam, pociťovali chudobu a docházely jim potraviny, my jsme
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nepřijali nabídku Thajska na spolupráci s námi a na naše zastupování v daném regionu.
Musíme se učit, jak to udělat. Musíme zajistit rychlý přechod ke stabilitě v severní Africe.
Musíme zajistit, aby se pomoc dostala do oblastí zasažených nepředvídanými přírodními
katastrofami, jako je Haiti a Pákistán, a v tomto ohledu musíme nadále uvolňovat rezervu
pro pomoc při mimořádných událostech, která EU umožňuje rychle reagovat na potřeby
poskytnout zvláštní pomoc, které z takových událostí vyplývají.

Kader Arif (S&D). -    (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, nejprve mi dovolte vyjádřit
politování nad tím, že v Evropě musela nastat krize, aby byla zahájena rozprava, kterou
dnes vedeme, a aby byl předložen návrh usnesení, o němž budeme zítra hlasovat.

Právě v loňském roce, kdy rozvojové země povstaly v tzv. „potravinových nepokojích“,
Evropa prostě navrhla opatření reakce na mimořádné události, tedy zaslání sadby a hnojiv,
jako by se jednalo o cyklický problém, a přitom jsme byli dlouhou dobu varováni před
strukturálními problémy. Máme společnou zemědělskou politiku (SZP), která postrádá
účinné regulační mechanismy, protože liberální většina je stále přesvědčena, že trh nesmí
nic omezovat. Existují zde rozšířené, ekonomicky destabilizující a morálně nepřijatelné
spekulace se zemědělskými produkty rozvojových zemí, které jsou vězni monokulturního
hospodářství zaměřeného na vývoz. Evropa je přitom nepodporuje a pro zemědělský
sektor vyčleňuje pouze 4 % své rozvojové pomoci.

Tímto usnesením Parlament jako celek konečně potvrzuje, že právo na potraviny je
základním lidským právem, že je nepřijatelné, aby jedni vydělávali na hladovění druhých,
že regulace je nutná pro zajištění cenové stability a že obchodní dohody musí zachovat
malé rodinné farmy a právo na potraviny.

Parlament dnes vysílá jasný vzkaz. Je na Komisi a Radě, aby jej předaly dál.

Nirj Deva (ECR). -   Paní předsedající, než se zase posadím, zemře hlady 16 lidí. To je asi
takhle velká část této sněmovny. Každý den zemře na celém světě hlady 36 000 lidí, protože
nemají dost potravin.

Evropská unie byla až donedávna potravinově soběstačná. Nyní potraviny dováží. Vlastně
bere potraviny od úst těm nejchudším. Dozvěděl jsem se, že EU dováží ze zbytku světa
objem potravin, jehož vypěstování by vyžadovalo zhruba 35 milionů hektarů půdy. Měli
bychom být potravinově soběstační a měli bychom k potravinové soběstačnosti pomoci
i rozvojovým zemím.

Na to vše existuje odpověď. V 60. letech 20. století v Indii proběhla pod vedením profesora
Borlauga zelená revoluce v zemědělství. Lidé říkali, že Indie vyhladoví. Indie nehladověla.
Brazílie je nyní potravinově soběstačná. I my toho můžeme dosáhnout, budeme-li chtít.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, tři roky po krizi z roku 2008 je svět
na pokraji další potravinové krize. Abychom jí zabránili, musíme zkoumat její příčiny a
postavit se jim.

Musíme se zabývat zemědělskými a obchodními politikami, které ničí malé a střední
zemědělství, které prosazují modely intenzivní produkce určené na vývoz, a které tak
ohrožují potravinovou bezpečnost a soběstačnost, jak je tomu v případě společné
zemědělské politiky (SZP). Musíme se zabývat trendem zvyšování cen ropy a vysokou
mírou závislosti zemědělců na této surovině; tuto závislost je třeba snížit. Musíme se
zabývat obrovskou mocí nadnárodních zemědělských podniků, které mají monopol na
klíčové výrobní faktory; musíme se zabývat rostoucím využíváním úrodné půdy pro jiné
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účely než k produkci potravin a zabíráním půdy místních komunit, které na této půdě žijí
a pracují.

Především se musíme zabývat iracionalitou nehumánního systému, který dovoluje spekulace
s potravinami, a bojovat proti němu. Musíme okamžitě ukončit finanční nástroje umožňující
spekulace: EU to musí akceptovat, nebo bude nést spoluvinu na následcích, jak tomu již
je nyní.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, snad nic jiného
pro nás nemůže být běžnější a samozřejmější než jídlo a pití. Avšak to, považujeme za tak
samozřejmé, se pro mnoho lidí stává závažným problémem, který jsou sotva schopni řešit.
Ceny potravin nyní prudce vzrostly, což pro mnoho lidí situaci ještě zhoršilo.

Pro řešení četných příčin nárůstu cen je zapotřebí balíček opatření. V tomto ohledu je
důležité zabránit cenovým spekulacím a vytvořit zásoby. Přitom je nutné přezkoumat i
dominantní postavení některých potravinářských korporací a obchodních řetězců na trhu.
Rozvojové země od nás potřebují také větší podporu pro rozvoj svého zemědělství. Je to
jediný způsob, jakým se nám podaří zajistit potraviny pro ty nejchudší lidi a zlepšit jejich
ekonomickou situaci.

Abychom o této věci neměli mylné představy: přiměřené ceny za zemědělské komodity
nejsou problémem. Naopak, představují řešení problému. Přiměřené ceny za zemědělské
komodity – přiměřené, pokud jde o mě, znamená nepodléhající spekulacím – jsou dle
mého názoru zásadním předpokladem pro upevnění zemědělství v rozvojových zemích.

Přiměřená výživa je lidským právem a hlad je zločinem proti lidskosti. Dodávat obyvatelstvu
vysoce kvalitní a cenově dostupné potraviny v rámci Evropské unie, ale i na celém světě,
musí být proto ústředním zájmem evropské zemědělské politiky.

Richard Ashworth (ECR). -   Paní předsedající, posledních 30 let byly ceny potravin nízké
i stabilní. Nyní Organizace OSN pro výživu a zemědělství varovala, že rostoucí náklady
na energie, vzrůstající počet obyvatel ve světě, větší bohatství a změna klimatu budou
představovat obrovské problémy pro světový potravinový systém a ceny potravin.

Pro evropské vlády z toho vyplynou dva významné důsledky. Zaprvé, rostoucí ceny potravin
a energie zasahují nejvíce ty úplně nejchudší rodiny. Zadruhé, v době, kdy Evropané nejvíce
potřebují, aby během obnovy ekonomiky zůstaly ceny po určité období stabilní, budou
rostoucí ceny podněcovat inflaci. V krátkodobém výhledu to bude svádět k dovozu
levnějších potravin a k očekávání toho, že potravinářský průmysl a zemědělství vyšší
náklady absorbují.

Ani jedna cesta by nebyla moudrá. Přílišné spoléhání se na dovážené potraviny by
nebezpečně vystavilo spotřebitele výkyvům cen a přílišný tlak na zemědělství, které již
nyní čelí prudkému nárůstu cen, by ohrozilo produkční kapacitu.

Musíme investovat do společné zemědělské politiky. Klíčem budou technologie a nyní je
ten správný čas to udělat.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Paní předsedající, pane komisaři, dámy
a pánové, nárůst cen potravin vyžaduje dva druhy reakce. První se týká potřeby plánovat
střednědobá a dlouhodobá opatření. V tomto smyslu musí odpovědi vycházet z nové
společné zemědělské politiky, která musí zabezpečit dodávky potravin pro evropské
občany, zajistit spotřebitelům potraviny za dostupné ceny a chránit příjmy zemědělců.
Novou SZP musíme silně podpořit (což právě děláme) příjmy zemědělských podniků podle
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prvního pilíře a podporovat opatření pro rozvoj venkova, zvyšovat investice do zemědělství
a bezpečnost dodávek potravin.

Druhá reakce spočívá v nutnosti zasáhnout pomocí mimořádných opatření na ochranu
nejslabšího článku v řetězci, protože když ceny potravin fluktuují, jsou účinky skutečně
dosti zvláštní: když ceny rostou, producenti a zemědělci z toho nemají žádný zisk, když
však ceny klesají, zisky a již tak slabé výdělky producentů se snižují. Pak je jasné, že
v dodavatelském řetězci existují problémy a že je nedostatečně transparentní.

Pane komisaři, tyto závažné problémy v dodavatelském řetězci zahrnují například
zneužívání rozhodující kupní síly, nekalé smluvní praktiky – včetně pozdních plateb –,
jednostranné změny smluvních podmínek, platby poskytované předem za přístup
k jednáním a nerovné rozdělení ziskových marží u potravin v rámci dodavatelského řetězce.

Komise musí navrhnout opatření …

(Předsedající řečníka přerušila)

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, sociální
napětí, jaké jsme například zažili nedávno v severní Africe, téměř vždy vyvolávají rostoucí
ceny potravin. Rekordní nárůst cen obilovin, cukru a rostlinných olejů je jasnou známkou
zvyšující se nerovnováhy mezi celosvětovou nabídkou a poptávkou.

Další, bohužel možný, růst cen by měl dramatické důsledky zvláště pro ty části světa, kde
potraviny tvoří více než 40 % příjmu na osobu. Ve stále vzájemně závislejší světové
ekonomice také představuje reálné riziko vyvolání napětí na celé planetě. Evropská unie
si proto musí být jasně vědoma toho, že zemědělské politiky – společná zemědělská politika
pro Evropskou unii a zákon o zemědělství pro Spojené státy americké – mají ve světovém
řádu mimořádnou a strategicky důležitou úlohu, která daleko překračuje legitimní ochranu
příjmů zemědělců.

Paní předsedající, potřebujeme novou globální potravinovou politiku schopnou
koordinovat zemědělské politiky na mezinárodní úrovni. Osobně doufám, že nadcházející
summit skupiny G20 bude příležitostí skutečně nastoupit na tuto novou cestu.

Struan Stevenson (ECR). -   Paní předsedající, neustálý nárůst ceny ropy a následný tlak
na zvyšování cen hnojiv spolu s drastickými nárůsty cen pšenice, kukuřice a jiných obilovin
vytváří krizi v našem zemědělství i stále narůstající krizi celosvětovou.

Je třeba si připomenout, že povstání v Tunisku, které zahájilo dominový efekt na celém
Středním východě, začalo sebeobětováním chudého pouličního prodejce potravin.

Evropští zemědělci mohou k řešení této krize příznivě přispět, pokud dostanou vhodné
nástroje. Je čas, abychom se chopili příležitostí, které nabízí biotechnologie, aby nám
pomohla naplňovat rostoucí poptávku po kvalitních potravinových produktech.

Na celém světě pěstuje více než 13 milionů zemědělců geneticky modifikované plodiny
na více než 125 milionech hektarů, přesto v tomto usnesení biotechnologie nezmiňujeme.

Evropo, probuď se a něco dělej, než budeme mít nepokoje kvůli potravinám i v našich
ulicích!

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Paní předsedající, pro obecné výkyvy cen potravin
existuje více důvodů: extrémní povětrnostní podmínky, omezené přírodní a energetické
zdroje a růst světové populace. Je třeba upozornit i na další dva důvody: na koncentraci,
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čímž mám na mysli oligopol nadnárodních společností v potravinářském dodavatelském
řetězci, a na nedostatečnou transparentnost a spekulace na trzích s komoditami.

Ihned po deregulaci finančních trhů se termínové obchodování na komoditních burzách
změnilo ze zajišťovacího nástroje na nástroj spekulativních transakcí. Nejdůležitější burzy
se nacházejí mimo Evropu.

Po finanční krizi přešly různé hedgeové fondy na komoditní burzy, aby si vynahradily své
ztráty. Na těchto burzách jsou nyní finanční rezervy patnáctkrát vyšší než skutečné
zemědělské zásoby. Proto potřebujeme institucionální rámec, který bude omezovat jejich
investice na zemědělských trzích s deriváty přímo vázanými na sektor potravin.

Vítám iniciativy francouzského předsednictví skupiny G20 a jsem pevně přesvědčen, že
zachování silného evropského zemědělského sektoru pro zajišťování potravin je závislé
na zabezpečení spravedlivého příjmu pro zemědělce a přijetí účinných opatření pro regulaci
trhu v rámci nové SZP.

Michael Cashman (S&D). -   Paní předsedající, chtěl bych, aby bylo zcela jasné, že hovořím
jménem lidí z rozvojového světa, a nikoli na obranu společné zemědělské politiky.

Podle Světové banky bylo v důsledku rostoucích cen potravin uvrženo do hluboké chudoby
více než 44 milionů lidí. Existuje nespočet činitelů, které k tomu přispěly – méně drobných
zemědělských podniků, odlesňování, rozšiřování pouští, nedostatečný přístup k vodě a
změna klimatu.

Potřebujeme tedy komplexní přístup zajišťující, že budeme lidi povzbuzovat k tomu, aby
se starali o své vlastní rozvojové potřeby a zabezpečovali dodávky potravin na místní
úrovni. Musíme reformovat společnou zemědělskou politiku a společnou rybářskou
politiku, aby neexistovaly žádné přímé či nepřímé negativní dopady na rozvojové a
rozvinuté země.

Musíme podporovat místní vlastnictví půdy a v neposlední řadě musíme skoncovat
s nemravným zabíráním půdy, kdy půdu kupují a využívají zahraniční investiční společnosti
a zahraniční firmy pro své vlastní potřeby. Pro tuto nestoudnost neexistuje omluva.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Paní předsedající, spotřebitelé i zemědělci mají
naprosté právo tázat se nás, politiků, co se děje. Proč je trh s potravinami v této situaci?
Zemědělci vědí, jaké zisky mají, za kolik své produkty prodávají, a vědí, kolik oni sami i
jiní spotřebitelé za potraviny platí. Co jim dnes můžeme říci? Vzpomeňme si na rok 2008
a na to, v jaké situaci byl trh s potravinami. Poučili jsme se z toho? Moje odpověď zní, že
nikoli.

Stále omezujeme produkci. Abychom vše ještě zhoršili, platíme za omezení produkce,
zatímco dříve jsme platili za její navýšení. Tato sněmovna slyšela jiná vyjádření týkající se
zemědělství. Možná by sem dnes měli naši kolegové přijít a naslouchat. Možná by se něco
naučili o zabezpečení dodávek potravin.

Stále probíhá diskuse o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 a všichni
znovu chtějí snižovat výdaje na SZP. Nynější situace, tato krize, nastala proto, aby nás
varovala před katastrofálním politickým rozhodnutím. Máme šanci napravit své chyby.
Hovoříme o stabilitě. Ptáme se, proč neexistují žádné rezervy, ale omezujeme zemědělské
trendy. Odkud se ty rezervy mají vzít? Kdo je zaplatí?
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Pane komisaři, tato situace, tato krize vám dává výjimečně silné argumenty. Dámy a pánové
přítomní v této sněmovně, musíme přesvědčit ty zbývající o závažnosti situace a o
odpovědnosti této sněmovny za budoucnost SZP a výživu naší společnosti. Problém
zajištění potraviny se stává problémem celosvětovým. Je dobře, že …

(Předsedající řečníka přerušila)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Paní předsedající, rostoucí ceny potravin zasáhly
ty nejzranitelnější skupiny obyvatel. V situaci, kdy v roce 2010 trpělo ve světě podvýživou
až 925 milionů lidí, se zajišťování potravin musí stát prioritou Evropské unie. Extrémní
přírodní jevy nejsou jedinou příčinou rostoucích cen potravin, svou úlohu hraje i nestálost
trhů a dotace na produkci bioplynu.

Vyzývám Komisi, aby vytvořila nástroje pro boj s výkyvy cen a nadměrnými spekulacemi,
které pak napomáhají zhoršování celosvětové potravinové krize. Musím také zdůraznit,
že ve většině případů nárůst cen potravin nevede k nárůstu příjmů zemědělců. Naopak,
v důsledku špatného fungování dodavatelského řetězce zdaleka není odměna zemědělců
ani zdaleka spravedlivá. Jsem přesvědčena, že problém rostoucích cen napomůže odstranit
argumenty proti zachování silné společné zemědělské politiky.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Paní předsedající, před několika málo dny měl jeden
z předních německých deníků na první straně obrázek housky obtočené ostnatým drátem.
Článek se týkal boje o chléb. Myslím, že v nadcházejících desetiletích bude stěží existovat
jiné téma, které nás zaměstná tolik jako otázka dostupnosti potravin. Proto je dobré, když
o ní hovoříme, protože důvod této situace, zvláště pak narůstající poptávka, nezmizí, a
ceny tedy budou nadále růst. Musíme celé této situaci nyní věnovat pozornost z politického
hlediska. Musíme uvážit, jak můžeme produkovat a zpřístupňovat potraviny. Pane komisaři,
myšlenka na návrh vyčlenit další nevyužívané plochy v rámci společné zemědělské politiky
prostřednictvím screeningu není správný přístup. Musíme zajistit, aby naše půda byla
produktivní.

Neměli bychom se ale na všechno dívat příliš negativně. Léta jsme si stěžovali, že ceny
potravin jsou příliš nízko. Uvážíme-li například, zda je 100 EUR za tunu pšenice skutečně
přiměřená cena, musíme říci, že asi ne. Uvážíme-li, jakou část ceny konečného produktu,
například chleba, tvoří cena surovin, pak si myslím, že růst cen surovin není jediným
důvodem rostoucích cen potravin; působí zde i jiné činitele. Celý tento problém je tedy
také příležitostí pro zemědělství získat do budoucna lepší postavení.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Paní předsedající, ceny potravin dosáhly nových rekordních
výšek. Nestálost cen potravin v posledních letech z různých důvodů vzrostla. Existuje tedy
velký důvod k obavám. Změna klimatu způsobuje extrémní povětrnostní podmínky a
v některých zemích byla zničena celá úroda. Kromě toho narůstají spekulace s potravinami,
jejichž nebezpečí nelze podceňovat – stačí se jen podívat na finanční krizi. Navíc stále
častěji dochází ke konkurenci mezi zajišťováním potravin pro chudé a poháněním
automobilů těch bohatých.

Musíme nalézt řešení, aby měli zemědělci dostatečnou motivaci k produkci potravin a aby
byly k produkci biopaliv využívány pouze plochy, které nejsou užívány k produkci potravin.

Pro mě jako sociální demokratku je důležité, aby měl každý přístup ke zdravým potravinám
za přiměřenou cenu a aby současně zemědělci mohli za svou práci dostávat odpovídající
příjem.
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Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Paní předsedající, řekněme si otevřeně, že v Evropské
unii aktivně působí mocné obchodní lobby, v jejichž zájmu je oslabit evropské zemědělství,
aby bylo možné dosáhnout větších zisků dovozem potravin z celého světa. Mnohokrát
jsme v tomto Parlamentu slyšeli, že abychom zabránili růstu cen, je třeba otevřít trhy.
Reformovali jsme produkci cukru, otevřeli jsme trhy, omezili jsme produkci cukru v Evropě
a zrušili dotace na vývoz. Jaký byl výsledek? Výsledek byl takový, že ceny cukru neklesly,
prostě vzrostly. To by mělo být pro nás všechny poučení. Tohle není cesta kupředu.
Souhlasím s panem Smithem, který řekl, že trh není odpovědí. Neměli bychom se klanět
obchodním lobbistům, ale měli bychom se snažit zaručit přiměřené ceny potravin lepší
ochranou našeho zemědělství, jeho produkčního potenciálu a zajištění potravin. Až pak
budeme mít rozumné ceny.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, plně
sdílím obavy, které vyvolaly rostoucí ceny potravin, a těžko tomu může být jinak, protože
se jedná o otázku velice úzce spjatou s životy evropských občanů, zvláště méně zajištěných
tříd. Tyto nárůsty vedou k neschopnosti uspokojit základní potravinové potřeby obyvatel
všech zemí rozvojového světa. Tváří v tvář tomuto scénáři nemohou rozvinuté země včetně
členských států EU zůstat lhostejné.

V nové společné zemědělské politice proto musíme zajistit nástroje schopné omezit výkyvy
cen, snížit spekulace se zemědělskými komoditami a zajistit přiměřenou úroveň produkce
v rámci EU. Musím proto zdůraznit, že nesmíme nechávat půdu ladem v době, kdy počet
obyvatel světa roste, což vyžaduje zvýšení dodávek potravin.

Marc Tarabella (S&D). -    (FR) Paní předsedající, pane komisaři, pane ministře, chtěl bych
zmínit statistické údaje, jedno zjištění a tři druhy opatření. Statistické údaje uvádí, že kdykoli
ceny potravin vzrostou o 1 %, je 16 milionů lidí na celém světě uvrženo do závažné
chudoby. Zjištěním je to, že není možné zabránit výkyvům, zvláště na zemědělských trzích,
avšak extrémní výkyvy nutné nejsou a lze proti nim bojovat, jakkoli to může být obtížné.

Tři druhy opatření, které již byly zmíněny, jsou následující: zaprvé upřednostnit v rozvojové
politice samozásobitelské hospodaření a regionální trhy potravin; zadruhé potřeba veřejné
regulační politiky včetně vytváření a řízení zásob; zatřetí okamžitý zákaz spekulací se
základními potravinovými produkty.

Evropa se toho musí účastnit, a to v popředí, zejména na úrovni skupiny G20. Je třeba
uvítat to, co jsem se dozvěděl od Jánose Martonyiho, komisaře Cioloşe a na jiný místech
od komisaře Barniera. Prezident Sarkozy hovořil velmi jasně a my doufáme, že francouzské
předsednictví bude v této oblasti na úrovni skupiny G20 vedoucí silou.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Paní předsedající, výkyvy trhu jsou důležité pro řádné
fungování trhů, protože vytvářejí motivaci k nákupu a prodeji zboží. Pro nás zemědělce
jsou termínové obchody s komoditami základní složkou nákupu a prodeje sklizených
plodin. Poskytují důležitou příležitost dosáhnout jistoty při plánování díky časnému
stanovení cen a množství.

Na rozdíl od situace v našich prosperujících industrializovaných zemích představují rostoucí
ceny závažný problém v chudých regionech světa, kde musí lidé na potraviny vynakládat
velkou část svých příjmů.

Nesmíme na trzích intervenovat pokaždé, když dojde ke změně cen, a snažit se bojovat
s přirozenými výkyvy. Bez mezinárodně platných rámcových právních předpisů pro
finanční trhy však nemůžeme ani pomyslet na regulaci trhů s komoditami, protože jestliže
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bude na finančním trhu příliš mnoho peněz, naleznou vhodné ekvivalenty, a komodity
jsou nyní ceněny vysoko. Proto bychom neměli být překvapeni, jestliže jsou nyní
zemědělské komodity vyhledávaným cílem obchodování.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Paní předsedající, potravinová krize způsobená mimořádnou
neúrodou v uplynulém roce zvýraznila nedostatky naší zemědělské a potravinové politiky.
Ano, současné zvýšení cen potravin můžeme částečně připsat i neúrodě. Vždyť jestliže je
něčeho málo, cena nedostatkového zboží na trhu přirozeně roste.

Problém je však, vážený pane komisaři, v tom, že za chybějící zemědělské produkty v Evropě
může do velké míry i nekorektní zemědělská politika Evropské komise, která svou dotační
politikou dlouhodobě diskriminuje nové členské státy a jejich zemědělce. Nedivte se,
vážený pane komisaři, zemědělcům, že když za své produkty nedostanou cenu, která by
pokryla alespoň jejich výrobní náklady, tak jednoduše nezasejí úrodu a rozprodají stáda.
Klidně vyčkají, než hladoví a právem rozhořčení občané obrátí svůj hněv proti úředníkům
v Bruselu, kteří dlouhodobě všeobecné a veřejně známé problémy zemědělců neřeší.

Víte, pane komisaři, nedostatek zemědělských produktů v nových členských státech není
způsoben neúrodou, ale tím, že s vaší dotační a cenovou politikou se našim zemědělcům
už nevyplatí vyrábět. Ale oni si počkají. A až jim někdo dá stejné dotace jako kolegům ve
Francii, jistě zasejí.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Paní předsedající, zajišťování každodenních potřeb,
a zvláště zemědělských komodit, nelze ponechat na milost snahám spekulantů o
maximalizaci jejich krátkodobých zisků. Projekty, které oznámila Komise ve své nové
strategii pro komodity a suroviny a které mají zajistit transparentnost a stabilitu na trzích
s komoditami, jsou proto vítány. S ohledem na prognózy, podle nichž bude třeba produkci
potravin do roku 2050 zvýšit o 70 %, aby byla uspokojena poptávka, je třeba zvláštní
pozornost věnovat především třetímu pilíři – recyklaci a zvýšení účinnosti zdrojů – a
návrhy by měly být předloženy brzy.

V oblasti surovinové diplomacie očekávám, že EU poskytne rozvojovými zemím odborné
zkušenosti pro zajištění udržitelné a životní prostředí nepoškozující těžbu surovin.

Dacian Cioloş,    člen Komise.  −  (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, proběhla intenzivní
rozprava o problému, který v nás zjevně vyvolává obavy a vystupuje do popředí, pokud
to situace vyžaduje. Komise a evropské orgány se mu však věnují neustále, protože máme
to štěstí, že máme společnou zemědělskou politiku, kterou je třeba upravit, ale která je
důležitým nástrojem, který nám pomáhá tyto problémy zvládnout.

Myslím si však, že tato rozprava nám také ukázala, že naše stabilita nyní ve stále větší míře
závisí na mezinárodní rovnováze a světové stabilitě. To je třeba zohlednit, i pokud hovoříme
o naší společné zemědělské politice.

Myslím, že je také jasné, že rostoucí ceny potravin představují znepokojivý trend, který
vedle problému výkyvů a značných odchylek cen ještě zhoršuje problém, který musíme
řešit.

Je jasné, že pokud existuje potřeba větší produkce na trhu, existuje i potřeba investic do
zemědělství. Aby však byli zemědělci schopni investovat, potřebují především stabilní
příjmy, které jim k tomuto kroku dodají odvahu.
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A proto musí být ve střednědobém a dlouhodobém výhledu naše společná zemědělská
politika formulována i v této souvislosti. Musí nabízet určitou minimální stabilitu a
povzbuzovat investice, aby naši zemědělci mohli produkovat a zásobovat naše trhy.

V průběhu rozpravu rovněž vyplynulo, že je nutné zajistit, aby naše společná zemědělská
politika a zemědělské politiky rozvinutých zemí držely krok i s rozvojem zemědělství
v jižních zemích a aby naše politika na podporu spolupráce a rozvoje pro jižní země byla
ve souladu se společnou zemědělskou politikou.

Současně musí naše společná zemědělská politika zaručit udržitelný rozvoj zemědělství.
Možná bude nutné přezkoumat nástroje, které máme k dispozici pro zvládnutí těchto
extrémních situací na trhu a které současně trhu umožní, aby hrál svou úlohu, aniž bychom
samozřejmě přišli o potřebné nástroje, které nám umožňují jednat a vyhnout se tomu, aby
nás krizové situace zastihly nepřipravené. Společná zemědělská politika toho musí
v nadcházejících měsících a letech učinit ještě hodně.

Problém spekulací, a tedy výkyvů, je nutno řešit, a nemluvím teď eufemisticky. Komise již
připravila návrhy na řešení této situace, které hodlá realizovat. V tomto ohledu tedy
nehovoříme jen o přáních, ale o skutečných návrzích.

Musíme také přihlédnout k úloze, kterou má Evropská unie hrát na mezinárodní scéně,
pokud jde o problém potravin. Tento problém nelze stabilizovat na úrovni Evropské unie,
nebude-li stabilní na mezinárodní úrovni.

Možná bude nutné přezkoumat rovněž naši úlohu v zemědělské politice a rozvojové
politice a způsob, jakým řešíme problém potravin prostřednictvím jednotlivých politik:
obchodní politiky, rozvojové politiky a finanční politiky. Zřejmě i zde potřebujeme společné
úsilí.

Také jsem zaznamenal nutnost jednat v krátkodobém výhledu v některých odvětvích,
mám na mysli zvláště odvětví živočišné výroby, které prochází obtížným obdobím
v důsledku tlaku ze všech stran, nízkých cen pro producenty, kteří nemají prospěch
z rostoucích cen, i vysokých cen vstupů. Beru tento problém na vědomí.

Povšiml jsem si i různých návrhů a námětů, které jste předložili. Pokud jde o vyváženost
podpory mezi sektory rostlinné a živočišné výroby, členské státy již například mají možnost
jednat na základě rozhodnutí přijatých v roce 2008 při kontrole stavu společné zemědělské
politiky.

Pokud jde o problematiku zásob, je to otázka, kterou je třeba znovu analyzovat a
přezkoumávat, protože při vysokých cenách nyní nelze hovořit o intervenčních zásobách.
Možná však bude třeba rozhodnout, jakou úlohu mohou tyto zásoby hrát a jak by mohly
ovlivnit řádné fungování trhů. Myslím si, že než v této věci předložíme návrhy, musíme si
tyto otázky položit.

A nakonec bych chtěl říci Jaroslavu Paškovi, že rozdíly v platbách členským státům
nevycházejí nutně ze strany Komise. Je to rozhodnutí, které přijímá Rada a ministři
zemědělství. Konečné rozhodnutí je vždy založeno na nařízení, které navrhuje Komise,
ale jedná se o nařízení Rady a nyní Rady a Parlamentu.

Také chci jasně říci, že v Evropské unii nejsou poskytovány žádné dotace na zemědělskou
produkci biopaliv. Proto produkci biopaliv nepodněcuje společná zemědělská politika.
Není ani záměrem Komise nechávat půdu nevyužitou. Jde o něco zcela jiného, ale v každém
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případě půda nebude ponechávána bez využití v situaci, kdy skutečně potřebujeme
produkci.

To byly jednotlivé poznámky, které jsem chtěl doplnit v reakci na zmíněné problémy. Také
vám děkuji za tuto plodnou diskusi a doufám, že dnešní rozprava bude v myslích lidí stále
živá, až budeme jednat o zdrojích, které je třeba vyhradit společné zemědělské politice,
politice, která je základním nástrojem řešení otázky zabezpečení dodávek potravin.

János Martonyi,    úřadující předseda Rady.  − Paní předsedající, chtěl bych poděkovat všem
poslancům za tuto konstruktivní rozpravu. Jsem přesvědčen, že vysoká míra politické
pozornosti, kterou Parlament této otázce věnuje, znamená pomoc pro předsednictví při
naplňování jeho programu činnosti, pokud jde o rostoucí ceny potravin.

Jak již bylo v této rozpravě zdůrazněno, kvůli rozsahu a hloubce tohoto problému je
zapotřebí mnohostranné spolupráce a komplexních řešení ve všech jednotlivých oblastech,
jako je zemědělství, regulace finančních produktů a služeb i rozvojová politika.

Pokud jde produkci biopaliv, chtěl bych jen zopakovat, že EU si je plně vědoma toho, že
neudržitelná produkce biopaliv může mít nepříznivé důsledky, zejména masové odlesňování
a nedostatek potravin. Proto se EU snaží urychlit vývoj biopaliv druhé generace vyráběných
z nepotravinových plodin. EU rovněž zrušila zvrácené finanční pobídky pro produkci
biopaliv na úkor produkce potravin.

Vzhledem k hlubokým strukturálním kořenům problému musí Evropa hrát vedoucí úlohu
při řešení otázky cen potravin a zabezpečení dodávek potravin na celosvětové úrovni.
K tomu již dochází prostřednictvím řady mezinárodních organizací a programů, jako je
FAO a Světový potravinový program, jakož i prostřednictvím obecnějších fór, jako je
skupina G20.

Chtěl bych jen dodat, že na osobní úrovni tato rozprava posílila mé dlouhodobé přesvědčení,
že pro zvládnutí globálních výzev, jako je hlad ve světě, výkyvy cen potravin a surovin,
dramatický vývoj na finančních trzích, regulace finančních produktů a služeb, je nutné
daleko více celosvětové správy a celosvětové tvorby předpisů.

Evropa má na tomto poli na základě svých jedinečných zkušeností se správou a tvorbou
předpisů velmi zvláštní poslání a odpovědnost. Právě proto věříme, že Evropa a Evropská
unie se musí chopit vedoucí úlohy při boji se všemi těmito problémy.

Maďarské předsednictví těší, že se může spolehnout na Parlament v tom, že bude pokračovat
v práci Evropské unie, pokud jde o politiku i úsilí na mezinárodní úrovni.

Předsedající.   − Na závěr rozpravy (3)  bylo předloženo šest návrhů usnesení podle čl. 110
odst. 2 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční ve čtvrtek 17. února 2011.

Písemná prohlášení (článek 149)

Michèle Striffler (PPE),    písemně. – (FR) Celosvětové zabezpečení dodávek potravin je
pro Evropskou unii zásadní otázkou. Je třeba přijmout okamžité a trvalé kroky pro
zabezpečení dodávek potravin pro občany EU i celé planety. Je nezbytně nutné rozvíjet

(3) Viz zápis.
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udržitelné zemědělství v rozvojových zemích a přidělit odpovídající část rozvojové pomoci
EU zemědělskému sektoru. Pozoruhodné snížení výše rozvojové pomoci pro zemědělství
od 80. let 20. století je politováníhodné a je třeba doufat, že uznání uvedené potřeby tento
trend zvrátí. Evropská komise musí skutečně ve své rozvojové pomoci upřednostnit
zemědělství, zvláště pomoc, která umožní zemědělcům získat přístup na trhy, a pomoc
pro malé a střední rodinné zemědělské podniky. Humanitární potravinová pomoc musí
reagovat na tyto potřeby, výzvy a strukturální omezení rozvojových zemí a zohlednit při
tom produkci, distribuci a místní přepravu i obchodní kapacity těchto zemí tak, aby bylo
možné položit základy jejich dlouhodobého zabezpečení dodávek potravin.

Liam Aylward (ALDE),    písemně.  –  (GA) Zajištění dodávek potravin je dnes zásadní
otázkou. 79 milionů lidí v EU žije pod hranicí chudoby a minulou zimu obdrželo 16 milionů
občanů EU potravinovou pomoc.

Jelikož ceny potravin dosahovaly nového maxima po sedm měsíců v řadě a kolísání cen
vyvolává vážné obavy v potravinovém řetězci, více lidí bude mít problémy se získáním
zdravých potravin za přiměřenou cenu. Programy společné zemědělské politiky (SZP),
jako je program pro nejchudší osoby, mají pro zajišťování potravin zásadní význam.
Programy tohoto druhu je nutno podpořit a je třeba přijmout okamžitá a dlouhodobá
opatření pro zajištění dodávek potravin v EU a na celém světě.

V současné době končí 30 % potravin vyprodukovaných na světě jako odpad. To je
nepřijatelné a nemorální plýtvání, které je třeba ukončit. Pro řešení problému dodávek
potravin je nutný silný zemědělský průmysl, silná SZP a řetězec dodávek potravin, v nichž
se bude usilovat o omezení plýtvání potravinami.

Janusz Władysław Zemke (S&D),    písemně – (PL) Schvaluji, že se Evropský parlament
zaměřil na rostoucí ceny potravin. Bohužel tento vzestup cen není krátkodobým jevem,
ale patrně přerůstá do dlouhodobého trendu. To doplňuje rostoucí poptávka po
potravinách, zejména obilovinách, špatné sklizně v posledních letech a nízké zásoby a
bohužel i finanční operace a oslabující dolar. To vše způsobuje na trzích chaos. Z našeho
hlediska jsou významnější sociální důsledky. Počet obyvatel mnoha zemí exponenciálně
roste a tito lidé trvale trpí podvýživou a hladem. Jejich zoufalství vytváří zdroj narůstajícího
politického napětí.

Nemůžeme tyto události jen pasivně pozorovat. Potřebujeme mezinárodní spolupráci pod
záštitou OSN a Evropské unie. Země, které jsou členy skupiny G-20, by měly účinně
postupovat proti spekulacím se zemědělskými produkty. Měli bychom znovu přezkoumat
regulaci zemědělských trhů v Evropě, aby uměle neomezovala potenciální růst. Za situace,
kdy ve světě panuje hlad, by se nemělo nijak spekulovat, protože takové spekulace povedou
k tomu, že mnoho lidí, zejména v nejchudších zemích, hlady zemře.

Tunne Kelam (PPE),    písemně. – (ET) Ve druhé polovině roku 2010 velkoobchodní ceny
zemědělských produktů vzrostly o 32 %. Světová spotřeba obilovin se v letech 2005 až
2010 zvýšila na 41 milionů tun v porovnání s nárůstem o 21 milionů tun v letech 1990
až 2004. Podle různých analytiků je závažná potravinová krize v roce 2011 realitou; stačila
by jen jediná neúroda. Největší vývozní země Rusko, Ukrajina, Čína a Mexiko již byly
donuceny dovážet, aby zajistily své dodávky. Důvody pro nárůst cen jsou nejasné a již
nelze dále hovořit o trendech na trhu se zemědělskými produkty. Nedávná zvýšení cen
v důsledku různých spekulací byla dramatická a nepředvídatelná. Chtěl bych vás upozornit
na skutečnost, že rostoucí využívání biopaliv ve stále větší míře omezuje podíl obilovin
využívaných pro výživu zvířat a lidskou spotřebu. To vedlo k velmi napjaté situaci. Zde si
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musíme uvědomit, že rostoucí ceny potravin způsobují růst inflace, podporují
protekcionismus v souvislosti s krmivy a vedou k neklidu, což vše může vyústit v sociální,
ekonomickou a politickou nestabilitu v Evropě i na celém světě. Evropa jako jeden
z největších dovozců potravin má velký vliv na celosvětové ceny potravin, rovněž ji to
však činí zranitelnou vůči různým cenovým šokům. Podporuji snahy Evropské komise,
aby byl do jara 2001 přijat nový balíček, který by Komisi dal větší pravomoci k regulaci
trhů a předcházení spekulacím. Evropská unie musí najít prostředky pro zajištění
udržitelných cen a udržitelné ekonomiky. Je třeba dosáhnout rovnováhy mezi zajištěním
a otevřeností a mezi rozvojem. Musíme být připraveni čelit potenciální krizi.

Spyros Danellis (S&D),    písemně. – (EL) Současné vysoké ceny jsou pro někoho dobré
a pro někoho špatné. Například jsou ku prospěchu producentů pšenice v EU, ale nikoli
producentů potravin v živočišné výrobě. Jsou ku prospěchu zemí, které mají dostatek
obilovin na vývoz, ale vytvářejí patovou situaci a hlad pro lidi v rozvojových zemích, kteří
jsou z hlediska výživy závislí na dovozech obilovin. Konečný výsledek se samozřejmě
může v jednotlivých oblastech nebo u jednotlivých producentů lišit. Důvodem je to, že za
každou skupinou těch, kdo dosahují prospěchu či ztráty, jsou skryty problémy
v agropotravinářském řetězci v EU, hrozba, kterou pro zajištění potravin představuje
změna klimatu, a patové situace, jež vytvářejí umělá a nedůsledná rozhodnutí v souvislosti
s produkcí, obchodem a rozvojem. EU musí nalézt realistická a vyvážená řešení tak, že
klidně a vážně zhodnotí stav a přihlédne přitom ke své úloze na mezinárodních trzích.
V tomto smyslu musí pomoci reforma SZP.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    písemně. – (HU) Prudký vzestup cen potravin je způsoben
souběžným působením tří činitelů: poklesem výnosů způsobeným přírodními katastrofami,
rostoucí poptávkou po potravinách, zvláště v Číně a v Indii, a činnostmi na komoditních
burzách, tedy cenovými spekulacemi. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy před několika
týdny položil velmi příhodnou otázku: jestliže jsou regulovány peněžní trhy, proč ne trhy
s komoditami? Musíme přijmout daleko účinnější opatření proti spekulacím na úrovni
Evropské unie i na úrovni celosvětové. Hlavní příčinou cenového šoku u potravin byly
obrovské výkyvy nabídky. Na celosvětovém trhu se směňuje pouze 10–20 % obilovin, a
přesto omezení produkce může vést k panice. Na základě prognóz o zmenšujících se
dodávkách dovozci ženou ceny nahoru.

Není spravedlivé ani vůči producentům, ani vůči spotřebitelům, že i interní ceny jsou
určovány cenami vývozními, protože alespoň 80 % produkce se používá tam, kde byla
vyprodukováno. Rusko, dříve jako vývozce a nyní jako dovozce, má zásadní vliv na
evropský trh s obilovinami a olejnatými semeny. Šok na straně nabídky dále zhoršují
spekulace na termínových trzích, které vedou k cenovému šoku u potravin. Hlavní problém
tedy není způsoben fyzickým nedostatkem potravin, ale cenami potravin, které si již chudí
lidé nemohou dovolit. To vede k tomu, že potraviny zůstávají ve skladech, místo aby byly
prodávány za spravedlivé ceny. Vysoké ceny mají oslabující vliv na spotřebitele, zvláště
na příslušníky chudších vrstev společnosti.

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Jednáme zde o problému, který je především
politickou otázkou vyžadující vizi do budoucnosti. Daleko více než krátkodobá nápravná
opatření je však potřeba odvaha vybudovat novou architekturu, která sladí potřebu zvýšení
produkce potravin o 70 % v příštích 40 letech se stále omezenějšími přírodními zdroji.
Proto má to, co je nebo není prováděno v Africe, Asii, v Severní a Jižní Americe nebo
v Evropě vliv na všechny a všude s důsledky pro dostupnost potravin, pro přístup k nim
a pro jejich ceny. Závažně to ovlivňuje chudé, stejně jako producenty masa a mléka. Proto
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musí být reakce globální a musí daleko přesáhnout oblast zemědělské politiky: je nutné
využít soubor dalších politik, bez nichž skutečně nedosáhneme potřebných řešení. Na
celosvětové úrovni k těmto řešením patří obhajoba potravin jakožto práva, podpora
schopnosti zemí zajistit si obživu, podpora zemědělců a zajištění jejich spravedlivého
přístupu k hodnotě v potravinovém řetězci, omezení finančních spekulací, ochrana přístupu
k půdě a tvorba potravinových rezerv.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    písemně.  –  (FI) Právo lidí na přiměřenou výživu je lidské právo
uznané již roku 1948ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů.
Proto bychom měli mít na paměti, že když jednáme o cenách potravin, hovoříme vlastně
o základních lidských právech.

Reforma společné zemědělské politiky Evropské unie probíhá souběžně s růstem cen
potravin na celosvětovém trhu. Máme-li na tyto změny reagovat udržitelným způsobem
a na základě lidských práv, budeme potřebovat komplexní pohled a politiku. Cena potravin
a trendy cen potravin jsou ovlivňovány několika zásadními problémy globálního
zemědělství, jako je změna klimatu, energetická politika a dostupnost přírodních zdrojů
a účinnost jejich využití. Evropská unie by měla být průkopníkem nového způsobu
uvažování o zemědělství. Potřebujeme potravinovou politiku, v níž jsou všechny prvky
celého řetězce produkce potravin hodnoceny kriticky a v niž jsou zohledňovány jejich
vlivy na zdraví a životní prostředí. Je třeba podporovat přirozenější potravinovou politiku,
jež účinněji využívá zdroje, a to pomocí ekonomických i politických opatření.

Dále musí být omezovány spekulace s cenami potravin. Michel Barnier, komisař pro vnitřní
trh a služby, navrhl nová opatření k omezení spekulací se základními komoditami na trhu
s deriváty. Pan Barnier má správnou myšlenku. Dramatické výkyvy cen potravin poškozují
zemědělce, spotřebitele i celé národní ekonomiky. Závazky činěné na trhu s deriváty musí
být transparentnější a musí podléhat většímu sledování a případně by měla být zavedena
omezení obchodování pomocí cen potravin. Vytvoření udržitelné potravinové politiky je
v současné době jedním z nejdůležitějších úkolů Evropské unie.

Pavel Poc (S&D),    písemně. – (CS) Podle vyjádření Světové banky jen od října 2010 vzrostly
ceny potravin o více než 15 % a například cena obilí se podle FAO meziročně zvýšila o
39 %. Kromě toho, že růst cen potravin ohrožuje příjmově slabší skupiny obyvatel,
signalizuje současně mnohem hlubší a závažnější problémy, které představují zásadní
ohrožení do budoucna. Celosvětová produkce potravin je ohrožována řadou faktorů, jako
jsou škůdci, choroby a přírodní katastrofy. Tyto faktory jsou v současné době zesilovány
extrémy v počasí způsobenými pravděpodobně klimatickými změnami. Dobrým příkladem
mohou být v roce 2010 sucha a požáry v Rusku nebo záplavy v Pákistánu a nedávno
v Austrálii. Lze tedy očekávat, že se v budoucnu může problém s cenami potravin ještě
zhoršit. Diskuse o původu klimatických změn je v tomto případě zbytečná, protože rizika
jsou reálná a jejich zpochybňování je nepřijatelný hazard. Ceny potravin ovšem ovlivňují
také ekonomické faktory, zejména pak zneužívání tržního systému státními manipulacemi
s kurzem amerického dolaru a nezodpovědnými spekulacemi v rámci komoditních
obchodů. Evropa si musí uvědomit, že rozhodnutí učiněna nyní ovlivní budoucnost celého
potravinového systému. V krátkodobém horizontu můžeme především omezit plýtvání
potravinami, snížit svou závislost na dovozu, snížit nebo stabilizovat spotřebu a na trhu
nastavit regulační mechanismy, které budou bránit spekulacím.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. – (DE) S ohledem na současné politické konflikty
je skutečnost, že ceny potravin jsou na své dosud nejvyšší úrovni, ještě tíživějším problémem
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než kdy předtím. Celkově vzato jde o dodávky potravin a v rozvojových zemích jde o
otázku nezbytých dodávek základních potravin. Evropská unie je vyzývána, aby urychlila
pokrok celosvětového boje proti chudobě a hladu – zhruba 1,4 miliardy lidí trpí extrémní
chudobou. Chudoba je problém i v rámci evropských hranic. Jediným prostředkem pro
zaručení dodávek potravin v Evropě je evropská společná zemědělská politika. Úkoly,
které stojí před zemědělstvím, jsou obrovské a posilují tendenci produkovat „více z menšího
množství zdrojů“. Vyšší ceny potravin se neodrazí automaticky ve vyšších příjmech
zemědělců; propast mezi cenami pro producenty a spotřebitele se zvětšuje. Realita řízení
cen je složitá: vzácné suroviny, vyšší výrobní náklady, vyšší ceny paliv, závislost na sklizních,
vývozu a světovém trhu – je to hustá síť příčin, kterou je třeba rozplést pomocí cílených
opatření. Řešení těchto příčin nezbytně vyžaduje opatření a dohodu ve všech oblastech
politiky. Vyzývám Komisi, aby učinila zásadní pokrok při posilování zemědělské produkce
v Evropě a v rozvojových zemích. Spekulace s naším nejpotřebnějším zbožím jsou neetické
a my v tomto ohledu musíme jednat důrazněji.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Ceny potravin v posledních letech významně rostou,
ani ne tolik kvůli zákonům nabídky a poptávky, ale především kvůli spekulacím. Skutečností
je, že tento nárůst ovlivňuje především chudé lidi, kteří musí vynaložit více než polovinu
svého příjmu na potraviny. Je nepřijatelné, aby někteří těžili z hladu jiných, ať v Evropě,
nebo v rozvojových zemích.

Občané mají právo na zabezpečení dodávek potravin, jehož předpokladem je přístup ke
zdravým potravinám pro všechny. Nedostatek potravin má řadu příčin: k příkladům mimo
jiné patří špatné územní plánování a politiky podpory zemědělství a změna klimatu. Proto
je zásadní, aby EU podporovala zemědělce v obdělávání jejich půdy a produkování
potřebných potravin. Je nepřijatelné, aby spotřebitelé museli platit hodně a producenti
vydělávali málo, zatímco odměnu shrábnou spekulanti. Prioritou EU musí být v zájmu
zabezpečení dodávek potravin i změna klimatu.

Sandra Kalniete (PPE)  , písemně. – (LV) V posledních několika měsících došlo k prudkému
nárůstu cen potravin, v důsledku čehož se rychle zvýšil počet lidí žijících na hranici chudoby.
Situace v Evropě není tak kritická, protože příjmy našich občanů jsou nesrovnatelně vyšší
než příjmy lidí v rozvojových zemích. Naši voliči si nicméně stoupající ceny potravin
začínají uvědomovat. Podle statistických údajů Světové banky zhruba 44 milionů lidí
v rozvojových zemích od června upadlo do chudoby, protože ceny potravin na počátku
roku 2011 dosáhly úrovně roku 2008, kdy měly rostoucí ceny potravin a ropy významně
nepříznivý dopad na chudobu na celém světě. Samozřejmě že cena ropy ve světě má vliv
na ceny potravin, měli bychom si však přesto pamatovat, že v létě 2008 byla ropa za
140 USD za barel, zatímco dnes stojí okolo 100 USD, což znamená, že nárůst cen částečně
způsobily spekulace. Aby se takovým situacím země G20 v budoucnosti vyhnuly, musí
vyvinout mechanismus, který takovému nárůstu cen a spekulacím s potravinami zabrání.
Abychom toho dosáhli, musíme společně pracovat na mezinárodní úrovni. Problém, který
představují proměnlivé ceny potravin, je dalším důkazem toho, že potřebujeme silnou
společnou zemědělskou politiku, která bude spravedlivá a zajistí rovné podmínky pro
všechny evropské zemědělce, aby naši obyvatelé mohli získat kvalitní a hodnotné potraviny
za přijatelné ceny.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písemně.  –  (LT) Ve věci cen potravin bych
chtěla upozornit na dvě oblasti. Zaprvé, jak ukazují nedávné zkušenosti v mé zemi, drobnou
manipulací s veřejnými míněním lze velmi snadno ovlivnit rostoucí ceny potravin. Kvůli
distributorům vzrostla cena cukru v Litvě za jediný den o více než 10 %. Proto nemůžeme
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ponechat potraviny každodenní potřeby samoregulaci. Lze je považovat za investici, jejíž
správa vyžaduje specifické znalosti, které pěstitelé zemědělských produktů (zemědělci)
nemají. Přestože je volný pohyb zboží jednou ze základních zásad fungování volného trhu
Evropské unie, je nutné přijmout přísnější opatření na úrovni členských států i na úrovni
EU s cílem omezit spekulace s potravinami a hájit práva slabší poloviny – spotřebitelů,
drobných zemědělců a obchodníků – ve vztahu k velkým zpracovatelům a nákupním
centrům. Druhým rozměrem je těsná souvislost mezi potravinami a zdroji energie a
vzájemný vztah jejich cen. Na jedné straně za účelem boje proti plynovým emisím, které
způsobují změnu klimatu, prosazujeme používání biopaliv (a dokonce jsme stanovili
povinné kvóty na jejich používání). Na druhé straně je pěstování rostlin určených pro
biopaliva namísto produktů určených pro potraviny na zemědělské půdě právě tím, co
žene ceny potravin vzhůru. Ačkoli je tedy boj proti změně klimatu jedním z našich
prioritních cílů, musíme najít způsob, jak neovlivňovat ceny potravin, například by měla
být pro biopaliva používána jen půda, která nikdy nebude vhodná pro pěstování
zemědělských produktů.

Véronique Mathieu (PPE),    písemně. – (FR) Usnesení o rostoucích cenách potravin se
zabývá zjištěním, že ceny potravin trvale rostou. Kvůli tomuto nárůstu požadujeme naléhavá
opatření pro boj proti manipulaci s cenami. Klimatické jevy jsou jednou ze zvláště
významných příčin tohoto růstu; jinými slovy, musíme lépe hospodařit s vodou a půdou.
Přímý dopad růstu cen potravin na světové obyvatelstvo, který by mohl vyvolat povstání
a nepokoje, musí také povzbudit vůdce skupiny G20, aby došli k dohodě o opatřeních na
trhu proti spekulacím.

12. Situace v Egyptě (rozprava)

Předsedající. −   Dalším bodem je prohlášení místopředsedy Komise / vysoké představitelky
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k situaci v Egyptě.

Komisař Füle se ujme slova jménem místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Štefan Füle,    člen Komise.  − Paní předsedající, je mi potěšením tu dnes být s vámi. Jak jistě
víte, vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise právě navštěvuje jižní Středomoří
a požádala mě, abych jejím jménem před vámi vystoupil na téma událostí v Egyptě.

Politická realita v Egyptě zaznamenala obrovskou změnu minulý pátek, kdy prezident
Mubárak po 30 letech ve funkci odstoupil. Jeho odchod otevřel cestu k možné transformaci
Egypta. Dovolte mi to před touto sněmovnou zopakovat: Evropská unie vzdává poctu
odvaze egyptského lidu, který vedl svůj boj za demokratickou změnu pokojně a důstojně.

Velkou odpovědnost nyní nese Nejvyšší rada ozbrojených sil, která musí Egypt vést
k demokratické budoucnosti, o kterou lidé usilovali. Pozorně jsme zaznamenali sliby o
revidování ústavy, uspořádání parlamentních a prezidentských voleb, dodržování
mezinárodních úmluv a závazků a omezení vojenské vlády na šest měsíců.

Již se objevily zprávy o prvních podniknutých krocích. Návrh ústavní změny by měl být
hotov do deseti dnů a ke všelidovému hlasování předložen do dvou měsíců. Budeme pečlivě
sledovat přijímaní opatření a doufáme, že tato opatření později v tomto roce připraví cestu
k demokratickým, svobodným a spravedlivým volbám.
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Evropská unie reagovala na události v Egyptě, jakmile se veřejné protesty vystupňovaly.
Opakovaně jsme vyzývali egyptské orgány, aby zajistily okamžitou změnu a odpověděly
na demokratické ambice lidu. Vysoká představitelka přímo kontaktovala egyptského
viceprezidenta Omara Suleimana, když vznikly obavy z narůstajícího násilí či porušování
lidských práv.

Evropská unie okamžitě vyjádřila svou připravenost poskytnout plnou podporu procesu
přechodu Egypta k demokracii. Evropská rada požádala vysokou představitelku, aby
vypracovala balíček opatření na podporu procesu transformace v Egyptě a Tunisku. Vysoká
představitelka byla rovněž požádána, aby přizpůsobila nástroje Evropské unie s cílem
stimulovat přechod a hospodářský a sociální rozvoj země.

Začali jsme pracovat na nejlepším způsobu podpory Egypta a naším cílem je taková
společná zahraničně-politická reakce, jakou dovoluje Lisabonská smlouva. Přitom
nasloucháme všem hlasům včetně hlasů poslanců této sněmovny. Můžete zde zásadně
přispět jakožto demokraticky zvolení zástupci a také jako zástupci rozpočtového orgánu.

Vysoká představitelka a já také během několika dnů o tomto procesu podáme zprávu Radě
pro zahraniční věci. Na tomto místě bych chtěl dodat, že vysoká představitelka Ashtonová
na tuto neděli svolala zvláštní zasedání Rady pro zahraniční věci.

V Egyptě i v Tunisku Evropská unie jednoznačně podporuje zahájený proces transformace.
Existuje však důležitý rozdíl. V případě Tuniska se politická situace poněkud vyjasnila.
Podařilo se nám navázat dialog s přechodnou vládou o potřebách země a možné reakci
Evropské unie.

Vysoká představitelka je stále v úzkém kontaktu s čelními mezinárodními představiteli,
aby projednávala úkoly, před nimiž tato oblast stojí, a aby zajistila koordinovanou, a tudíž
silnou mezinárodní odezvu.

Především se budeme snažit upravit naše současné programy tak, aby podporovaly touhu
egyptského lidu po reformách, jakmile se situace vyjasní. Evropská unie již má v Egyptě
široké portfolio programů a každoročně zde vydá téměř 150 milionů EUR.

Po několik let financujeme projekty zaměřené na demokratické reformy, řádnou správu
a dodržování lidských práv. 40 milionů EUR bylo tomuto cíli přiděleno v letech 2007–2010
a 50 milionů EUR se plánuje na období let 2011–2013. Také jsme mobilizovali další
finanční prostředky, zvláště pro občanskou společnost, prostřednictvím evropského
nástroje pro demokracii a lidská práva. Nová situace v Egyptě by měla vytvořit správné
prostředí pro maximální využití těchto finančních prostředků a prosazovat provádění
daleko náročnějších programů, než jaké byly možné v minulosti.

Kromě stávajících programů a fondů hodláme Egypťanům naslouchat a zjistit, kde podle
nich tato země potřebuje naši podporu nejvíce. Jejich požadavky, pokud jde o demokracii,
sociální a ekonomické vyhlídky a svobodné, spravedlivé a otevřené volby, musí být splněny.
Evropská unie je připravena podpořit tento reformní proces založený na dodržování
lidských práv a základních svobod.

Egyptské orgány se na nás již obrátily s prvotními požadavky, včetně požadavku na řešení
podezření ze zpronevěry veřejných prostředků. V této věci zajišťujeme koordinaci
s členskými státy a Rada pro zahraniční věci se má touto záležitostí zabývat. Až přijdou
další požadavky, učiníme vše, co bude v našich silách, abychom byli vstřícní a mobilizovali
své odborné zkušenosti ve věci demokratizace, voleb, lidských práv, hospodářských a
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sociálních reforem i veškerých dalších otázek, které mohou Egypťané považovat za
potřebné.

Dovolte mi však říci jasně – není na nás, abychom diktovali výsledky nebo nařizovali řešení.
Budoucnost má pevně v rukou lid Egypta.

Na začátku jsem zmínil, že vysoká představitelka a místopředsedkyně je v této době na
cestách v daném regionu. V rámci své cesty chtěla navštívit Egypt a informovala o tomto
úmyslu své egyptskou protistranu. Nyní ji egyptské orgány pozvaly do Káhiry a ona tam
po zasedání Rady pro zahraniční věci v pondělí odcestuje. Bude to pro ni příležitost
vyslechnout si Egypťany a posoudit prioritní potřeby této země na cestě k demokracii.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    jménem skupiny PPE.  – (ES) Paní předsedající,
pane komisaři, dámy a pánové, pan Mubarak zmizel ze scény a každý si zřejmě oddechl.
Zaprvé egyptský lid, který dosáhl naplnění svých oprávněných tužeb po větší důstojnosti
a demokracii, a zadruhé mezinárodní společenství, které nikoli bez jistého cynismu přešlo
z včerejšího přístupu spojence k dnešnímu znepokojení a v budoucnosti možná i obvinění.

Já však, paní předsedající, nevěřím, že bychom měli sami sebe klamat. Odchod pana
Mubaraka a pana Ben Alího jsou nezbytné, nikoli však dostačující předpoklady pro zaručení
procesu demokratického přechodu, u kterého stále panuje mnoho nejistot. Nejdůležitější
je upevnit demokracii.

Paní předsedající, je také zjevné, že ačkoli demokratické svobody a lidská práva lze iniciovat
šestnácti dny protestů, odvahou veřejnosti a proklamací právních předpisů od rána do
večera, hospodářský a sociální pokrok bohužel stejným způsobem zařídit nejde. To jsme
viděli na velkých hospodářských ztrátách, které Egypt i Tunisko utrpěly v posledních
dnech.

Vrátím-li se k projevu pana komisaře, chtěl bych říci, že po prvotním váhání a určitých
problémech s obrazem Evropské unie se zdá, že věci se zase daly do pohybu.
Baronka Ashtonová je v dané oblasti a to, co navrhuje pan Füle, dává hodně smysl.

Zaprvé, pevně a upřímně podporovat proces demokratického přechodu a politické reformy
v těchto zemích. Zadruhé, provést kritický přezkum evropské politiky sousedství tak, aby
byla posílena ustanovení o demokracii.

Dnes jsme v rozšířeném předsednictvu vyslechli polského ministra zahraničí, příštího
úřadujícího předsedu Rady a jeho iniciativu k založení polské nadace věnované tématu
demokracie a lidských práv. Tu by bylo možné rozšířit na celou EU.

Paní předsedající, EU ve své evropsko-středomořské politice mobilizovala velké zdroje
s velmi špatnými výsledky. Obraz EU v tomto konfliktu utrpěl, ještě více než obraz ostatních
mezinárodních aktérů. Výzva pro EU však zůstává nedotčena.

Chtěl bych říci, paní předsedající, že to je dobrá příležitost zdůraznit, že EU jednou provždy
chápe, že dnešní historie se tvoří v přítomnosti a že v historické době, v níž žijeme, musíme
jednat jako světový hráč a plnit potřebné povinnosti, nebo budeme muset, paní předsedající,
přistoupit na to, že na mezinárodní scéně nehrajeme úlohu, kterou chceme udržet, a
budeme muset se muset omezit, tak jako tomu bylo doposud, na placení účtů za zásadní
globální problémy.

Adrian Severin,    jménem skupiny S&D.  – Paní předsedající, léta si evropsko-atlantické
subjekty myslely, že islám není schopen vyprodukovat demokratické chování a instituce.
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Proto se rozhodovaly buď podporovat autoritářské režimy, nebo mechanicky přenášet
západní model demokracie do arabských zemí. Nejenže obě tyto strategie selhaly, ale jsou
odpovědné i za vznik islámských fundamentalistů a odcizení sekulárních částí občanské
společnosti.

Současné události v Egyptě prokazují, že islám nemusí být jen fundamentalistický, ale že
může být i demokratický, jestliže přistoupíme na to, že demokracie může mít různou
geometrii, a necháme ji vyrůstat přirozeně z její vlastní půdy. Současně musíme přiznat,
že lidové povstání bylo na jedné straně výsledkem vývoje egyptských elit v kybernetické
nebo internetové společnosti a na druhé straně důsledkem existenčních problémů, které
přinesla celosvětová hospodářská krize. Pokud se Evropská unie nebude okamžitě a důsledně
zabývat potřebou tyto problémy překonat, mohla by se revoluce změnit v anarchii a
následně směřovat k další diktatuře.

A konečně, musíme nejen tleskat tomu, že při nedávných událostech v Egyptě nebyly
zapáleny žádné izraelské vlajky, ale také si povšimnout, že neexistence dlouho potřebného
řešení pro izraelsko-palestinský konflikt stojí u kořenů pocitu selhání, které skličují arabskou
společnost a přiživují její neurózu. Proto by Evropská unie měla okamžitě převzít iniciativu,
aby využila transformaci v Egyptě – která je dnes pouhou nadějí – a přeměnila ji ve
skutečnou příležitost k vnitřní demokracii a míru v regionu.

V této souvislosti jsou dobrou zprávou cesty vysoké představitelky / místopředsedkyně
do regionu i její připravenost přizpůsobovat a zlepšovat potřebné evropské nástroje pro
řešení úkolů. Její činnost musíme všichni podpořit.

Guy Verhofstadt,    jménem skupiny ALDE.  – Paní předsedající, pan Cohn-Bendit a já jsme
před dvěma týdny velice kritizovali baronku Ashtonovou a vidím, že pan Severin si své
vyjadřování lehce upravil a hovoří odvážněji. Tato intervence byla před dvěma týdny
naprosto nezbytná, protože Evropská unie zaujala „neslaný ani nemastný“ postoj.

Je jasné, že situace v Egyptě vyžaduje tři věci: především musí Komise přijít s důvěryhodným
a globálním plánem pro Tunisko a Egypt – jak posílit občanskou společnost, jak bojovat
proti korupci, jak pomoci budovat demokratické instituce, jak vytvořit systém nezávislého
soudnictví a jak pomoci budování a rozvoji hospodářství. To jsou otázky nikoli milionů,
ale miliard, pane komisaři. Myslím, že budete muset co nejrychleji přijít s globálním plánem.

Zadruhé, včera naše skupina uspořádala videokonferenci s Dr. Aymanem Nourem, jedním
z vůdců opozice v Egyptě, a existuje řada obav. Mohu vám říci, že celé této diskuse v Egyptě
o změně ústavy se nyní neúčastní sekulární demokratické politické strany, což je důležité
sdělení. Zadruhé, řešení situace do dvou měsíců a uspořádání voleb do dvou měsíců je
předem ztracený případ, protože to znamená, že nebudou existovat normální politické
strany, které by se toho zúčastnily. Pak je zde celá otázka systému poměrného nebo
individuálního zastoupení.

Zaslal jsem zprávu vysoké představitelce Ashtonové, abych ji požádal, aby při svých
jednáních v pondělí zmínila uvedené tři otázky, které mají zásadní význam pro skutečnou
demokratickou společnost v Egyptě v blízké budoucnosti. Myslím si, že Parlament by ji
v těchto třech požadavcích měl podporovat, a doufám, že tyto tři prvky, tři problémy při
svých jednáních v Egyptě přednesla.

Zatřetí, pane komisaři, tohle není konec. Vidíme, že se něco děje v Bahrajnu, v Jemenu,
v Alžírsku, v Íránu, v Libyi, v Maroku a v Kuvajtu. Potřebujeme nyní od vysoké představitelky
slyšet, co se v těchto zemích děje; neměli bychom čekat, až se toho stane moc. Na toto
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téma potřebujeme i jasné sdělení Komise, a zejména od baronky Ashtonové, ohledně
událostí v těchto zemích, a musíme vyjádřit naši podporu masám v těchto zemích.

Daniel Cohn-Bendit,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Paní předsedající, pane komisaři,
jsem přesvědčen, že skutečně stojíme před několika problémy. Prvním problémem, který
nebude vyřešen za dva týdny, je to, že Komise si láme hlavu nad tím, co znamená reálná
politika v klimatu, které ve středomořském regionu a snad i jinde existovalo léta. Jinými
slovy, jaký druh vztahů Evropská unie může a měla by mít s těmito diktaturami a jakou
podobu by tyto vztahy měly mít. Protože je to celkem zvláštní. Dnes všichni říkají, že pan
Mubarak byl diktátor. Před měsícem jsem to v Evropském parlamentu neslyšel. Tehdy
diktátor nebyl. Pokud tedy chcete zmrazit aktiva, nezmrazujte jen aktiva přátel pana
Mubaraka, ale aktiva pana Mubaraka a jeho rodiny, jak jste to udělali v případě pana Ben
Alího; nezmrazili jsme jen majetek doprovodu pana Ben Alího.

Zadruhé, jsem přesvědčen, že to, co dnes vidíme v Egyptě a Tunisku, je demokratické
tsunami. Co jsme udělali, když si tsunami vyžádalo nespočet obětí? Mobilizovali jsme
mezinárodní fondy na pomoc postiženým lidem. Nyní musíme mobilizovat mimořádné
fondy na pomoc lidu Tuniska a Egypta, protože důvodem revolty byl především hlad a
chudoba a pokud tato chudoba nebude při demokratickém přechodu zmírněna, existuje
nebezpečí, že někteří z protestujících se připojí například k řadám fundamentalistů a
extremistů. Nemůžeme to odkládat.

Proto jsem přesvědčen, že by Komise měla nabídnout zásadní balíček pro Tunisko a Egypt
a měla by říci, že demokracie je dobrá věc, protože přináší i financování. Současně si
nemyslím, že by za dnešního stavu byla cesta baronky Ashtonové dostačující. Musí existovat
zvláštní vyslanec, protože musíme pokračovat v jednáních s výbory. Například v Tunisku
a Egyptě nejsou ve výborech, které přepracovávají ústavu, ani členové opozičních stran,
ani ženy. Jsou to pouze muži, ačkoli ženy se účastnily demonstrací. Proto musíme tento
proces podpořit a já věřím, že Komise by měla jednat tak, jako v minulosti v případě
východu, a nabídnout svou pomoc s veškerými ústavními aspekty – jinými slovy, musí
být přítomna na politické, právní a ekonomické úrovni.

Ještě jednu poslední věc. Pokud jde o tento region, víte, že nyní probíhají jednání o
technickém zdokonalení dohod o přidružení s Izraelem. Nemyslím si, že je to správné
řešení. Nemyslím si, že je to správný signál. Izrael je třeba chránit, ale politiku všech v tomto
regionu včetně izraelské vlády je třeba revidovat. Nejde o zpochybňování Izraele, ale spíše
politiky jeho vlády. Podarovat dnes Izrael technickým zlepšením dohody o přidružení by
vyslalo špatný signál celému regionu.

(Potlesk)

PŘEDSEDAJÍCÍ: Stavros LAMBRINIDIS
Místopředseda

Charles Tannock,    jménem skupiny ECR.  – Pane předsedající, v prvních třiceti letech
existence Izraele byl Egypt nesmiřitelným nepřítelem. V posledních třiceti letech žily obě
země milostivě v míru.

Nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité jsou dohody z Camp Davidu pro bezpečnost
Izraele. Izraelci mají skutečně obavy z radikálního Muslimského bratrstva, které skutečně
vyplní vakuum vzniklé po egyptské revoluci. Dosti na tom, že Izrael čelí teroristické hrozbě
Hizballáhu na libanonské hranici, fanatikům z Hamásu vysílajícím rakety z Gazy a existenční
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hrozbě z jadernými zbraněmi vyzbrojeného Íránu. Převzetí moci islamisty v Egyptě by
téměř jistě vedlo ke zrušení mírové smlouvy mezi Egyptem a Izraelem a otevření hranice
v Rafáhu pro Hamás.

EU by měla naši pomoc podmínit zachováním mírové smlouvy a neměla by nečinně
přihlížet žádnému politickému vývoji v Egyptě, který ohrožuje bezpečnost našeho
strategického spojence. Podpora demokratického Egypta je pro nás neuvěřitelně důležitá
a ekonomické výzvy jsou obrovské. Plně podporuji myšlenku mobilizace úvěrového
financování z EIB a EBRD, jak včera navrhla vysoká představitelka ve Financial Times. Naše
politické strany a skupiny v Evropě musí také pomoci budovat sekulární, pluralistické,
demokratické sesterské strany v Egyptě, které by svobodně soutěžily ve volbách za šest
měsíců, kdy se snad vojenská moc vzdá vedení.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty podle čl. 149 odst. 8.)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Pane předsedající, nemohu si pomoci, ale musím se zeptat
kolegy poslance, jak vyvážená je podle něj představa, kterou poskytl o Izraeli a situaci na
Středním východě, vzhledem k tomu, že neřekl jediné slovo o případech hrubého
porušování lidských práv ze strany státu Izrael, včetně hanebného útoku na Gazu, tzv.
bezpečnostní plot, který nemá nic společného s bezpečností, nebo všech případech porušení
lidských práv, které odsoudila OSN a několik dalších organizací a skupin pro lidská práva.

Charles Tannock (ECR). -   Pane předsedající, tato rozprava se týká naší pomoci Egyptu.
Samozřejmě zdůrazňuji i nutnost pomoci našemu strategickému spojenci, Izraeli.

Nemusím nyní diskutovat o tom, proč je Izrael naším spojencem, proč sdílí naše společné
demokratické hodnoty, proč bezpečnostní zeď skutečně snížila teroristické útoky a
sebevražedné bombové atentátníky o více než 90 % nebo proč má Izrael svobodný tisk a
svobodné volby, na rozdíl od svých sousedů.

To je diskuse na jinou dobu. V této fázi říkám jen to, že mírová smlouva s Izraelem je
nezbytná pro regionální stabilitu a bezpečnost a samozřejmě je třeba mít na paměti, že
EU je velmi silným subjektem v rámci tzv. blízkovýchodního kvartetu.

Willy Meyer,    jménem skupiny GUE/NGL.  –  (ES) Pane předsedající, pane Füle, Evropská
unie má velmi vážný problém se svou politikou sousedství, který je třeba napravit. Přešli
jsme od nezbytného ovlivňování režimů Mubaraka a Ben Alího – od přístupu spolupráce,
který byl podle mě potřebný – do situace, kdy se nyní snažíme tyto diktatury odsoudit a
snažíme se mít vliv na revoluční proces směřující k demokratické změně, který zinscenovaly
určité části občanské společnosti.

Revoluce v Tunisku a Egyptě mají něco společného. Protestující jsou velmi mladí, úloha
politických organizací je zanedbatelná – ačkoli ne v případě odborů – a obě revoluce
požadují demokratický sociální stát zcela bez vlivu náboženství, což nás může velmi těšit.

Naše politika sousedství však postrádá důvěryhodnost. Nelze jeden den z nutnosti
spolupracovat se dvěma diktaturami a další den je hanobit a snažit se získat vliv na egyptské
ústavní reformy, které budou formovat budoucí stát.

Pane Füle, nechápeme, proč nebyl nikdy proveden článek 2 dohod o přidružení. Ani
v Egyptě, ani v Tunisku, ani v Maroku, ani v Izraeli. Nikdy. Toto ustanovení je klíčovým
prvkem dohod o přidružení, ale nikdy nebylo provedeno. Jeho podmínky jsou velmi jasné:
všechny země, které podepíší dohody o přidružení s Evropskou unií, musí dodržovat
mezinárodní právo a lidská práva. Toto klíčové ustanovení nebylo nikdy uvedeno do praxe,
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nikdy nebylo aktivováno. Proto nesdílíme tuto filosofii, kdy má svobodný obchod ve
středomořském regionu přednost před lidskými právy.

To je třeba změnit, pane Füle.

Fiorello Provera,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, pád
prezidenta Mubaraka připravil cestu demokracii, ale je i obrovskou příležitostí k osvobození
egyptského lidu. Reforma demokratických institucí země umožní mimo jiné další rozvoj
hospodářství a rozšíření prosperity na všechny členy společnosti, včetně těch nejslabších.

Bez demokracie bude hospodářský rozvoj sloužit jen k obohacení několika málo rodin,
jak tomu vždy bylo v zemích, které nemají žádnou sociální spravedlnost. Evropská politika
proto musí podporovat Egypt, který se vydává na cestu reforem, a pomáhat egyptskému
lidu zvolit si svobodně svou vlastní budoucnost.

Na druhé straně se musíme k nové vládě v Káhiře stavět jasně a zdůrazňovat, že nová a
štědřejší politika partnerství bude podmíněna regionální bezpečností a mírem s Izraelem.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, je zcela přirozené, že
revoluční události jsou provázeny velkým množstvím emocí. Jako Evropané, kteří stojí
mimo, bychom se však takových emocí měli vyvarovat a měli bychom mít na mysli realitu
situace. Jestliže se dnes všichni radujeme z propuknutí demokracie v Egyptě či dokonce
v Tunisku, přehlížíme realitu. Realita je taková, že máme vojenský režim v Egyptě, který
je – doufáme – pouze režimem přechodným, a v Tunisku existuje režim, který není schopen
zabránit tisícům či desetitisícům lidí v nezákonné emigraci.

Evropané musí být samozřejmě přáteli lidu a spojenci svobody. S ohledem na budoucnost
však musíme také odpovídajícím způsobem jednat ve vztahu k režimům a diktaturám,
které se v arabských zemích stále pevně drží. Jsem přesvědčen, že toho můžeme dosáhnout
pouze v případě, že nebudeme mít žádné iluze a pomůžeme těmto lidem rozvinout to, co
je pro demokracii potřebné: právní stát, svobodnou tržní ekonomiku a struktury nezbytné
k tomu, aby byla demokracie byť jen myslitelná.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 149 odst. 8
jednacího řádu.)

Daniel Cohn-Bendit, (Verts/ALE). -    (DE) Pane Mölzere, myslíte si, že je v souladu
s dobrým vkusem, aby EU nyní jednala s plukovníkem Kaddáfím o návratu uprchlíků,
když bylo dnes na demonstracích v Libyi zraněno 40 lidí? Myslíte si, spolu s diktátorem,
že je lepší nyní nutit uprchlíky k návratu? Myslíte si, že je to vkusné?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pane Cohn-Bendite, slyšel jste, že jsem řekl, že EU musí
zaujmout postoj vůči diktátorům, kteří jsou stále u moci a jsou stále akceptovanými partnery
Evropské unie, a měli bychom to udělat dříve, než v dotčených zemích dojde k revolučním
změnám v oblasti lidských práv, demokratizace a právního státu. Demokratizace v těchto
zemích však skutečně nedává důvod k poskytnutí azylu a jestliže tam nyní bude nastolena
demokracie, musí být také možné, aby tam lidé mohli zůstat.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, úřadující předsedo Rady,
existuje něco, co musíme uznat, a je to něco, co jsme se ještě nenaučili, totiž to, že musíme
často pracovat s nedemokratickými režimy, protože mnoha zemím v tomto světě vládnou
diktátoři. Přitom však nesmíme zapomínat na spolupráci s občanskou společností. Musíme
tak jednat na podporu lidských práv i pro rozvoj demokracie.
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Zadruhé chci říci, že musíme uznat, že stabilita není jediný rozhodující činitel. Reálná
stabilita nastane pouze pokud budeme podporovat svobodu. Jestliže se nyní nechopíme
příležitosti a neposkytneme pomoc odvážným lidem v těchto zemích, existuje riziko, že
se ocitneme ve vakuu a nebudeme schopni dosáhnout změny – náhlé velké změny – jako
v roce 1989 ve střední a východní Evropě, ale namísto toho budeme v situaci jako v případě
Íránu v roce 1979.

Poskytování pomoci znamená i stabilitu a bezpečnost pro nás – svoboda a stabilita jdou
ruku v ruce. I proto jsem rád, že po problémech v počáteční fázi naší nové služby nyní
Evropská služba pro vnější činnost a Komise jasně dosahují pokroku a přicházejí
s rozumnými návrhy. V tomto ohledu je důležité, abychom nejen zlepšili a posílili svou
pomoc ze strukturálního hlediska, ale i nabídli – zda budou naše nabídky přijaty, záleží
na místních lidech – pomoc těmto zemím při budování demokratických struktur, aby
mohly vstoupit do demokratické soutěže a aby ve volbách zvítězili demokraté a nikoli
nakonec ti lidé, které patrně organizuje vojenský režim nebo Muslimské bratrstvo. V tomto
ohledu musíme být odvážnější a snad i stanovovat své programy trochu chytřeji než
v minulosti.

Doufám, že jsme na správné cestě. Pokud tohoto výsledku dosáhneme, nebudeme již dělat
mnohé chyby jako minulosti a měli bychom této situace využít jako příležitosti pro nás
samotné.

Saïd El Khadraoui (S&D). -    (NL) Pane předsedající, Mubarak je možná pryč, ale to je
jen určitý mezikrok. Jsou nutná mnohá další opatření a armáda, která je nyní u moci, musí
nalézt důvěryhodný způsob jak vést procesu přechodu, který již započal. To znamená
zrušit stanné právo a zapojit do kroků, které jsou nyní podnikány, všechny demokratické
síly. Vypracování nové ústavy bude v tomto ohledu první důležitá zkouška.

Evropská unie by měla využít veškeré možné prostředky, přímé a nepřímé, pro vedení
tohoto procesu. Mimo jiné to bude skutečně znamenat pomoc pro demokratické strany
a občanskou společnost při jejich rozvoji. Rovněž to znamená zmrazení aktiv osob, které
zneužily státní prostředky. Samozřejmě – a to bude mnohem náročnější a bude to vyžadovat
více práce – musíme přijmout balíček hospodářských podpůrných opatření, protože
přechod lze považovat za úspěch jen tehdy, pokud se zotaví hospodářství.

Konečně jsme skutečně zaznamenali, že doložky o demokracii, které existují, ale nejsou
uplatňovány, se ukázaly jako neúspěšné. Proto bude třeba je vyhodnotit.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, průběh
revoluce lze zřídkakdy předvídat. Bylo tomu tak v případě americké i francouzské revoluce,
stejně jako v případě velké revoluce v Evropě v letech 1989/91. Je důležité, abychom si
jasně řekli jedno: toto je a nadále bude egyptská revoluce. Není to evropská revoluce, kterou
bychom mohli řídit. Naopak je správné to, co tam baronka Ashtonová nyní dělá, tedy
naslouchat a nepokoušet se diktovat události tak, jak by Evropa chtěla.

Jedna věc je však klíčová: v srpnu v Egyptě by neměly být jen volby, Egypťané musí mít
skutečné volby. Je dobře, že se Muslimské bratrstvo zapojilo do procesu změny ústavy,
vytvořilo stranu a zúčastní se voleb. Stejně však musí být zapojeny i sekulární síly, aby
Egypťané v této revoluci za svobodu měli skutečné volby.

Chtěl bych říci několik slov k úpravě nástrojů. Je to odborný žargon a skoro nikdo nerozumí,
co to znamená. Co to znamená? Zaprvé, znamená to zajistit více peněz, aby mohla Evropská
investiční banka podnikat kroky. Ale co ještě to znamená? Potřebujeme evropskou nadaci
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pro demokracii, která by nám v budoucnosti umožnila efektivněji, rychleji a demokratičtěji
pracovat s těmito občanskými společnostmi.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL)  – Pane předsedající, Parlament opakovaně jedná o
situaci v Egyptě, která je dynamická a vyžaduje monitorování. Mezitím prezident Egypta
odstoupil, což však nezmenšilo obavy z destabilizace této země a celého regionu. Stále
přetrvává hrozba, že by se moci mohly chopit extremistické subjekty. Již dříve jsem navrhl,
že Parlament a Komise by měly do Egypta vyslat zvláštní pozorovatelskou misi, a nyní
bychom této misi měli udělit rozhodovací pravomoc. V sázce je nejen podpora pro
svobodné volby, ale i zajištění balíčku pomoci v mimořádné situaci, zejména s ohledem
na to, že sami Egypťané volají po finanční pomoci pro Egypt. Prohloubení nynější krize
by mohlo vést k růstu neklidu a antidemokratického cítění. Aby byla přijatá opatření
účinná, měly by probíhat konzultace s diplomaty ze Spojených států, kteří se v tomto
regionu aktivně angažují.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Pane předsedající, otřesný nedostatek politické svobody
spolu s trýznivou socioekonomickou situací vedly k týdnům masových demonstrací a
nakonec k odstoupení prezidenta Mubaraka.

V ulicích Káhiry se říkalo, že zákaz vycházení nadále dodržuje vlastně jediný egyptský
občan: Husní Mubarak. Jen vtipné průpovídky však nezlepší průměrnou životní úroveň
egyptského lidu. To bude rozhodně jeden z prvních úkolů pro Mubarakovy nástupce,
chtějí-li se vyhnout riziku výbuchu nové vlny protestů. Současně stále čekáme na to, až
bude zahájen proces vnitřní demokratizace. Zajištění mírového rozvoje tohoto procesu
bude velmi důležité nejen pro egyptskou občanskou společnost samotnou, ale i pro region
jako celek.

Vítám veškerou pomoc, kterou může Evropská unie poskytnout v tomto procesu dvojího
přechodu, což také platí pro zranitelné postavení Koptů a kontinuitu egyptsko-izraelských
vztahů.

Barry Madlener (NI). -    (NL) Pane předsedající, když se teď prach v Egyptě usadil, je čas
otevřít oči a zjistit, co se skutečně děje v Severní Africe.

Mnozí protestující volají nikoli pro demokracii, ale po zavedení práva šaría. „Alláh akbar“
bylo heslo často slyšené během protestů. Docházelo k obtěžování novinářů, holandskému
korespondentovi hrozili smrtí a nejsmutnější z toho všeho je sexuální zneužití skvělé
americké novinářky Lary Loganové davem.

Ajatolláhové, kteří stojí za diktátorem Ahmadínežádem a sítí Al Kajdá mají velký den.
Muslimské bratrstvo nyní může pokračovat ve své svaté válce proti Izraeli a Západu.

Vyzývám naše poslance, aby teď nebyli naivní. Egypťané stojí před důležitou volbou.
Dostane se islamistické Muslimské bratrstvo k moci nebo Egypt získá sekulární vládu?
Podle práva šaría koptští křesťané, odpadlí muslimové, ženy a homosexuálové nebudou
mít v Egyptě důstojnou budoucnost. Jestliže se islamisté z Muslimského bratrstva dostanou
k moci, bude Izrael znovu terčem násilí.

Jediný spravedlivý postoj, který můžeme nyní zaujmout, musí být následující: Egypťané,
zvolte svobodu, ne právo šaría! Islám a demokracie nejdou dohromady. Nová egyptská
ústava nesmí ustoupit právu šaría. Imámům nesmí být umožněna kontrola nad politikou.
Holandská strana za svobodu má odvahu to říci nahlas. Mají dnes stejnou odvahu i
Parlament a Evropská komise? Na tuto otázku si dnes musíme odpovědět.
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Ioannis Kasoulides (PPE). -   Pane předsedající, odchod Husního Mubaraka signalizuje
přechod k pluralitní demokracii reagující na touhy egyptského lidu.

Egyptské ozbrojené síly jsou nyní povinny dovést v krátké době svou zemi ke skutečné
demokracii, právnímu státu s nezávislým soudnictvím, řádnou správou a individuální
odpovědností v případech podezření z korupce. Vojenské vedení by se mělo vyvarovat
toho, že zklame mládež, která byla v čele demonstrací a jejíž zástupci by měli být přizváni,
aby plnili svou úlohu při budování demokracie během přechodu.

Sdělení Egypta je sdělením pro celý arabský svět. Arabské země jsou našimi partnery;
nechceme s nimi jednat nijak povýšeně nebo jim cokoli vnucovat zvnějšku. Ale vzkaz,
který jim vyslali Egypťané a Tunisané, zní takto: „Reformovat a reformovat teď. Buď
demokratizovat, provádět řádnou správu, bojovat s korupcí, nebo čelit hněvu lidu.“

Toto sdělení není určeno jen pro arabský svět. Včera se projevilo v Diyarbakiru v Turecku
a v Teheránu a ostatních íránských městech. Lidé to mohou dokázat!

Richard Howitt (S&D). -   Pane předsedající, jsem potěšen tím, že vysoká představitelka
bude první a nejvýše postavenou zahraniční diplomatkou, která navštíví Egypt, a po této
rozpravě s sebou bude mít i podporu Parlamentu pro okamžité propuštění politických
vězňů, právní odpovědnost osob zodpovědných za násilné potlačení poklidného protestu
a za zmrazení aktiv a jiná opatření vůči pachatelům předchozího porušování lidských
práv.

Pane komisaři, byla to revoluce sociální médií, plánovaná v internetové kavárně, v níž
k hrdinům patří Wael Ghonim ze společnosti Google. Ale společnosti jako Vodafone se
musí poučit ohledně rušení svých služeb a my bychom je měli vyzvat, aby se připojily
k iniciativě celosvětové sítě všech organizací pro lidská práva a ukázaly tak, že budou hájit
zásadu svobody projevu tam, kde je ohrožena.

A v neposlední řadě se tento Parlament zdráhal jednat o Tunisku; jednali jsme o Tunisku,
když Egypťané vyšli do ulic a dnes hovoříme o Egyptu, když bychom se možná měli sami
sebe ptát, jak bychom mohli lépe podpořit současný demokratický přechod v Jemenu,
Sýrii, Libyi a jinde v arabském světě, než budou lidé muset umírat na ulicích svých hlavních
měst a zahanbovat tak Evropu a svět.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, nevěřím, že nám dějiny odpustí,
pokud by se mělo ukázat, že události, k nimž právě došlo a nadále dochází, se nás nedotkly.
Proto věřím, že je velmi důležité, aby Evropská unie byla schopna rychle vyvodit závěry
ze své relativní neviditelnosti, mám-li to říci mírně, během nedávných událostí.

Proto jsem přesvědčena, že je třeba vynaložit veškeré síly, že musíme poskytnout svou
plnou a nepodmíněnou podporu procesu demokratického přechodu v Tunisku i v Egyptě,
že musíme být na straně těchto lidí a musíme jim to říci a že musíme učinit vše, co je v naší
moci, abychom zajistili, že z těchto revolucí a těchto změn vzejde právní stát, který bude
silnější, zvláště v případě Egypta. Jsem přesvědčena, že samotný právní stát zajistí prvek
stability a bude sloužit ke stabilizaci celého regionu. Jinými slovy, toto je mimořádně
důležité. Musíme uspořádat dárcovskou konferenci a především se nesmíme bát. Tyto
revoluce jsou sekulární revoluce ze strany Tunisanů a Egypťanů, kteří prostě chtějí
demokracii a rozvoj, které jsou svou podstatou propojené. Měli bychom však přezkoumat
svou politiku sousedství a zabývat se otázkou vztahů mezi státy, ale i vztahy mezi
jednotlivými druhy veřejných mínění. Právě v tom tkví úloha Evropského parlamentu.
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Sajjad Karim (ECR). -   Pane předsedající, dnes vedeme rozpravu skutečně zcela odlišnou
od té, která v této sněmovně proběhla před pouhými několika dny. Je naprosto nezbytné,
aby lid Egypta věděl, že stojíme při něm. Vítám skutečnost, že naše vysoká představitelka
je v současné době v této části světa.

Egyptský lid se nyní spoléhá na to, že armáda bude jednat a zajistí svobodné a spravedlivé
volby s cílem dosáhnout toho druhu společnosti, za který lidé zaplatili svými životy a krví.
Je nyní na mezinárodním společenství, aby zajistilo, že jim pomůžeme při budování jejich
institucí a umožníme politickým stranám vystoupit a zúčastnit se volebního procesu.
Doufám, že Evropská unie v tom bude hrát svou úlohu.

A konečně, pane komisaři, odčerpávání finančních prostředků vedoucími představiteli
v rozvojových zemích je něco, čeho jsme si příliš dobře vědomi. Je na čase, aby Evropa
řekla, že odmítáme být využíváni jako prostředek, kterým tito lidé odvádějí své peníze
pryč.

Pino Arlacchi (S&D). -    (pokládá panu Madlenerovi otázku zvednutím modré karty podle
čl. 149 odst. 8 jednacího řádu) Pane předsedající, tragický výsledek egyptského přechodu
k demokracii zde byl již popsán. Bylo řečeno, že je nezbytné, aby islámští fundamentalisté
převzali moc demokraticky, atd., atd.

Nemyslíte si, že tento obrázek je katastrofální a nesprávný? Proč nebereme v úvahu
skutečnost, že důvody pro islámský fundamentalismus a terorismus na Středním východě
jsou pevně spojeny s tyranskými vládami, a že nyní je příležitost, aby demokratické režimy
oba tyto jevy potlačily?

Barry Madlener (NI). -    (NL) Pane předsedající, chci uvést jedno ze skutečných nebezpečí,
jimž Egypt čelí, jmenovitě to, že by mohl podlehnout islamistickému Muslimskému
bratrstvu. Také vyzývám nás a Komisi, abychom se tomuto nebezpečí postavili a vyslali
důležitý signál Egypťanům, a to takový, že mohou zapomenout na naši podporu, pokud
se rozhodnou pro Muslimské bratrstvo a právo šaría. To je podle mě velmi důležitý signál,
který je dnes třeba vyslat, a já doufám, že mě v tom podpoříte.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Pane předsedající, 18 dní nepokojů, odstoupení Husního
Mubaraka a převzetí moci Nejvyšší radou ozbrojených sil v zásadě vydláždilo cestu
k přechodu. Doufáme, že to bude přechod k demokracii. Situace se nepochybně vyvíjí, a
to rychlostí, jakou se obvykle revoluční události vyvíjejí. Jak víte, nedávno byla pozastavena
platnost ústavy, byl rozpuštěn parlament a výbor zřízený k revizi ústavy navrhuje provést
změny do 10 dnů a uspořádat parlamentní a prezidentské volby do šesti měsíců.

Jsem přesvědčen, že Evropská unie musí vynaložit veškeré úsilí, aby podpořila každou
známku demokratického přechodu. Na druhé straně bych chtěl varovat před jistou mírou
spěchu, protože všechny tyto procesy budování vyžadují určitý čas. Nezapomínejme ani
na to, že demokratické síly naléhavě potřebují obnovu a posílení, aby nedošlo k nerovnováze
v politické oblasti.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, Egypt: z virtuální
komunity na Facebooku ke komunitě skutečné, s miliony lidí požadujících spravedlivější
rozdělení bohatství a větší spravedlnost a protestujících proti korupci. Musíme postoupit
od přechodného období vojáků a tanků ke skutečné demokracii: k nové ústavě, novým
volbám, zrušení trestu smrti, humánnějším vězením, sociálním právům a svobodě.
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Bude to složité. Ti, kdo hodlají využít jakékoli prostředky ve jménu ideje, čekají v záloze.
Chceme věřit ve velký egyptský lid, který však nikdy nezažil demokracii. Chceme sekulární
demokracii s jasným oddělením náboženské autority a politické moci, demokracii
začleňující menšiny a stanovící skutečná práva: na veřejnou zdravotní péči, sociální
zabezpečení a práci.

Evropa tento přístup podporuje investicemi prostředků se schopností prosadit skutečný
rozvoj Egyptě: žádné další diktatury, žádná další bída, žádná další chudoba.

Edward McMillan-Scott (ALDE). -   Pane předsedající, v pondělí ode mě kolegové obdrží
e-mail s popisem mých zkušeností z neformální návštěvy Káhiry během uplynulého
víkendu. Bylo mi ctí tam být ve funkci místopředsedy pro demokracii a lidská práva.

Pan Kasoulides se zmínil o úloze mladých lidí v nedávné revoluci v Egyptě. Má naprostou
pravdu. Hráli zásadní úlohu. Právě před chvilkou jsem hovořil s jedním z organizátorů a
ptal jsem se: „Jste stále optimista?“ Odpověděl: „Samozřejmě ano. Věci jdou správným
směrem.“

Existují však problémy. Čas konání voleb je špatný a lhůta pro reformu ústavy je příliš
krátká. Potřebujeme daleko více času. Hovoříme o Egyptě, ale tento proces se šíří. Skutečně
to je jako rok 1989 a Evropská unie potřebuje zvláštní postupy – tato sněmovna, Komise,
Rada, ESVČ – a vítáme zálohu Cathy Ashtonové na demokracii, musíme však udělat víc.
Musíme odměnit reformu.

Jak jsem v neděli řekl v Káhiře – a doufám, že to řeknu i jiným národům –, „Nejsem tu jako
Brit ani jako Evropan, jsem zde jako čestný Egypťan.“ A tím jsem stále.

Francisco José Millán Mon (PPE). -    (ES) Pane předsedající, potřebujeme další vyjasnění
plánů Nejvyšší rady ozbrojených sil v Egyptě.

Jedním z konkrétních závazků je uspořádání demokratických voleb do šesti měsíců po
ústavní reformě vedené odborníky. Rovněž jsem se však dočetl, že příští týden uvidíme
novou vládu, v níž podle britského ministra zahraničí údajně mají být i zástupci opozice.

Myslím, že se všichni shodneme, že v každém případě nejlepším postupem je přechodný
proces za podpory nejširšího možného politického konsenzu, až do konání voleb. Bylo
by také dobré, kdyby politické síly spolupracovaly s cílem zajistit, aby tento přechod nebyl
zatížen významným napětím.

Dámy a pánové, Evropská unie musí podpořit demokratický proces a přispět k jeho úspěchu.
Egypt je klíčovou zemí a tamější vývoj bude mít odezvu v celém středomořském a arabském
světě. Proto vítám návštěvu baronky Ashtonové v Káhiře příští týden.

Ještě jedna věc: Tunisané a Egypťané nám dali lekci z touhy lidí po svobodě. Doufám, že
ministři zahraničí tuto lekci neopomenou, až se sejdou k posouzení společného postoje
ke Kubě, jehož cílem je právě dosažení demokratického přechodu v této zemi a který hájí
ty, kdo hájí svobodu.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, nelze dostatečně často
opakovat, že to, co se děje v jižním Středomoří a obecněji v arabském světě, představuje
historickou událost, zvláště pro národy, které půlstoletí poté, co jejich země získaly
nezávislost prostřednictvím dekolonizace, dnes získávají své individuální a kolektivní
svobody. Je to historický okamžik, ale také neočekávaný, jako všechny lidové revoluce,
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slyším, jak říkáte. Tato nová situace však vyžaduje, abychom naprosto přehodnotili svou
vizi, své politiky a své vztahy s těmito zeměmi. Návrhy byly předneseny.

Obezřetnost, s jakou jsme dosud reagovali, se snadno a znepokojivě vysvětluje naší
posedlostí stabilitou, čímž mám na mysli náš přístup „bezpečnost především“, který živí
naše obavy, přístup, jehož jedinými prioritami byly boj proti přistěhovalectví, terorismu
a radikálnímu islámu, spolu s určitými hospodářskými zájmy, přinejmenším pokud jde o
přístup k energii.

Akceptovali jsme autoritářské režimy, když jejich jediným cílem bylo upevnit náš strach.
Lidová revolta jasně ukázala selhání našich politik; již nadále nemáme právo zakládat své
analýzy na stejných obavách nebo ještě hůře na stejných xenofobních přesvědčeních. Proto
musíme stát po boku těch, kdo usilují o větší svobodu a demokracii na místech, kde je
možné být muslimem, demokratem a sekulárním laikem. Takové sdělení dostáváme.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Pane předsedající, povstání v Tunisku a Egyptě
již vytvářejí politický dominový efekt v řadě muslimských zemí. Komunity povstávají
s přáními a požadavky, které byly po desetiletí potlačovány.

Pozor! Nic neskončilo. Vše právě začíná. Nové výzvy a nové vyhlídky. Otázkou je, co
Evropa dělá? Co může udělat a co musí udělat? Jistě ne to, co dělala doposud. V podstatě
se neúčastnila, neprojevovala soudržnost ani reflexi. Co bude například dělat s novým
přílivem přistěhovalců? Jistě ne to, co dosud, s nedostatečnou solidaritou severu s jeho
partnery na jihu?

Proto jsme s kolegy z Kypru, Malty, Francie, Španělska a Itálie položili na toto téma otázku
Komisi. Vývoj v našem širším sousedství se stává měřítkem evropské zahraniční politiky.
Uspějeme nebo selžeme? Čas ubíhá. Lampedusa nás volá.

Carmen Romero López (S&D). -    (ES) Pane předsedající, i já se připojím k chvále nedávné
návštěvy baronky Ashtonové v Tunisku a její cesty do Egypta v příštím týdnu.

Co může Evropě dělat, jak říkal předchozí řečník? Je naprosto nezbytné v této době jasně
vyjádřit naši podporu těmto zemím. Geografie a historie činí z Evropy přirozené spojence
zemí středomořské oblasti. Teď je správný čas jim ukázat, jak jsou pro nás důležité, jak
radikální změnu přinesly do naší politiky sousedství a jak velké naděje vkládáme v tento
nový středomořský region, který k našemu velkému překvapení a údivu vytvořili mladí
lidí Egypta a Tuniska.

Nyní bychom měli tuto transformaci podpořit, jak uvedli ostatní řečníci. Především bychom
to měli učinit odstraněním mechanismu represí (nezapomínejme na to, že diktatura
pokračuje i poté, co diktátor odstoupil), zrušením výjimečného stavu a pomocí pro
demokratické síly, aby mohla Evropa skutečně přispět k tomuto procesu, aby se demokracie
mohla skutečně upevnit a bylo možné vybudovat nové partnerství.

To, co bylo řečeno o potřebě přizpůsobit nástroje, rozhodně není bezdůvodné. Pravda je,
že jedna strana byla vymazána a my nyní přecházíme na další.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Pane předsedající, i v kontextu toho, co řekl pan Verhofstadt,
je celkem zřejmé, že se egyptským demokratickým opozičním silám nepodařilo
zorganizovat jednotné zastoupení revolučních sil z ulice. Vyhnat diktátora je jedna věc a
realizovat demokratický režim je věc jiná.
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Jedním z podstatných rysů revolucí z roku 1989 ve střední Evropě byla schopnost okamžitě
vytvořit reálnou organizaci, která zastupovala demokratické sekulární revoluční síly.

Tady někde je prostor, kde by Evropská unie měla pomoci. Možná, že je to důležitější než
finanční a jiné věci. Ty jsou důležité v další fázi.

Kdo si v tuto chvíli sedne za stůl a bude reálně diskutovat s armádním vedením? Kdo půjde
reálně do voleb jako zástupce těchto demokratických sil? Tato otázka není rozhodnuta a
zde by Evropská unie mohla pomoci. Jestliže se to podaří, pak nemusíme mít obavy, že
Egypt půjde íránskou cestou, ale naopak můžeme mít jistotu, že v Íránu se uskuteční cesta
egyptská.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 149 odst. 8
jednacího řádu.)

Richard Howitt (S&D). -   Pane předsedající, chtěl bych říci svému příteli panu Zalovi,
že pro mě hodně znamenalo to, co řekl o své osobní zkušenosti z účasti v revoluci. Pane
Zalo, v této rozpravě existují dvě otázky, u nichž bych chtěl znát váš názor. Pokud jde o
lidi na místě, jestliže se zahraniční země nevysloví pro demokracii, nepodporuje to
extremismus, spíše než aby mu to bránilo? A jestliže se cizí země pro demokracii vysloví,
je to považováno za vměšování a nevhodné jednání? Byl bych vám vděčný za vaše názory.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Děkuji za otázku. Myslím si, že dnes jsou i zkušenosti z revolucí
proti diktátorským režimům dost univerzální na to, abychom se báli, že bychom svými
radami zasahovali do vnitřních věcí jiných zemí. Nepochybně i u nás v osmdesátém devátém
roce jsme to věděli a konzultovali jsme

s mnohými lidmi ze zahraničí. Mohli jsme se opřít o své historické zkušenosti. Existuje
mnoho a mnoho věcí, které lze těmto zemím poradit, a myslím si, že pokud bude daná
rada rozumná, je přijatelná.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -   Pane předsedající, s ohledem na obrovský význam
vývoje v Egyptě pro celý region a vztahy EU s touto částí světa je velice důležité, abychom
ukázali svou včasnou pozornost a zájem a jednali aktivně a nikoli reaktivně.

Jestliže se národ – egyptský či kterýkoli jiný – sjednotí, aby požadoval své právo na
demokracii, měla by EU nabídnout jeho lidem pomoc při realizaci jejich snu.

S ohledem na to, že platnost ústavy je pozastavena, parlament je rozpuštěn a prezidentské
volby jsou plánovány na konec tohoto roku, je velice důležité zajistit, aby byly v této zemi
zaručeny svobodné a spravedlivé volby. Lidé budou vykonávat své právo na svobodné
sdělovací prostředky a svobodu projevu.

Současně čelíme riziku, že pokud se volby uskuteční, aniž by byly položeny základy hluboké
demokracie, pak ano, je možné, že extremisté budou triumfovat.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Vážený pane komisaři, vřele podporuji všechny kroky
vysoké představitelky, které pomohou Egyptu bez dalšího krveprolití dospět k demokracii
a prosperitě. To ale neznamená zavřít oči před narůstajícím násilím, které radikální
muslimové páchají nyní na Koptech. Jsem v kontaktu s Evropany i Čechy, kteří Koptům
pomáhají, ale i oni doslova riskují své životy. Evropská unie musí nahlas žádat egyptskou
armádu, aby exemplárně potrestala pronásledovatele křesťanů. Současně by Evropská unie
měla aktivně pomoci ohroženým Koptům dostat se dočasně do bezpečné země.
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Dovoluji si Vás požádat, abyste navrhl Radě institut dočasné ochrany podle směrnice
2001/55/ES, který by Koptům umožnil zachránit si životy do doby, než bude Egypt pro
ně bezpečnější vlastí. Můžete se o to, pane komisaři, zasadit?

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Pane předsedající, existují tři věci, které budeme nyní
potřebovat. Zaprvé potřebujeme okamžitou pomoc pro Egypt během přechodné fáze,
stejně jako pro Tunisko, aby tyto země mohly postoupit k plné a stabilní demokracii.
Zadruhé potřebujeme dlouhodobý plán – kterému říkám Marshallův plán – pro každou
zemi, která se stejně jako Tunisko a Egypt hodlá vydat na cestu k demokracii. Můžeme tak
ukázat, že jsme zde, abychom podali pomocnou ruku těm, kdo se rozhodnou pro
demokracii – a prokázat, že demokracie je základním předpokladem úspěchu.

A konečně potřebujeme úplnou revizi naší politiky pro Středomoří. Musíme zhodnotit a
přiznat, že tato politika postrádala jasnou vizi pro pochopení událostí, které v arabských
zemích mohly nastat a skutečně i nastaly.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). -   Pane předsedající, naposledy mnozí z nás vyjádřili rozhořčení
nad mírným tónem našich veřejných – opakuji veřejných – prohlášení, a nečinnosti ohledně
událostí v Egyptě před odstoupením Mubaraka. Ve své funkci je lady Ashtonová samozřejmě
mezi dvěma ohni, ale pokud chceme, aby byl hlas EU slyšet, musí být dostatečně silný.

Vrátím-li se k Egyptu, na základě svých vlastních zkušeností z Rumunska bych očekával,
že skutečné problémy teprve nastanou. Odchod bývalého prezidenta zdaleka potíže
nevyřeší, ale naopak zkomplikuje a znásobí problémy, jimž egyptská společnost čelí.
Některé z těchto problémů nás přímo ovlivní, například to, že armáda nesplní svůj slib
uspořádat svobodné volby ve stanovenou dobu nebo že bude vypovězena smlouva
s Izraelem.

Přesto však jsem povzbuzen naším odhodláním pokusit se prostřednictvím trvalých
kontaktů s místními orgány těmto problémům předcházet a připravovat se zasáhnout
těmi nejvhodnějšími prostředky.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, pocházím z Berlína
a celý svět se s námi Berlíňany radoval, když zeď v našem městě padla a všude ve východní
Evropě se otevřely hranice. Nyní, v případě Egypta, jsme reagovali příliš pozdě, příliš
opatrně a především příliš chladně. Kde byla naše radost? Každé druhé slovo z našich úst
se týkalo jen „zachování stability“. Svoboda je však pro každého člověka na světě tím
nejdůležitějším.

Zvláště my Němci víme, o čem mluvíme. To, co bylo v Egyptě, nebyla stabilita, to byl útlak.
Svoboda a stabilita mohou jít kdykoli ruku v ruce. Proto bychom neměli Egypťanům
diktovat, koho by si měli zvolit. Pokud volby proběhnou spravedlivě a demokraticky,
budeme muset uznat výsledek a nesmíme být tak arogantní (jako jsme byli v případě
Palestiny či dokonce Alžírska), abychom rozhodovali, zda uznáme či neuznáme ty, kdo
byli zvoleni. Musíme uznat provedenou volbu.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -   Pane předsedající, chtěla bych panu Fülemu
říci, že se skutečně musíme zaměřit na to, abychom trvali na přechodu k civilní vládě a
abychom zajistili, že nynější vojenský režim splní svoje sliby.

Myslím, že byl nyní zřízen výbor, který má pracovat na ústave, není v něm však jediná
žena. To je trochu škoda, když uvážíme, kolik žen – mladých žen – bylo v ulicích, aby tak
zajistily, že tento přechod k demokracii, tato revoluce, zahrnuje celou společnost. Musíme
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je tedy podpořit, musíme požadovat, až tam pojedete vy a až tam pojede baronka
Ashtonová, setkávání i se ženami: abychom se setkávali i s těmi, které lze označit jako
„obvyklé podezřelé“, ale i s těmi, kdo se na revoluci podíleli a jejichž hlasy nejsou slyšet
tak často.

Musíme trvat na tom, aby byli propuštěni všichni vězni a aby bylo vedeno vyšetřování ve
věci násilí, k němuž došlo. A nakonec si také myslím, že baronka Ashtonová má pravdu:
teď je čas mít velké cíle. Jde o obchod EU, o víza, o peníze – a jde o odvahu.

Struan Stevenson (ECR). -   Pane předsedající, na začátku této rozpravy pan komisaři
ocenil odvahu mladých lidí, kteří v Egyptě a Tunisku vyšli do ulic a iniciovali povstání.

V pondělí vyšly stovky tisíc lidí do ulic Teheránu a jiných měst v Íránu a byly brutálně
potlačeny. Byly smeteni. Jeden mladý student byl zabit. Další byli mučeni a uvězněni a
budou nepochybně popraveni za pokus povstat proti fašistickému režimu.

Proč nikdy neřekneme nic, abychom je podpořili? Proč se chováme jako zajíci před
světlometem, když dojde na jednání s mulláhy v Teheránu? Proč neřekneme nic, abychom
odsoudili brutální psychologické mučení a obléhání 3400 opozičních Íránců v táboře
Ašráf? Je čas jednat a ukázat, že podporujeme íránskou opozici.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Pane předsedající, nedávná lidové povstání a veškeré
další nepokoje na africkém pobřeží Středozemního moře by pro nás měly být vážným
důvodem k zamyšlení. Potřebujeme určit příčiny těchto povstání; je to chudoba,
náboženství, nespravedlnost, korupce nebo nedostatek demokracie a svobody? Co přesně
chtějí lidé, kteří se bouří proti režimům, pro něž hlasovali jako pro své vůdce a vládce
v posledních 30 nebo 40 letech?

Zdá se mi, že si zde v této sněmovně myslíme, že my sami jsme nejdůležitějším prvkem
demokracie. První námi poskytnuté řešení jsou peníze. Měli peníze a pár vychytralých lidí
si je shráblo pro sebe. My však musíme pochopit, že důležitým prvkem je geopolitická
nestabilita, změny, které může do dané oblasti přinést, dopad reakce lidu a nové rovnováhy,
které vzniknou.

Štefan Füle,    člen Komise.  − Pane předsedající, chtěl bych poděkovat váženým poslancům
za jejich cenné připomínky a otázky. Velmi jsem dnes ocenil možnost výměny názorů na
události v Egyptě a na nejlepší reakci na tyto události. Slyšel jsem mnoho konstruktivních
poznámek a návrhů a vaše sdělení předám místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Budeme společně přemýšlet nad tím, jak tyto otázky nejlépe řešit, a tyto problémy budou
během vývoje reakce na Egypt vysoko na našem seznamu priorit. Dovolte mi, abych vás
ujistil, že během celého procesu přezkumu se budeme komplexně zabývat oběma důležitými
prvky: zaprvé potřebami přechodu a reformy dotčených zemí, ale také zadruhé
strategickými úvahami o těchto obrovských a historických transformacích v našem
sousedství a naší politice sousedství. V tomto procesu má tato sněmovna významnou
úlohu.

Egypťané prokázali schopnost vzít budoucnost do svých rukou. Požadují demokracii,
požadují socio-ekonomické reformy a Evropská unie musí být schopna poskytnout svou
plnou podporu procesu demokratické reformy. Jak jsem řekl, toto je jen začátek, ale
Evropská unie je plně připravena naslouchat požadavkům Egypťanů samotných a reagovat
na ně.
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Seán Kelly (PPE). -   Pane předsedající, chtěl bych vám poblahopřát ke způsobu, jakým
jste dnes zvládl postup „zvednutím ruky“. Bylo to poprvé, co jsem slyšel vyhlašovat jména
předem, když byl počet mluvčích omezený, aby se ostatní poslanci, kteří nemohou
vystoupit, mohli věnovat své práci. Nežádal jsem o zařazení v postupu „zvednuté ruky“
v této rozpravě, ale povšiml jsem si vaší činnosti a doufám, že ostatní předsedající ji
napodobí.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149)

Mariya Nedelcheva (PPE),    písemně. – (FR) Egyptské orgány vypracovaly plány na revizi
ústavy jejich země. Byla vyrozuměna skupina právníků a bude mít deset dnů na předložení
navrhovaných změn. To jsou velmi dobré zprávy. Nejspornější články, zvláště ty, které se
týkají neomezeného počtu funkčních období prezidenta, omezujících podmínek pro
možné kandidáty v prezidentských volbách, metod dohledu na volbami a omezených
možností odvolání po parlamentních volbách, bude třeba revidovat. Demokratický přechod
tedy probíhá. Revize ústavy však není jediným problémem, který je třeba řešit. Hospodářský
blahobyt a sociální soudržnost jsou nezbytnými podmínkami emancipace lidu a
bezproblémového chodu země. Evropská unie sama nemůže stát opodál a nedělat při
probíhajících změnách nic. Poté, co přivítala demokratický přechod, bude muset baronka
Ashtonová zdokonalit dohody o partnerství a učinit právní stát, spravedlnost a lidská práva
ústředními body svých jednání. Nelze dovolit, aby tyto hodnoty upadly v zapomnění pod
zástěrkou stabilizace našich vztahů.

John Attard-Montalto (S&D),    písemně.  – Je nezbytné definovat úlohu EU v nepokojích,
které probíhají v mnoha arabských zemích, a zvláště v Egyptě. Tato vřava každého zaskočila
a nezdá se, že by pro takovou eventualitu, která není vázána na určité místo, ale je obecná,
existoval nějaký záložní plán. Socio-politický základ, který vyvolal změny v arabském
světě, se nijak neliší v zemích, které nyní procházejí přechodnou fází k něčemu, co bude
demokratickým prostředím, jak doufáme.

Baronka Ashtonová veřejně prohlásila, že EU má „demokratické poslání“ naslouchat lidem,
kteří chtějí změnu – a my jsme svědky měnícího se světa, protože to, co se stane v arabských
zemích, bude mít vliv na politické, sociální a hospodářské otázky na celém světě. Mimořádně
důležitým tématem je otázka bezpečnosti a stability, a není pochyb, že „demokratické
poslání“ se týká zemí považovaných většinou za spojence těch, které nyní mají demokratické
politické systémy. V této chvíli není známo, kam demokratický proces přechodu povede
nebo jaké postavení budou mít tradiční demokracie, zvláště pak Evropská unie.

13. Mediální zákon v Maďarsku (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je prohlášení Komise k mediálnímu zákonu v Maďarsku.

Neelie Kroes,    místopředsedkyně Komise.  − Pane předsedající, je mi potěšením vás
informovat, že když dnes ráno letadlo přistálo ve Štrasburku, dostala jsem dobrou zprávu,
že maďarský předseda vlády souhlasil se změnou mediálního zákona, aby tento zákon
splňoval všechny aspekty práva Evropské unie, na které jsme my jakožto Evropská komise
upozornili. včetně obav týkajících se Listiny základních práv.
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Ubezpečili mě, že maďarská vláda změny přijme na svém příštím zasedání. Vyjadřování
zástupců maďarské vlády na mě působí tak, že tento postup je korektní a že změny budou
v nadcházejících dnech předloženy v maďarském parlamentu.

Čtyři oblasti, v nichž se maďarské orgány zavázaly pozměnit svůj zákon, jsou následující.

Číslo jedna: vyvážené zpravodajství. Dohodnuté změny by omezily požadavky na vyvážené
zpravodajství na vysílání jako v ostatních členských státech a tyto požadavky by již neplatily
pro audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo pro tisk. Kromě toho jakákoli omezení
pro vysílací subjekty by musela dodržovat zásadu proporcionality. Komise bude samozřejmě
monitorovat způsob, jakým bude tato zásada zapracována do sekundárních právních
předpisů.

Zmínila jsem čtyři oblasti. Druhou je zásada země původu. Dohodnuté změny by
znamenaly, že zahraniční vysílací subjekty by již nemohly být pokutovány za porušení
ustanovení maďarského mediálního zákona o ochraně mladistvých nebo podněcování
k nenávisti. Namísto toho by maďarské orgány mohly pozastavit přenos těchto služeb na
maďarském území, což je v souladu se směrnicí o audiovizuálních službách.

Co to znamená? Znamená to, že vysílací subjekty legálně usazené a povolené v jiných
členských státech, které dodržují právní předpisy těchto zemí, budou moci do Maďarska
svobodně vysílat bez rizika, že jim maďarské orgány uloží pokutu.

Číslo tři: registrace sdělovacích prostředků. Dohodnuté změny by znamenaly, že
poskytovatelé audiovizuálních služeb by se museli registrovat až poté, co začnou nabízet
své služby, což je v souladu se směrnicí. Znamená to, že poskytovatelé audiovizuálních
služeb a vydavatelé by již nepodléhali předchozímu povolování ze strany maďarských
orgánů.

Číslo čtyři: urážlivý obsah. Kromě toho maďarská vláda souhlasila se změnou dalšího
ustanovení svého mediálního zákona, které vyvolávalo znepokojení ve věci svobody
projevu. Ustanovení mediálního zákona velmi obecně specifikovala, že mediální obsah
nesmí ani implicitně urážet jednotlivce, menšiny či většiny. Dohodnuté změny by zákaz
omezily na diskriminační zacházení. Kromě toho by tato ustanovení již neplatila pro
poskytovatele mediálních služeb usazené v jiných zemích EU.

Budeme úzce spolupracovat s maďarskými orgány, abychom se ujistili, že dohodnuté
změny jsou nyní přijímány do maďarského práva a uplatňovány v praxi. Budeme nadále
monitorovat situaci, to je však celkem jasné. Není třeba říkat, že Komise také ověřuje
vnitrostátní právní předpisy, které provádějí směrnici o audiovizuálních službách v ostatních
členských státech, a v případě nutnosti bude vznášet podobné připomínky. Komise se
nezdráhá využít svých pravomocí. Nezdráhá se hájit svobodu a pluralitu sdělovacích
prostředků, je-li to nutné, a stávající případ je toho snad důkazem.

Mohu vás ujistit, že Komise bere na vědomí a sdílí obavy mnohých z vás a části občanské
společnosti ohledně obecného stavu sdělovacích prostředků v Evropě. Jsem připravena jít
dále a zasahovat ve věci plurality sdělovacích prostředků v rámci pravomocí EU, samozřejmě
při respektování subsidiarity.

Komise nemá jen povinnost, ale i upřímný zájem zprostředkovávat dialog mezi
zúčastněnými stranami a tvůrci politik na evropské úrovni. Měnící se struktura prostředí
sdělovacích prostředků v Evropě vyvolává obavy ohledně budoucnosti. Přináší příležitosti,
ale i širší rizika pro pluralitu sdělovacích prostředků mimo vlastnické užití. Je celkem jasné,
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že potřebujeme přístup k hodnocení plurality sdělovacích prostředků v širokém smyslu;
přístup, který sloučí právní, ekonomické a sociální aspekty a nebude se jimi zabývat
samostatně, jak tomu doposud často bývalo.

Proto hodlám zřídit skupinu se zastoupením více zúčastněných stran a požádat ji, aby se
zabývala problémy, kterým sdělovací prostředky čelí nyní a budou čelit v budoucnosti,
včetně stavu plurality sdělovacích prostředků v Evropě. Jak víte, vašeho přínosu si velmi
vážím, a proto bude Evropský parlament v této skupině odborníků zastoupen, pokud
přijmete toto pozvání. Podrobnosti oznámím celkem brzy. Skupina bude požádána, aby
mi poskytovala poradenství ve věci budoucích kroků týkajících se prostředí sdělovacích
prostředků, a jsem plně odhodlána přijmout konkrétní opatření v rámci všech svých
pravomocí.

Marco Scurria,    jménem skupiny PPE. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, účastním
se této diskuse trochu nesměle, protože paní komisařka nám víceméně řekla, že nemá cenu
tuto rozpravu vést, protože není o čem diskutovat.

Nebyli bychom v této situaci, kdyby nám kolegové poslanci naslouchali, když jsme se při
předešlých diskusích – na schůzích výboru a jednáních v této sněmovně – tázali, zda by
bylo možné chvíli počkat, protože maďarská vláda nakonec vždy prokázala vůli vyhovět
názorům Evropské komise – a bylo by zvláštní, kdyby tomu bylo jinak, vzhledem k tomu,
že Maďarsko nyní zastává předsednictví Evropské unie.

Přesto se rozhodli pokračovat, možná – ne, rozhodně – kvůli politickým a ideologickým
prvkům, a usoudili, že by se tato rozprava měla konat. Byla předložena usnesení, o nichž
se má zítra hlasovat. Možná bylo potřeba víc opatrnosti a víc důvěry ve vlády demokraticky
zvolené jejich lidem, počínaje maďarskou vládou, která byla zvolena tak velkou většinou
svého lidu, že jistě nepotřebovala manipulovat sdělovacími prostředky, aby dosáhla
vnitřního konsenzu.

Osobně si myslím, že nejužitečnější by bylo požádat naše kolegy socialistické a liberální
poslance Evropského parlamentu, kteří předložili usnesení určitého druhu, aby tato usnesení
stáhli a tím nám zabránili dělat ze sebe blázny a nechali Parlament vrátit se k řešení
skutečných problémů evropských občanů. Jsem samozřejmě vděčný paní komisařce za
její práci.

Claude Moraes,    jménem skupiny S&D.  – Pane předsedající, skupina Pokrokové aliance
socialistů a demokratů samozřejmě vítá pokrok ve čtyřech klíčových oblastech vyvážených
informací, zásady země původu atd. Paní komisařko, to samozřejmě vítáme. To bylo
v textu našeho usnesení; s tímto cílem jsme vyvíjeli tlak na vás i na maďarské orgány.

Především se musím zeptat na načasování. Byla to čistě náhoda, že jste prostě čekala na
letišti, jak jste řekla, nebo to bylo v tlaku tohoto Parlamentu, že došlo ke čtyřem klíčovým
změnám ve čtyřech klíčových oblastech, o něž jsme žádali? Řekněte nám prosím, jak bylo
těchto ústupků dosaženo. Samozřejmě Parlament ještě nemohl vidět text jednání mezi
Komisí a maďarskými orgány; proto potřebujeme více času k plnému vyjádření našeho
stanoviska v dané věci. Zdá se však jasné, že jednání se nezabývala v plném rozsahu mnoha
dalšími závažnými obavami tohoto Parlamentu a samozřejmě naší skupiny.

K zásadním nezodpovězeným otázkám patří složení a časový rámec mediálního úřadu
a rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které jsou politicky homogenní, a přesto vyvíjejí
všudypřítomnou a centralizovanou soudní a politickou kontrolu nad všemi sdělovacími
prostředky. Potřebujeme odpovědi na to, kam směřujeme u tohoto zásadního problému.
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Kromě toho je politováníhodné, že Komise nejednala podle doporučení Parlamentu, Rady
Evropy, paní komisařko, a například OBSE ve věci porušování zásady ochrany novinářských
zdrojů, extrémně nepřiměřených sankcí a odstranění politické a finanční nezávislosti
veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

Existuje seznam, paní komisařko, o němž víte a na který je stále třeba odpovědět, a odpovědi
na tyto otázky potřebujeme, pokud možno v této rozpravě. Samozřejmě chválíme ochotu
maďarských orgánů ke změně právních předpisů. Rovněž podporujeme provedení změn,
které by vyřešily přetrvávající oblasti, které pro nás v tomto Parlamentu představují problém,
a plně by zohlednily ducha evropské Listiny základních práv, a zvláště článku 11, který
chrání svobodu projevu. Dále bychom chtěli odpovědi týkající se toho, zda jste přesvědčena,
že článek 11 byl naplněn. Musíme zapojit občanskou společnost a zúčastněné strany do
prosazování zásad transparentnosti a odpovědnosti a zajišťování nejlepších postupů.

Paní komisařko, předložili jsme za naši skupinu usnesení, protože jsme chtěli ústupky,
které jste již oznámila, chceme však víc. Demokracie jsou budovány na základě zásady
svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků. Nijak se ve skupině neomlouváme za
pevné hájení této zásady a budeme činit vše, co je v našich silách, pro její ochranu, pro
maďarské občany i všechny občany EU.

Renate Weber,    jménem skupiny ALDE.  – Pane předsedající, v minulosti jsme v tomto
Parlamentu jednali o případech, kdy různé vlády projevily úmysl kontrolovat sdělovací
prostředky, tyto pokusy však nikdy nezašly tak daleko, jako maďarský mediální zákon,
podle něhož je kontrolováno vše od televize po rozhlas, tisk, média na vyžádání, blogery,
od registrace po činnost a pozastavení činnosti.

Když jsme my, liberálové a demokrati, skupina ALDE v tomto Parlamentu, poprvé pozvedli
svůj hlas proti tomuto zákonu, byli jsme obviněni z toho, že jsme motivováni politicky.
Zkušenosti však ukázaly, že jsme měli pravdu a dnes i maďarská vláda přiznává, že něco
s tímto zákonem je velmi špatně. Proto se předpokládá několik změn. Důvěřujeme Komisi,
že to je skutečně maďarský postoj, a doufáme, že jej obdržíme písemně a budeme změny
pozorně sledovat.

Nicméně, čtyři oblasti, o které Komise žádala, jsou pouze součástí daleko širšího obrazu.
Je třeba změnit i další věci: obrovské kontrolní pravomoci svěřené do rukou politicky
jmenované osoby, která po dobu devíti let vedla dva orgány pro kontrolu sdělovacích
prostředků, nedostatečná ochrana novinářských zdrojů a nedostatek účinných soudních
opravných prostředků, mám-li jmenovat alespoň některé. Nakonec se nejen naši kritici,
ale i Evropská komise sama budou odpovídat maďarské a evropské občanské společnosti
a novinářům a říci, proč OBSE a komisař pro lidská práva Rady Evropy také tvrdě kritizovali
aspekty, které jsem právě zmínila.

Nemůžeme být všichni politicky motivovaní. Právě naopak, jsme motivovaní skutečným
zájmem dosáhnout toho, aby svoboda sdělovacích prostředků byla skutečností ku
prospěchu našich občanů.

Judith Sargentini,    jménem skupiny Verts/ALE. –  (NL) Pane předsedající, moje první otázky
směřují k paní komisařce Kroesové. Paní Kroesová, směrnice o audiovizuálních službách
zmiňuje nezávislý regulační orgán. Přesto v novém mediálním úřadu a Radě pro rozhlasové
a televizní vysílání mají funkce s pravomocí ukládat závažné sankce z neurčitých důvodů
výhradně podporovatelé vládnoucí strany. To se děje v již tak vysoce polarizovaném
politickém prostředí.
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Proč Komise neprotestovala proti tomuto nedostatku nezávislosti? Proč jste plně neposoudili
pravomoci mediálního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které podle mého
názoru spadají do oblasti působnosti evropského práva, ve vztahu k Listině základních
práv? Vy, paní Kroesová, jste řekla, že maďarská vláda dosud provedla čtyři změny. U
zahraničního tisku, audiovizuálních médií, ale nikoli u vnitrostátních novin. Chtěla byste
se také setkat s panem Orbánem a jeho lidmi, triumfálně mávajícími schvalovacím razítkem,
vaší bruselskou vlajkou, kteří pak budou nerušeně pokračovat v kázání nesnášenlivosti,
pomlouvání filosofů a zákazech pochodů homosexuálů. To vše i v době, kdy Maďarsko
zastává předsednictví Rady. Jistě vás to velmi trápí.

Přejdu ke kolegům ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté), kteří ve svém
usnesení uvedli, že není nad čím se znepokojovat, a kteří obvinili kritiky mediálního zákona
z manipulativních a politicky motivovaných připomínek. To je docela velké nařčení, které
je namířeno i proti OBSE a úřadu komisaře pro lidská práva Rady Evropy. Je to jen nařčení,
vzhledem k tomu, že víme, že si pan Orbán sám mezitím uvědomil, že jeho mediální zákon
potřebuje pár změn. Připomíná mi to dobu stalinismu, kdy byli lidé vyretušováváni
z fotografií.

Spolu s námi a OBSE byste měli chránit evropské hodnoty a nikoli se stávat mechanismem
pro domácí uplatňování vaší moci.

(Poslankyně souhlasila, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 149 odst. 8
jednacího řádu.))

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Pane předsedající, vláda Fidesz si zasluhuje to, co se právě
nyní děje, zejména to, že jí nyní tleská levice od pana Martina Schulze po pana Cohn-Bendita
a všechny ostatní a naši milí levicoví kolegové jim dávají lekce z demokracie. Dovolte mi
se zeptat, jaké je vaše sdělení pro pravicové strany, jako je MSZP, která v Maďarsku v roce
2006 nechala střílet do lidí? Jaké záruky má maďarský národ, že k takovým událostem
nemůže dojít pod vládou vaší levicové strany a že protesty nebudou rozprášeny silou, jak
tomu u vás bylo v letech 2002 a 2010 …

(Předsedající řečnici přerušila)

Judith Sargentini (Verts/ALE). -   Pane předsedající, nemyslím si, že nezávislé sdělovací
prostředky vedou k násilí a nechápu relevantnost tohoto dotazu, ale děkuji tazatelce za
její otázku.

Zbigniew Ziobro,    jménem skupiny ECR. – (PL) Pane předsedající, svoboda slova má
velkou hodnotu. Všichni to víme, a právě proto bychom měli vést vážnou rozpravu.
Bohužel se zdá, že dnešní rozpravu tak popsat nelze. Zdá se být pro středolevé strany
záminkou k útokům na pravicovou konzervativní vládu předsedy vlády Orbána.

Skutečností je, že bychom mohli ukázat na mnoho evropských zemí, kde není respektována
svoboda slova. Jen se podívejte na zkušenost Polska. V Polsku, kde lze říci, že vládnoucí
strana má převážnou většinu v každém správním orgánu, monopol moci, kde ovládá vládu,
senát, prezidenta, státní úřad pro rozhlasové a televizní vysílání, orgán dohledu nad
sdělovacími prostředky, a v neposlední řadě má kontrolu nad veřejnoprávním vysíláním
a podporu největších korporací v oboru elektronických médií, jsou novináři vyhazováni
z práce jen z toho prostého důvodu, že zastávají konzervativní, pravicové postoje. Pravicové
či konzervativní pořady byly staženy, například pořad Warto rozmawiać, který režíroval
pan Pospieszalski nebo pořad Misja specjalna, který režíroval pan Gargas. Nabízí se otázka:
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kde je pan Schulz, kde jste vy, dámy a pánové, když jsou páchána tato porušování právních
předpisů v Polsku? Diskutujme o skutečném porušení práv, k nimž skutečně došlo.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 149 odst. 8
jednacího řádu.))

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Pokud jsem vás správně pochopil, řekl jste, že omezení
svobody projevu a svobody tisku existují v mnoha zemích v Evropě. Chtěl bych vědět, o
jakých zemích mluvíte a co v této věci osobně děláte.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Děkuji za vaši otázku. Chtěl jsem upozornit na to, že
svoboda sdělovacích prostředků je zásadní problém. Pokud jej máme řešit, musíme jej
oddělit od politických sympatií, nezávisle na tom, zda máme socialistické nebo pravicové
a konzervativní názory. Stručně řečeno, jestliže jsou novináři propouštěni ze zaměstnání
jen proto, že mají levicové názory nebo jen proto, že mají konzervativní názory, měli
bychom protestovat. Například v dnešním Polsku jsou novináři propouštěni čistě proto,
že mají konzervativní názory. Očekával bych podporu a protesty od pana Schulze a
ostatních socialistických a levicových poslanců, protože by to ukázalo, že nás zajímají
normy a nikoli politické body. Zajímá nás ochrana svobody sdělovacích prostředků.
Protestujeme proti situacím, jako je tato, bez ohledu na to, kde nastanou, i pokud nyní
probíhají například v Polsku.

Rui Tavares,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Paní komisařko, pozorně jsem vás vyslechl
a upřímně řečeno, nevím, zda jsem činností Komise zklamán nebo šokován, protože stále
nechápu, zda Komise záměrně či nezáměrně padla maďarské vládě do pasti.

Maďarská vláda se rozhodla jednat o ústupcích ve věci některých triviálních detailů, ale
neprovést žádné zásadní změny tohoto zákona. Vysoce nevyvážené a neobjektivní složení
rady pro rozhlasové a televizní vysílání, výjimečně vysoké pokuty pro noviny a všechny
faktory vedoucí k cenzuře a autocenzuře sdělovacích prostředků stále platí. Mimořádně
ostudné je však to, jak řekli předchozí řečníci, že jakmile Komise dosáhla toho, že zahraniční
noviny a publikace budou od pokut osvobozeny, vše ostatní bylo zapomenuto. Zdá se mi,
že zásady Evropy po roce 1989, po pádu berlínské zdi, byly narušeny.

Komise vlastně chtěla říci, že nenecháme naše přátele Evropany z kterékoli země napospas
cenzuře a zákazům svobody projevu. Komise to zjevně udělala, ale Parlament bude nadále
pozorně sledovat nejen maďarskou vládu, ale nyní i Komisi, protože je naší povinností a
naší odpovědností nenechat tento problém být, jak to hanebně učinila Komise.

Mario Borghezio,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, na tuto rozpravu
rozhodně nebude vzpomínat jako na radostnou kapitolu v historii Parlamentu. Kritika a
útoky týkající se toho, že maďarský mediální zákon údajně naprosto porušuje evropské
právní předpisy, které se snesly na maďarskou vládu ve spojení s předsednictvím EU, byly
redukovány na to, čím skutečně jsou: tedy účelovým a pochybným pokusem, který (kromě
všeho dalšího) vychází čistě z ideologického pohledu, což je ještě ostudnější, jestliže je to
využíváno proti zemi, která má dnes boj za svobodu zakódovaný ve své DNA – a bylo
tomu tak skutečně i po celou její historii, což si všichni velmi dobře pamatujeme.

Politické síly, které podporovaly tuto velmi neradostnou rozpravu, jsou stále velmi zatíženy
odpovědností za to, co rozhodně není politickým manévrem na vysoké úrovni. Je to spíše
zcela znehodnoceno tímto čistě ideologickým podtextem a rovněž to vrhá nezasloužený
stín na předsednictví Evropské unie, které poprvé zastává – a to je jistě velká a historicky
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významná skutečnost – bývalá komunistická země, která se dnes k nám připojila ve
svobodě.

Simon Busuttil (PPE). -   Pane předsedající, s ohledem na dnešní oznámení Komise je
jasné, že události předběhly tuto rozpravu a že již neexistuje žádný důvod pokračovat zítra
v hlasování o usneseních.

Jsem přesvědčen, že ti, kdo vyjádřili skutečné obavy ohledně mediálního zákona v Maďarsku,
měli právo na odpověď. Znepokojivým shledávám to, že se tato sněmovna ve stále větší
míře angažuje v křižáckých taženích proti jednotlivým členským státům – které náhodou
mají vlády ze stran skupiny PPE – ještě než Komise danou věc řádně vyšetří, natož než
dojde k závěrům. A co hůře: v tomto případě tomu tak bylo i přesto, že jsme měli jasný
závazek maďarských orgánů na nejvyšší úrovni, že pokud Komise vznese jakékoli námitky
k tomuto zákonu, tyto orgány budou připraveny jej změnit, jak také učinily.

O co přesně jde v této rozpravě? O co jde v zítřejších usneseních, pokud ne o politickou
instrumentalizaci? Skupina EPP je pevně rozhodnuta dodržet svůj závazek respektovat
liská práva a právní stát, bez ohledu na dotčený členský stát. O tom není pochyb. Nehodlá
však vydělovat jednotlivé členské státy a souhrnně je odsuzovat dříve, než proběhl řádný
zákonný proces. Jakmile bude tento proces dokončen, měli bychom jej respektovat. Když
se tato otázka v minulém měsíci poprvé objevila, řekl jsem, že politizace tohoto problému
není jen útokem na členský stát, ale i podrýváním předsednictví EU. Dnes mám pocit, že
jsme podryli i náš vlastní orgán. To nemůže být správné.

Upřímně apeluji na všechny skupiny, aby stáhly usnesení, o nichž má být zítra hlasováno
– nikoli pozastavily, nikoli odložily, ale stáhly – protože již neexistuje žádný důvod, proč
v tomto hlasování pokračovat.

Maria Badia i Cutchet (S&D). -    (ES) Pane předsedající, paní komisařko, zástupci Rady,
dovolte mi prosím začít tím, co je zcela zjevné. Někdy je nutné zjevné věci opakovat:
svobodné šíření zpráv a nezávislých názorů je nejdůležitější zárukou každé demokratické
společnosti.

Tento důvod nás sem dnes přivádí. Důraz, s nímž Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE), Rada Evropy, několik členských států a velká většina poslanců tohoto
Parlamentu vyjádřila své obavy, je odůvodněn faktem, že jsou v sázce nejzákladnější
principy našeho evropského projektu.

Když vláda pan Orbána v Maďarsku tento zákon spěšně přijala, domnívali jsme se, že při
jeho přípravě neproběhla dostatečná diskuse a že by bylo zákon třeba pozměnit, aby byl
zajištěn jeho soulad s evropskými právními předpisy a s nezbytným duchem zosobněným
ve smlouvách.

Jsme potěšeni a jsme vděčni paní komisařce, která zde dnes je a řekla nám, že maďarská
vláda je připravena zákon změnit. Vytvoření orgánu pro monitorování informací, jehož
rada by byla politicky řízena výhradně členy vládnoucí strany, znamená riziko výkonu
neobjektivní a centralizované politické kontroly, která by nevyhnutelně vedla k cenzuře,
a co hůře, k autocenzuře. Otázka tedy zní – bude revidován i tento orgán?

Podělili jsme se s Komisí a s vámi, paní komisařko, o své obavy ohledně otázky plurality
informací, zásady proporcionality a základních práv na svobodu projevu a informací
zakotvených v článku 11 Listiny základních práv. Odpovědi maďarské vlády o přijetí změn
tohoto zákona je třeba následně kontrolovat, aby bylo zajištěno, že provedené změny
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budou dostatečně rozsáhlé, aby předešly nebezpečí, které tyto zákony představovaly pro
naše základní práva a hodnoty. Například, přezkumem orgánu pro monitorování, jak jsem
již uvedla.

Naléhavě žádáme Komisi, aby pokračovala ve vyšetřování, zejména ve věcech ovlivňujících
základní práva. Ráda bych také zdůraznila, paní komisařko a zástupci Rady, že toto není
politická otázka, jak by nám někteří lidí chtěli vnutit. Jde zde o obranu hodnot naší Evropské
unie a dodržování jejích zákonů.

Nepochybujte o tom: to je náš jediný cíl a náš dnešní úkol.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Pane předsedající, je trochu zvláštní zde stát jako
konzervativec a liberál a stále být osočován z levicovosti. Je tu však něco, co je třeba vidět.
Vlastně tu nejde o levicovost nebo pravicovost; jde tu o svobodu tisku. Nemohu pochopit,
proč se můj kolega ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) rozhodl vést
rozpravu tímto způsobem, tedy poněkud pateticky. Nejde ani o Maďarsko; jde o svobodu
tisku. Jsem rád (a s potěšením to potvrdím), že maďarská vláda odpověděla na otázky,
které ji byly položeny mimořádně dobře.

Dále chci říci, že problémy stále přetrvávají a my na to ve skupině Aliance liberálů a
demokratů pro Evropu také upozorňujeme. Stále máme problém Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání jmenované vládou, která má posuzovat, zda je zpravodajství vyvážené.
Stále nám činí problémy to, že máme Komisi, která by měla fungovat jako strážce Smlouvy
a zaujímat postoj k problémům s maďarským mediálním zákonem. Samozřejmě doufám,
že to paní komisařka skutečně učiní. Zaměřím se na to, co máme nyní učinit, a na
skutečnost, že paní komisařka zmínila otázku nezávislé rady. To je něco, co bych rád naším
jménem přivítal, a byl bych rád, kdyby paní komisařka mohla uvést více podrobností
ohledně toho, čím se daná rada má zabývat.

Předsedající. −   Kolegové, pro vás, kdo neznáte jednací řád, modrá karta je na uvážení
předsedajícího. Budu-li mít pocit, že nemáme na rozpravu dost času, pak nebudu udělovat
slovo. Pokud zjistím, že jsme zkrátili dobu pro jednání, mohu slovo znovu udělit. Když
tedy zvednete modrou kartu, nemohu vám bohužel vždy udělit slovo. Bude to muset být
ponecháno na uvážení mém a na uvážení sekretariátu.

Helga Trüpel (Verts/ALE).   – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, rozhodně neexistují
žádné důvody pro pokrytectví skupiny Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté).
Skutečnost, že byly provedeny změny maďarského mediálního zákona, je především
zásluhou těch, kdo v tomto smyslu učinili nějaké kroky. Pan Orbán se toho na začátku
neúčastnil.

Chtěla bych říci velmi jasně: změny, které byly nyní provedeny, nejsou dostatečné. Stále
máme orgán dohledu, který byl po devět let složen jen ze členů strany Fidesz. To není
slučitelné s právními předpisy na úrovni EU. Stále neexistuje ochrana zdrojů. Proto se
skutečně nejedná o demokratický mediální zákon.

Paní Kroesová, podle mého názoru jste nešla dostatečně daleko. Zjevně vás více zajímal
poklidný život a nenarušování maďarského předsednictví než skutečně demokratický
mediální zákon. Ráda bych vám připomněla, že antikomunističtí liberálně-demokratičtí
intelektuálové, jako György Konrad, Agnes Hellerová a Michael Woida, požádali Evropské
orgány o podporu. Dosud se nám nepodařilo ji poskytnout. Skutečně věřím, tento zákon
je třeba revidovat, aby se stal demokratickým.
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Carlo Casini (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že maďarská
vláda projevila velkou citlivost vůči Evropě a vůči zásadám, na nichž se tato záležitost
zakládá. Vlastně ihned po schválení maďarského mediálního zákona levice zahájila kampaň,
která používala heslo „roubíkový zákon“.

Ve skutečnosti pouze ti, kdo zažili komunismus, fašismus a nacismus, vědí, co je roubíkový
zákon, zatímco demokratické státy vědí, že svoboda a pluralita informací jsou nedílnou
součástí demokracie. Je však nutné je harmonizovat se všemi ostatními pravomocemi
právního státu a zvláště nesmí poškozovat základ demokracie, který je lidská důstojnost.

Například článek 21 italské ústavy vlastně zaručuje svobodu informací, ale také přímo
zakazuje publikace, které jsou v rozporu s veřejnou morálkou. Zákon z roku 1948 o
svobodě tisku v Itálii, který nikdo nikdy nenapadl, stanoví povinnost nikoli povolení, ale
registrace každé publikace, stejně jako zákon maďarský.

Výhrady, které Evropská komise sama správně vyjádřila, neznehodnocují vyhlášený cíl
maďarského zákona a tento cíl, kterým je zajistit respektování lidské důstojnosti, je
prokazován právě postojem, který maďarská vláda zaujala, když se okamžitě otevřela
přijetí kritiky a převzala odpovědnost za změnu zákona podle pokynů, které jí byly dány.
Prohlášení o tom, že základní práva Evropské unie budou vepsána do maďarské ústavy,
je také důkazem základní touhy Maďarska být součástí evropské kultury.

Závěrem chci říci, že již nerozumím tomu, v čem tato diskuse spočívá, kromě „obviňování“
Maďarska za to, že svou vládu a parlament demokraticky podpořilo dvoutřetinovou
většinou. To však dává Evropě důvod k naději a nikoli ke kritice. Proto jsem vděčný Komisi
a maďarské vládě.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Pane předsedající, paní komisařko, pane ministře,
snahy o omezení svobody sdělovacích prostředků jsou obecným evropským jevem. Jako
patriota mě mimořádně rmoutí skutečnost, že to byl maďarský mediální zákon, který
rozpoutal vášnivé debaty v Evropském parlamentu a jiných evropských orgánech. Není
to příjemný pocit. Silná kritika, kterou vyslovila Evropská komise, donutila Orbánovu
vládu (která v prosinci stále neústupně odmítala zákon jakkoli pozměnit), aby ustoupila.
Komise nyní Orbánovu vládu nutí k změně skandálních zákonů.

Hlavně jde o to, že podle hodnocení Komise je maďarský mediální zákon v rozporu
s právem EU. Porušuje nejen směrnici o audiovizuálních službách, ale i smlouvy o EU a
ustanovení Listiny základních práv. Kritika EU představuje politickou porážku maďarské
pravice. Většina výhrad, které vznesly čtyři skupiny v Evropském parlamentu, však nadále
beze změny platí. Komise i Evropský parlament musí soustředěně monitorovat účinky,
které budou mít pozměněné maďarské zákony na svobodu slova a svobodu tisku
v Maďarsku.

Otázka pro pana Martonyiho: jaké bylo zdůvodnění Orbánovy vlády pro zrušení paritního
složení mediální rady, které stanovoval předešlý mediální zákon a které zahrnovalo poměr
50/50 % členů delegovaných vládní stranou a opozicí? Co si o tom myslí paní
komisařka Neelie Kroesová? Důrazně žádám maďarskou vládu, aby nevytvářela
nacionalistický dojem, že kritika je namířena proti Maďarsku. Žádám Orbánovu vládu,
aby nyní po důrazné kritice od Evropské komise, přistoupila k introspekci a ukončila
protidemokratické vládní praktiky, které dosud uplatňovala. „Ten, kdo problémy skrývá,
je jenom zhoršuje,“ varoval význačný maďarský básník Gyula Illyés.
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Předsedající. −   Drazí kolegové, má předchozí slova asi vedla k určitému nedorozumění.
V této rozpravě nebudou další otázky zvednutím modré karty. Nemáme na to čas.

(Poznámka paní Morvaiové: „Styďte se!“)

Takový je život!

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Pane předsedající, paní komisařko, jak bylo oznámeno
na začátku dnešní rozpravy, bylo dosaženo dohody mezi maďarskou vládou a Evropskou
komisí ohledně změny několika bodů maďarského mediálního zákona. Souhlasím s kolegy
v tom, že naše dnešní rozprava, motivovaná politickými podněty, neobjektivností a
nasloucháním socialistickým a liberálním poslancům, ztratila smysl.

Jeden řečník ze skupiny evropských socialistů odkazoval na ochranu společných evropských
hodnot a v tomto smyslu formuloval své vystoupení. Abych citoval klasika maďarských
socialistů: „holý nesmysl!“ O to tady vůbec nejde, kolegové poslanci. Jde tu prostě o to, že
evropští socialisté, liberálové, komunisté a zelení znovu uplatňují dvojí normy. Pan Martin
Schulz neřekl ani slovo, když ministr socialistické vlády v Maďarsku vydal příkaz
prostřednictvím svých přímých politických spojenců k očernění novináře, který se pro něj
stal nepohodlným, pomocí drog umístěných do jeho auta. Pan Martin Schulz neřekl ani
slovo, když jeden z ministrů maďarské vlády podal trestní oznámení na maďarského
novináře za napsání článku, který odhaloval legislativní podvod, což vedlo k uvěznění
tohoto maďarského novináře. Liberální předseda Guy Verhofstadt neřekl ani slovo, když
maďarští novináři poukázali na volební podvod při volbě vedení na sjezdu maďarské
liberální strany, po němž od této strany následoval na dlouhou dobu bojkot televizní
stanice uvedených novinářů. Protože jste si toho tehdy ani nevšimli ani jste se nevyslovili
pro ochranu společných evropských hodnot, postrádají vaše dnešní prohlášení jakoukoli
důvěryhodnost.

Tanja Fajon (S&D). -    (SL) Pane předsedající, vítám záměr maďarské vlády pozměnit
kontroverzní části mediálního zákona, i to, že vy, komisařko Kroesová, jste ohlášenými
změnami potěšena.

Velmi mě však znepokojuje, že jeden den před očekávaným přijetím usnesení o maďarském
mediálním zákonu se v této sněmovně můžeme opřít jen o velmi neurčitá prohlášení a
nedostali jsme od maďarských orgánů žádná podrobná ujištění ohledně skutečných změn,
které mají být provedeny. Proto bych chtěl vědět, jak jste byli schopni taková zjištění
předložit do několika hodin a zda se na celém procesu podíleli externí odborníci či nikoli?

Kromě toho rychlost, s níž byly změny oznámeny, zřejmě naznačuje, že nebudou provedeny
důkladné revize, ale jen kosmetické úpravy, což rozhodně není přijatelné. Proč jsme až
dnes, v den, kdy už rozprava probíhá, byli informováni, že maďarská vláda zákon do
čtrnácti dnů pozmění a že Komise je s tím spokojena? Zdá se, že někdo je odhodlán utišit
obavy Evropského parlamentu z toho, že technické práce, které Maďarsko oznámilo,
nepovedou k demokratickým změnám zákona podle Listiny základních práv.

Stejně jako Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nás velmi znepokojuje složení
a pravomoci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, protože se zjevně jedná o velké
rozšíření státní kontroly novinářů. Ačkoli vítám připravenost k dialogu, musím znovu
opakovat, že toto není útok na Maďarsko. Sama jsem bývalá novinářka – a zde jde o ochranu
novinářů v celé Evropě. Kromě toho jsem zklamána tím, že komisařka Redingová, která
odpovídá za základní práva, se problematikou tohoto kontroverzního zákona nezabývala.
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A konečně, paní komisařko, bych chtěla vědět ještě jednu věc: jaká je vize Evropské komise
pro budoucnost žurnalistiky v Evropě? Potřebujeme v Unii určitá minimální kritéria, která
zaručí svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků a pluralitu sdělovacích prostředků.
Vyzývám vás, abyste na tom začala co nejdříve pracovat, protože svoboda sdělovacích
prostředků a následně kvalita zpravodajství ve sdělovacích prostředcích je již ohrožena i
v jiných částech Evropy.

Ivo Belet (PPE). -    (NL) Pane předsedající, zdá se mi, že jsme se všichni shodli na tom, že
maďarská vláda udělala správnou věc, když dnes odstranila všechny pochyby a jasně řekla,
že v Budapešti existuje svobodný tisk a není omezena pluralita sdělovacích prostředků.

Naštěstí byla tato nejistota odstraněna formálním závazkem Maďarska vůči Evropské
komisi, že bude nový mediální zákon pozměněn a výslovně uveden do souladu
s evropskými základními právy.

Dámy a pánové, lituji však toho, že každá rozprava o pluralitě sdělovacích prostředků
zřejmě vždy zabředne do národních stranických politických her. Podle mého názoru to
rozhodně musíme ukončit. Dále si myslím, paní komisařko, že vaše nová iniciativa
k zahájení činnosti pracovní skupiny pro pluralitu sdělovacích prostředků je vynikající
a my v Parlamentu budeme jistě mimořádně rádi s vámi o této iniciativě jednat a pracovat
na ní.

Je to vynikající příležitost konečně tuto věc prozkoumat do hloubky, jít k jádru věci,
k pluralitě sdělovacích prostředků, bez diskusí zabarvovaných emocemi, které vznikají na
vnitrostátní úrovni. Je to dokonalá iniciativa pro objektivní zkoumání stavu v oblasti
sdělovacích prostředků v Evropské unii.

Závěrem mi dovolte vyjasnit ještě jednu věc: podle mého názoru je evropská legislativní
iniciativa pro regulaci sdělovacích prostředků, kterou někteří z vás v této sněmovně budete
zítra požadovat, naprosto špatný přístup a já jsem přesvědčen, paní komisařko, že s námi
v tomto souhlasíte.

Milan Zver (PPE). -    (SL) Pane předsedající, i já vítám rozhodnutí maďarské vlády zlepšit
mediální zákon, ale myslím si, že tento mnohonásobný útok vůči vládě ohledně mediálního
zákona je nespravedlivý a nepodložený.

Tento zákon je výsledkem konkrétních okolností, které nejsou v západní Evropě vždy
správně chápány. Ve všech zemích ve fázi přechodu bylo prostředí sdělovacích prostředků
dosti asymetrické či nevyvážené z hlediska vlastnictví a politické příslušnosti. Dominovala
zde levice, proto je volání po větší vyváženosti ve zpravodajství ve společnostech
procházejících přechodem zcela normální.

Koncepce vyváženého zpravodajství byla dlouho používána ve vědeckých a politických
rozpravách a nejdříve byla spojována specificky se sdělovacími prostředky. Kromě toho
je zcela nespravedlivá námitka proti politické zaujatosti skladby Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání podle tohoto zákona. Podle tohoto zákona jsou členové voleni
dvoutřetinovou většinou v Parlamentu, přičemž takto demokratický mechanismus velká
většina evropských zemí vůbec nezná.

Budu stručný, paní komisařko. Vezmeme vás za slovo, že zajistíte, aby se prostředí
sdělovacích prostředků v Evropské unii stalo ještě regulovanější. Nebudete toho však moci
dosáhnout jen přezkumem zákonů členských států. Potřebujete důkladnější analýzu reálné
situace, zvláště nových členských států, včetně Slovinska.
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József Szájer (PPE). -   Pane předsedající, v rámci procesní námitky vám chci položit dotaz.

Bez ohledu na to, co říkáte, bojuji za to, aby poslanci mohli říkat, co chtějí. V této sněmovně
však měla dosud na vstupy zvednutím modré karty právo jen extrémní pravice a levice.

Myslím, že je to jednostranný způsob vedení zasedání a chtěl bych požádat, aby měli i
středoleví a středopraví poslanci právo klást otázky ostatním řečníkům, protože jinak se
s poslanci nebude zacházet rovným způsobem.

Předsedající. −   Pane Szájere, neuděluji právo na otázky zvednutím modré karty lidem
podle toho, ke které politické skupině přísluší. Uděluji je těm, kdo zvedli své modré karty
jako první.

Jak se zdá, v této rozpravě zvedli jistí lidé modré karty první, ale pak vypršel čas, a tak jsem
řekl všem, ze středu, pravice či levice, že nebude čas na otázky pokládané zvednutím modré
karty.

Existují i jednominutová vystoupení, u nichž také nebudeme moci vyhovět každému.

Přál bych si, abychom měli čas. Přál bych si, abychom měli čas a já mohl každému udělit
slovo, ale nemohu. Omlouvám se vám i ostatním, ale ujišťuji vás, že toto nebyla politická
volba.

Sabine Verheyen (PPE).   – (DE) Pane předsedající, komisařko Kroesová, úřadující předsedo
Rady, chtěla bych nejprve poděkovat paní Kroesové za to, že se do této rozpravy zapojila
tak rychle a zahájila jednání s maďarskou vládou. Především bych však chtěla poděkovat
maďarské vládě za dodržení slibu, který dala při všech slyšeních a předešlých diskusích a
na začátku rozpravy, tedy, že pokud bude nutné provést nějaké změny, vláda tyto změny
odpovídajícím způsobem provede.

Svoboda tisku a pluralita sdělovacích prostředků jsou v Evropské unii důležité základní
hodnoty. Sdělovací prostředky mají v naší společnosti i velmi zvláštní odpovědnost. Musí
respektovat osobní práva, nesmí uplatňovat diskriminaci a především jsou povinny
informovat pravdivě. Nepůsobí v právním vakuu. I to je velký pokrok nového mediálního
zákona v Maďarsku.

Sdělovací prostředky se těší velmi zvláštní ochraně, zvláště ve stávajícím právním rámci
Evropské unie. Komise jako strážce právních předpisů odvedla svou práci v minulosti
velmi dobře. Rozprava, kterou dnes vedeme, by nebyla nutná, kdyby existovala větší důvěra
v Komisi jakožto strážce právních předpisů, protože to, že systém funguje, lze vidět na
výsledcích, o nichž jsme byli informováni dnes, jmenovitě na úpravách provedených
v oblastech, kde zákon nebyl plně v souladu s právními předpisy EU. To je velký úspěch.

Ideologické debaty, které se zvláště v této souvislosti opakovaně objevují, jsou podle mě
zcela mimo. Naopak je jasné, že věcná a kooperativní debata o sporných otázkách na
základě stávajícího zákona v rámci uskutečněných rozhovorů a jednání pomohla k vyjasnění
a vedla ke kladným výsledkům. Doufám, že i jednotlivé politické skupiny ukončí své
politické hry a stáhnou dotčená usnesení.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Pane předsedající, paní komisařko, pane ministře, jak bylo
řečeno, maďarská vláda a Komise se na rozdíl od toho, co někteří naznačují, dnes dohodly
na změně maďarského mediálního zákona; na konkrétním znění. Vy však stále trváte na
pokračování této již bezúčelné rozpravy. Pro mě to znamená, že mediální zákon byl jen
výmluvou, politickým útokem na vládu Maďarska zvolenou dvoutřetinovou většinou.
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Když vámi předložený návrh rozhodnutí požaduje, aby náš zákon zohledňoval právo na
informace, vychází váš text z nesprávného výkladu a faktických chyb, jak zde již bylo dnes
odpoledne řečeno.

Je to zavádějící. Pro mě, dámy a pánové, právo na informace znamená právo na neupravené,
skutečné informace, a i vy jste to dnes odpoledne porušili. Je zajímavé, že se stavíte na
obranu svobod jen tehdy, pokud můžete napadnout pravicové vlády. Politováníhodnou
skutečností však zůstává, že nikdo z řad skupin socialistů a liberálů nebyl znepokojen
ochranou lidských práv, když v říjnu 2006 byly za socialistické vlády v Maďarsku svobody
doslova zašlapány v ulicích Budapešti nebo když slovenská socialistická vláda trestala
menšiny za používání jejich mateřského jazyka.

Tehdy jste dělali vše, abyste zabránili byť jen projednávání těchto prokázaných a závažných
porušení práv v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, pro mě to znamená ostudnou
dvojí normu. V rámci zákona se uchylujete k diktatuře a tyranii většiny. Pro mě, která jsem
žila jako dítě v Ceaucescuově diktatuře, to prokazuje, že máte zvláštní jednostrannou
představu o demokracii a právním státu.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pane předsedající, chtěl bych vyjádřit své hluboké
politování nad tím, že se dnes tato rozprava uskutečnila, protože všichni víme, že objektivní
vyjasnění všech nedorozumění a otázek týkajících se maďarského mediálního zákona je
úkolem Evropské komise a právě probíhá. Jsem přesvědčen, že nemá smysl, aby Parlament
zaujímal postoj k záležitosti, která by v řádu dní mohla dospět k uspokojivému konci.

Jsem si však vědom, že jsme aktéry v hysterii šířící se levicově-liberální politické kampaní,
a konečná forma zákona samotného již zřejmě nemá žádný význam. Důležité je to, že naši
političtí protivníci útočí ostudnými metodami, na které jsme u nich zvyklí, na zemi, kde
v posledním roce dosáhly středopravé politické síly drtivého vítězství ve volbách po osmi
letech loupení socialistické vlády, a mohou konečně dovršit odstraňování zbývajících
pozůstatků odsouzeníhodného komunistického režimu.

Znamená to i přeformulování rámce novinářské etiky a kultury sdělovacích prostředků.
Musím se otázat; kde byli tito kritici, kteří se nazývají pokrokoví demokraté, když levicová
nacionalistická vláda Roberta Fica na Slovensku přijala kontroverzní mediální zákon,
přesycený sankcemi, v roce 2008? Ano, byli tady a úporně chránili výše zmíněný zákon,
který díky nim dodnes platí. Důrazně odsuzuji a odmítám tuto dvojí normu a vyzývám
své kolegy, aby se nenechali ovlivnit politickými provokacemi a svěřili odborné posouzení
a řešení problému těm, kdo za to nesou odpovědnost, tedy Komisi a maďarské vládě.

Ještě bych chtěl upozornit, že opakované útoky na vládu země, která zastává předsednictví
v období již tak zasaženém krizí, by mohly znamenat závažné riziko pro hodnocení jednoty
a mezinárodní prestiže EU.

Jean Marie Cavada (PPE)  . – (FR) Pane předsedající, úřadující předsedo Rady, toto je tak
závažná záležitost, že se musíme povznést nad strašné argumenty, které jsem v této
sněmovně právě vyslechl, protože když hovoříme o sdělovacích prostředcích, hovoříme
a zdraví demokracie.

Úřadující předsedo Rady, patřím k lidem, kteří chovají obdiv a vřelé city k vaší zemi a
maďarskému lidu. Plně chápu, že vaše vláda a někteří členové veřejnosti chtěli, aby se
s informacemi nakládalo vyváženěji, a objektivně řečeno, měli pravdu. Nahradit však jeden
druh propagandy jiným druhem propagandy nic neřeší. Proto jsem dnes večer potěšen,
ale jsem ostražitý. Jsem potěšen tím, že se vaše vláda rozhodla vrátit se k několika základním
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bodům a změnit mediální zákon z prosince 2001. Bylo to třeba a bylo správné, že jste se
touto věcí zabývali. Jsem také rád, že znovu prokazujete větší úctu k Listině základních
práv, tedy práv, po nichž váš národ v nedávné historii vždy tak toužil.

Chtěl bych ocenit práci komisařky Kroesové a podporuji složení její skupiny odborníků
pro monitorování. Budeme se však mít na pozoru, protože máme také pocit, že řada věcí
nebyla řešena, a budeme také věnovat pozornost detailům legislativních změn.

Závěrem bych chtěl říci vám, pane úřadující předsedo Rady, že jste dědici vlasti Liszta,
Kossutha, hrdiny z roku 1940, Joëla Branda, Sándora Kopácsiho a plukovníka Malétera
z roku 1956. Jste dědici Sándora Máraie. Jste dědici Imre Kertésze. Nezklamte nás! Byli to
Maďaři, kdo vynalezli kouzelnou hru, kterou je Rubikova kostka. Neučte nás v Evropě hrát
si se sdělovacími prostředky stylem „Jobbikovy kostky“, protože to je nehezká hra.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Pane předsedající, dnes byl zformulován konkrétní text
dohody mezi maďarskou vládou a Evropskou komisí. Maďarská vláda si přečetla – což je
v dnešní době velká věc, kolegové poslanci – a pochopila připomínky Komise a dostojí
svému slovu a změní mediální zákon. To znamená, že maďarská vláda a Komise jednaly
zákonně a demokraticky, zatímco vy jste tu dnes uspořádali politický bleší cirkus. Bohužel
to není poprvé, co jste to udělali, i když byla příčina problému jasně odstraněna. Maďarští
socialističtí poslanci Evropského parlamentu zde vznášejí neopodstatněná obvinění a
dokonce navádějí ostatní. Doma pak na druhé straně vycházejí jeden za druhým na světlo
jejich skandály v hodnotě milionů forintů.

Drazí rozzlobení kolegové poslanci, byli jste záměrně oklamáni. V Maďarsku existuje
demokracie a mediální zákon, je v souladu se všemi směrnicemi a požadavky EU. A nakonec,
dámy a pánové, měli bychom se zabývat problémy, jejichž řešení je daleko naléhavější než
tento politický bleší cirkus.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, ačkoli akceptuji že ti, kdo
tak silně kritizovali maďarský zákon, chtějí jen svobodu pro sdělovací prostředky a nic
jiného, myslím, že potřebujeme i prokázat úctu k práci Komise a obsahu rozpravy
v Parlamentu. Jinými slovy, jsem přesvědčen, že abychom předešli nepříjemné kapitole
v historii našeho Parlamentu, musíme převzít odpovědnost za to, že zítra nebudeme
hlasovat a prostě vyhodíme usnesení, jehož obsah nemá žádný základ v realitě, jak ukázal
projev paní komisařky.

Proto vyzývám Radu i Komisi, aby se neformálně spojily s Konferencí předsedů a umožnily
tak nutnou a nezbytnou výměnu informací, které Parlamentu umožní zítra hlasovat, ještě
před usneseními, o rozhodnutí nepokračovat v hlasování a ukončit tak ideologické debaty.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Pane předsedající, vaše tvrzení, paní komisařko, potvrzují,
že Evropský parlament jednal správně, když vyslovil důraznou kritiku maďarského
tiskového zákona. Maďarská vláda svou ochotou pozměnit zákon, i když jen ve čtyřech
kapitolách, potvrzuje selhání antidemokratického opatření. Ve svém dopise nakonec
potvrzujete, že budete zkoumat tento zákon a jeho slučitelnost i s právem EU obecně.
Chtěl bych od vás slyšet, zda budete přihlížet k Listině základních práv.

Mám na vás dvě otázky, paní komisařko, na které bych chtěl znát odpověď. Jak si můžete
myslet, že normy OBSE a Rady Evropy jsou pro Evropskou unii příliš vysoké? Zadruhé,
pokud bude mít přistupující kandidátská země zákon totožný s neupraveným zněním
maďarského zákona, mohla by uzavřít příslušnou kapitolu jednání?
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Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Pane předsedající, u nás na Slovensku máme přísloví, které
říká, že cesta do pekla je často dlážděna dobrými úmysly. Nechci zpochybňovat dobrý
úmysl našich maďarských přátel moderně upravit pravidla mediálního prostředí, ale tato
rozprava potvrzuje, že některá ustanovení nového zákona měla být možná formulována
citlivěji.

Velké množství změn a reforem, které se maďarská administrativa rozhodla v krátké době
uskutečnit, však asi způsobilo, že na možné důsledky některých ustanovení zákona se
poněkud pozapomnělo.

Podobně to bude zřejmě i s maďarským krajanským zákonem o dvojím občanství, který
nejen nám, Evropanům, ale i našim zahraničním partnerům patrně přinese četné zbytečné
problémy. Vždyť jak se budou cítit naši američtí či kanadští přátelé, až se jim zanedlouho
v zemi objeví statisíce Ukrajinců nebo Srbů a evropskými pasy vydanými v Maďarsku
vzdáleným příbuzným, potomkům obyvatel bývalého starého Uherska?

Nevím, zda při přijímání tohoto zákona existoval dobrý úmysl.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Pane předsedající, jeden z popisů maďarského
tiskového zákona říká, že předepisuje „vyvážené zpravodajství“, což na první pohled vypadá
zcela v pořádku. Další popis uvádí, že zákon pokutuje publikace za porušení „veřejného
zájmu, veřejné morálky či pořádku“. Nyní tyto pojmy znějí velmi neurčitě, beze smyslu,
a tudíž nebezpečně; téměř stejně nebezpečně jako pojmy typu xenofobie a rasismus, a kdo
by kdy pomyslel na legislativní úpravu proti nim?

Než však začneme kamenovat Maďarsko, podívejme se na normy a vysílací média v našich
vlastních zemích. BBC, rovněž známá jako British Brainwashing Corporation, společnost
pro vymývání mozků, jedná s pohrdáním vůči svým závazkům k nestrannosti, daným
stanovami, a vylučuje zástupce naší vlastní strany, přičemž poskytuje nezaslouženě velkou
publicitu Straně za nezávislost Spojeného království (UKIP). Naše strana je dost významná
na to, aby byla pravidelně atakována, ale ne dosti významná na to, aby byla zvána do
televizních pořadů. V roce 2006 BBC spolupracovala s vládou na uvěznění našeho předsedy.

Neelie Kroes,    místopředsedkyně Komise.  − Pane předsedající, několik vážených poslanců
položilo velmi zajímavou otázku: je to náhoda, že dnešní rozprava měla probíhat souběžně
s rozhodnutím maďarské vlády? Nuže, pane předsedající, někdy musíte mít k ruce i malého
andělíčka.

Pokud jde o mě, když mě pozvete, abych vyjasnila, o co jde, přicházím raději vyzbrojena
fakty a čísly. Je to, co se dnes stalo, shoda náhod? Moje odpověď bude velmi upřímná.

Hovoříme o celém procesu: začal na konci prosince a teď je polovina února, trvalo to tedy
o něco déle než sedm týdnů. S ohledem na šest let mé činnosti ve funkci v evropských
orgánech je to celkem rychlé. Moje zkušenost dosud byla taková, že věci jsou zřídkakdy
tak rychlé, abych měla pocit, že je lze vyřešit za sedm týdnů.

S ohledem na to je pozadí dnešního výsledku fascinující. Máme zde kombinaci faktorů.
Zaprvé o této věci nehovoříme poprvé. Už jste mě k diskusi na toto téma pozvali v
minulosti. Vyjadřovali jste se celkem jasně, nebylo tedy pochyb o tom, o co jde – žádných
pochyb o tom, co si každá ze stran v této sněmovně o této věci myslí.

Zadruhé mluvíme o velmi důležité věci. Nemusím vám vysvětlovat, že Komisi jde o otázku
svobody projevu a svobody tisku; a že by bylo absurdní, kdybychom to neučinili hlavní
prioritou ve vztahu k obraně demokracie. Byla to náhoda, že předešlým tématem na
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programu jednání dnes odpoledne byla situace v Egyptě? Hovořili jsme o budování
demokracie, existuje tu tedy jasná spojitost a můžete si být naprosto jisti, že Komise si toho
je vědoma a dělá vše, co je v jejích silách, aby hájila demokracii a zajišťovala nápravu tam,
kde by demokracie mohla být napadena.

Třetí věcí je samozřejmě maďarské předsednictví. Nebuďme naivní. Samozřejmě že naši
přátelé v tomto členském státě v rámci evropské rodiny vědí, že jako předsedající země
jsou povinni chovat se ušlechtile. Z jejich strany tedy také existovala snaha učinit co nejvíce
pro vyřešení problému. A poslední věc, kterou chci zmínit v tomto vysvětlení, pokud ho
mohu nabídnout, je to, že Evropský parlament jednal zcela jasně: bojovali jste a informovali
jste vnější svět prostřednictvím tisku – svobodného tisku, dodala bych. Nepodceňuje tedy
svou vlastní úlohu.

S ohledem na to je nakonec vysvětlením toho, proč máme v tomto okamžiku tento výsledek,
celá kombinace faktorů. Šlo o základní práva: o tom není pochyb. Každý, kdo si myslí, že
mi jde jen o mír a klid, mě ani trochu nezná, protože já bojuji za demokracii. Mám nějaké
zkušenosti a jsem v politice déle než většina z vás.

Dovolte mi také zmínit se o několika konkrétních věcech, na které jsem byla tázána. Jak
je to nezávislostí regulačního orgánu pro sdělovací prostředky? Naše předběžná analýza
maďarského zákona dochází k závěru, že postupy pro nominování a volbu předsedy a
členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se nijak neliší od těch, které jsou v Evropě
obecně akceptovány. Musíme potvrdit (ať to podporuje naši věc či nikoli), že vládnoucí
strana má dvoutřetinovou většinu a to je v demokracii prostě fakt.

(Potlesk)

Pokud jde o uplatňování článku 11 Listiny základních práv, používáme směrnici – směrnici
o audiovizuálních službách – a Smlouvu, a to znamená samozřejmě i uplatňování článku
11 Listiny. O tom tedy není pochyb.

Pan Moraes uvedl, že neexistuje soudní přezkum rozhodnutí mediálního úřadu. Proti
rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které přijme ve své funkci orgánu
prvního stupně, nelze podat správní odvolání. Jak ale stanoví článek 163, oficiální
rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání lze napadnout u soudu podle ustanovení
Občanského soudního řádu. Podání odvolání nemá odkladný účinek, ale lze využít řádu
k pozastavení výkonu rozhodnutí.

Paní Weberová uvedla, že ochrana zdrojů podle maďarského mediálního zákona je
nedostatečná. Pokud bereme svobodu tisku jako základní evropskou zásadu, měl by to
být začátek i konec veškerých našich úvah o tomto tématu. Vždy jsem hájila svobodu tisku
na evropské úrovni a budu ji i nadále – a slibuji vám, že i Komise – neúnavně prosazovat.
Právo novinářů chránit své zdroje je jednou z hlavních zásad zaručujících účinný výkon
svobody tisku. Novináři by nikdy neměli být žádáni o odhalení svých zdrojů, pokud to
není nutné pro účely vyšetřování trestné činnosti, a tato zásada je platná bez ohledu na
politické klima. Je třeba ji skutečně vášnivě hájit kdykoli, kdy jsou tisk a sdělovací prostředky
obecně ve slabší pozici, jak tomu je dnes.

Nyní platná směrnice o soukromí a elektronických komunikacích vyžaduje, aby členské
státy zajistily utajení obsahu komunikace. Směrnice se však nevztahuje na činnosti, které
spadají mimo oblast působnosti smluv o EU. To znamená, že právo EU neplatí pro
záležitosti týkající se veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu nebo vymáhání
trestního práva, a navíc podle zásady subsidiarity, mají členské státy možnost přijmout
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opatření, která by mohla omezit právo jednotlivce na soukromí, v souladu se svými
vlastními předpisy a s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.
Každé takové omezení musí být v demokratické společnosti nezbytné, přiměřené a úměrné
a komisař není v pozici, aby hodnotil nebo odsuzoval takové vnitrostátní kroky, což nechci
dělat ani já.

Pokud jde o chybějící odkaz na článek 30 (a na to se tázala řada poslanců), vím, že mnozí
z vás si stěžovali, že Komise nevzala při posuzování mediálního zákona článek 30 plně
v úvahu. Chtěla bych říci nahlas a jasně: to prostě není pravda. Ačkoli ve svém původním
návrhu směrnice o audiovizuálních službách Komise zařadila povinnost členských států
zaručit nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů (a já vím velmi dobře, že vaše paměť
v těchto věcech je vynikající), Rada toto ustanovení nepodpořila a přes silnou podporu ze
strany Evropského parlamentu bylo změněno na současný článek 30 směrnice o
audiovizuálních službách. Konečné znění směrnice o audiovizuálních službách nestanoví
přímo povinnost zřizovat nezávislé orgány. Není to tak, jak bychom si přáli, ale je to
napsáno v textu a musíme to akceptovat, i když s politováním.

Maďarské orgány souhlasily se zrušením dotčeného ustanovení a doplněním následujícího
deklaratorního textu k článku 10 mediální ústavy, cituji: „Je úkolem celého mediálního
systému o takových událostech poskytovat pravdivé, rychlé a přesné informace.“ Takový
tedy bude text po změně.

Musím se omluvit, že jste text neobdrželi, ale já sama jsem ho nedostala, měla jsem alespoň
text, o němž jsme jednali, a nemohla jsem vám jej rozdat. Jakmile to však bude možné,
tento text vám dodám. Samozřejmě – a doufám, že věříte tomu, co říkám, a byla bych za
to ráda – předpokládám, že nakonec budete chtít text vidět v písemné podobě a mít možnost
si ho přečíst.

Jednou z otázek, která pro vás bude mít při rozhodování smysl, je otázka požadavků na
vyvážené zpravodajství: jak jsem řekla ve svých úvodních poznámkách, tyto požadavky
již nebudou platit pro tisk nebo audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Pokud jde o otázku pana Løkkegaarda, zda jsem připravena navrhnout právní předpis o
pluralitě sdělovacích prostředků, ve svých úvodních poznámkách jsem uvedla, že jsem
připravena jednat ve věci plurality sdělovacích prostředků v rámci stávajících pravomocí
EU. Neexistuje jediný univerzální přístup: to je mi jasné a maďarský případ to ukázal ještě
jasněji. Zřídím pracovní skupinu, o které jsem se zmínila, a děkuji za vaši ochotu se jí
účastnit, s cílem jednat o problémech, před kterými stojíme, ujistit se, že máme komplexní
přehled o situaci v Evropě, a samozřejmě odpovídajícím způsobem jednat – včetně oblasti
nezávislosti sdělovacích prostředků. To by měla být jedna z hlavních priorit.

Pokud jde o postoj OBSE k maďarské mediální legislativě, ve vztahu k naší vlastní analýze
existuje rozdíl v právních základech, ale OBSE své závěry vyslovila dosti jasně a správně.
Hlavní problémy, které OBSE zmínila, se týkají nového mediálního úřadu, zvláště dlouhého
funkčního období jeho členů a regulace veřejnoprávních subjektů vysílání. Vysvětlila jsem
zde stanovisko Komise, a myslím si, že délka funkčního období členů jiných rad pro vysílání,
například v jiných členských státech, se pohybuje od pěti do devíti let. Jedním, ne však
jediným příkladem jsou Rundfunkräte (rady pro veřejnoprávní vysílání).

Zásadní věc – a to je má závěrečná poznámka – je sdělení místopředsedy vlády, které jsem
obdržela dnes ráno při příletu, a jsem si jistá, že ministr zahraničních věcí zopakuje to, co
mně a Komisi napsala maďarská vláda ohledně svého postoje.
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Během těch sedmi týdnů úzké spolupráce na mě udělal velký dojem přínos pracovníků
mého vlastního úřadu, kteří pracovali neuvěřitelně tvrdě. Ale mohu vás ujistit, že se činily
obě strany a že svou práci odváděly nejen řádně, ale i konstruktivně, s cílem najít řešení,
protože se jedná o velice důležitou věc a řešení nalézt musíme.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Pane předsedající, naléhavě žádám v rámci procesní záležitosti
paní komisařku, aby nám nechala zmíněné texty zaslat ještě dnes večer, alespoň předsedům
skupin, abychom si mohli být před svým hlasováním co nejvíce jisti.

Neelie Kroes,    místopředsedkyně Komise.  − Pane předsedající, pokud jde o mě, odpověď
je samozřejmě ano. Soudím, že i maďarský ministr naznačuje souhlas. Bude to provedeno
co nejdříve.

János Martonyi,    úřadující předseda Rady.  − Pane předsedající, oceňte prosím, že při
vyjadřování se nemusím vyjadřovat jen gesty.

Několik stručných poznámek jménem Maďarska: vzhledem k tomu, že odpověď komisařky
Kroesové byla rozsáhlá a vyčerpávající a týkala se i složení rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, což byla konkrétní otázka adresovaná mně, která byla podle mě zodpovězena
správně, mohu se omezit jen na pár bodů.

Především bych chtěl zdůraznit, že Maďarsko je plně oddáno hodnotám, zásadám a
pravidlům zakotveným ve Smlouvě, v Listině základních práv a ve všech ostatních nástrojích
mezinárodního práva, evropských či celosvětových, v oblasti lidských práv.

První tvrdá kritika mediálního zákona byla vyslovena před přijetím zákona. Konkrétně
mám na mysli připomínky zástupce OBSE pro sdělovací prostředky. Já jsem jen chtěl, aby
byl daný text přečten, prostudován a analyzován a aby nám následně bylo řečeno, co by
mohlo být špatně, jaký druh pochybností nebo obav by mohl vyvstat ve věci tohoto textu
nebo i ve věci výkladu provádění zákona.

To byl důvod, proč jsme okamžitě přivítali a podpořili Komisi jako strážce Smlouvy a její
analýzu textu, a vyzvali jsme ji, aby vyjádřila své pochyby či obavy. A pak se stalo přesně
toto. Komise zákon pečlivě pročetla, předložila určité návrhy a všechny tyto návrhy byly
přijaty. Mohu jen potvrdit, že pozítří bude zasedání vlády. Přijmeme tento text a okamžitě
jej předložíme maďarskému parlamentu a změny budou přijaty, jakmile to bude
z procesního hlediska možné, a okamžitě vstoupí v platnost.

Chtěl bych poděkovat Komisi za její těžkou práci, pomoc a součinnost, ale také bych chtěl
poděkovat vám všem, kdo jste vznesli spravedlivé a odůvodněné připomínky a pomohli
nám v této věci, která je podle mého přesvědčení mimořádně důležitá, nejen pro nás, ale
i pro Evropskou unii jako celek.

Chtěl bych nabídnout naši pomoc a plnou podporu pracovní skupině, kterou hodlá Komise
zřídit. Je to v zájmu Evropy jako celku a my se všichni chceme na této skupině podílet a
pomoci tak, jak bude v našich silách.

Lituji jedině přehnaných vyjádření, která se objevila v některých politických prohlášeních.
Jak jsem již řekl, zákon byl přijat. Někdy jsme měli pocit, že jsme vystaveni tomu, čemu
Francouzi říkají „un procès d'intention“, jakémusi „Schuldvermutung“. Měl jsem dojem, že zde
existovala presumpce viny, která byla uplatňována namísto presumpce neviny, která je
samozřejmě základním pravidlem každého spravedlivého procesu.
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Někdy tedy prohlášení přesáhla rámec přiměřené a spravedlivé politické diskuse – politické
diskuse, kterou jinak plně podporujeme na vnitrostátní i evropské či celosvětové úrovni.

Vlastně to bylo ke škodě zájmů Evropy jako celku – ke škodě evropské integrace. Nyní
jsem přesvědčen, že jsme to snad překonali. Chtěl bych jen znovu potvrdit náš plný respekt
a na důkaz toho bych vám chtěl říci, že je naším pevným záměrem začlenit Listinu
základních práv do nové maďarské ústavy.

Maďarsko tak bude první zemí, kde bude Listina základních práv nedílnou součástí
maďarského právního systému. Bude použitelná nejen v oblastech upravených právem
Unie, ale bude na vrcholu hierarchie celého právního systému a bude mít přednost před
všemi ostatními právními předpisy či pravidly, ať půjde o trestní právo, sdělovací prostředky
či jakékoli jiné téma.

To by vás všechny mělo ujistit o tom, že základní pravidla, základní hodnoty a základní
zásady, které všichni sdílíme, bude moje země plně respektovat.

Předsedající. −   Rozprava je ukončena.

Obdržel jsem šest návrhů usnesení (4)  předložených podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu.

– Hlasování se uskuteční zítra ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

Csaba Sógor (PPE),    písemně. – (HU) Ve svém návrhu usnesení mí kolegové poslanci
požadují, aby Evropská komise při zkoumání maďarského mediálního zákona přihlédla
i k ustanovením Listiny základních práv, a pokud vláda zákon nepozmění podle požadavků
ve stanovené lhůtě, aby Komise zahájila proti Maďarsku řízení o nesplnění povinnosti.
Podobně kolegové poslanci také požadují, aby Komise ještě v tomto roce iniciovala evropský
regulační rámec, kterým by zajistila prosazování svobody sdělovacích prostředků
v členských státech. Velice rád konstatuji, že je věnována zvýšená pozornost ustanovením
Listiny základních práv, a proto navrhuji, aby Komise přezkoumala i uplatňování Listiny,
a zvláště jejích článků 21 a 22, v případě slovenského jazykového zákona. Dále vítám
skutečnost, že existuje požadavek na iniciování návrhu evropské směrnice pro zajištění
nedotknutelnosti svobody sdělovacích prostředků. Jsem přesvědčen, že vytvoření
podobného regulačního rámce by bylo rozhodně odůvodněné, pokud jde o problémy
s místními národnostními menšinami. Důvodem je to, že v Evropské unii existují země,
kde to není požadavek na vyvážené zpravodajství, co vede k porušování práv evropských
občanů, kteří žijí ve stejných oblastech po staletí, ale jsou to sankce, které jsou jim ukládány
za použití jejich mateřského jazyka.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    písemně. – (PL) Svoboda a pluralita
sdělovacích prostředků je jednou ze základních svobod, na nichž stojí Evropská unie. Proto
mám velkou radost, že Evropská komise důrazně reagovala na informace o maďarském
mediálním zákonu a provedla skutečné kroky. Jako někdo, kdo po mnoho let pracoval ve
sdělovacích prostředcích, budu se zájmem sledovat práci skupiny odborníků, kterou
ohlásila paní komisařka Kroesová a která má Komisi radit s dalšími kroky. Současně bych
chtěla upozornit, že právní analýza souladu maďarského mediálního zákona s evropským
právem, kterou provedla Komise, bohužel doložila slabost evropského práva, konkrétně
směrnice o audiovizuálních službách. Paradoxně tato směrnice nedává Komisi velký

(4) Viz zápis.
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manévrovací prostor. Když tedy byl maďarský zákon analyzován, musela Komise
„natahovat“ některé argumenty a odvozovat je od vlastní Smlouvy (svoboda podnikání) a
nikoli od směrnice. Uvědomuji si, že Evropská unie má na poli audiovizuální politiky
omezenou jurisdikci, na druhé straně však věřím, že sdělovací prostředky, které jsou jedním
ze základů demokracie, musí mít určitá minimální práva a musí pro ně platit společné
normy. Proto sdílím názor své politické skupiny, skupiny Pokrokové aliance socialistů a
demokratů v Evropském parlamentu, že je potřeba přezkum právního rámce EU pro
zavedení minimálních požadavků na svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, a věřím,
že brzy zahájíme vážnou diskusi na toto téma.

14. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou
(rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je doporučení (A7-0034/2011) Roberta Sturdyho jménem
Výboru pro mezinárodní obchod k uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou
unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou [08505/2010 - C7-0320/2010 -
2010/0075(NLE)].

Robert Sturdy,    zpravodaj.  − Pane předsedající, tato dohoda o volném obchodu je první
z nové generace obchodních dohod uvedených v život v roce 2007 v rámci iniciativy
Global Europe. Celosvětová ekonomika, nestabilita a stagnující multilaterální systém
zvyšují potřebu intenzivnějších bilaterálních vztahů a vedou k jejich zvýšenému využívání.
Toto je první dohoda o volném obchodu, v jejímž rámci Parlamentu přísluší posílené
pravomoci, které mu dává Lisabonská smlouva.

Záměrem této dohody o volném obchodu je poskytnout podnikům v širokém spektru
hospodářských odvětví v EU rozsáhlý a komplexní přístup na jihokorejský trh
prostřednictvím řady celních liberalizací, které v historii nemají obdoby. Dohoda zajišťuje
dodržování pravidel WTO-plus v případě například zeměpisných označení, veřejných
zakázek, větší transparentnosti státní podpory a přísného vymáhání práv duševního
vlastnictví, a obsahuje také nanejvýš důležitou kapitolu o udržitelném rozvoji.

Nicméně ačkoliv mnohé výhody této dohody jsou bezprostřední a zjevné, nad jiné vítám
skutečnost, že tato dohoda o volném obchodu obsahuje také účinný dvoustranný ochranný
mechanismus, který EU umožňuje obnovit celní sazby podle doložky nejvyšších výhod,
pokud by tato konkrétní dohoda o volném obchodu způsobila vážnou újmu domácímu
průmyslu EU či pokud by hrozilo, že ji způsobí. Jedná se o ochranný mechanismus, který
konkrétně reaguje na obavy citlivých evropských odvětví, včetně automobilového průmyslu,
odvětví výroby spotřební elektroniky a textilních výrobků, a který jim zajišťuje ochranu,
kterou si zaslouží. V tomto směru bych chtěl poděkovat Pablovi Zalbu Bidegainovi za
práci, kterou na této konkrétní části dohody odvedl.

Jihokorejský trh nabízí významné nové příležitosti pro zboží a služby z EU. Jedná se o trh,
který byl až doposud v důsledku vysokých celních poplatků a nákladných necelních
překážek poměrně izolovaný. Dohoda o volném obchodu povede k rychlému odstranění
vývozních cla pro EU o celkové roční hodnotě 1,6 miliardy EUR. To přinese výhody
vývozcům průmyslových i zemědělských produktů z EU, okamžité úspory v případě
chemických látek – o výši asi 175 milionů EUR – léků, automobilových dílů, průmyslových
strojů a dalších produktů. Je také třeba říci, že čísla, které jsem zmínil, budou v důsledku
zvýšeného objemu obchodu pravděpodobně ještě vyšší. Korea v současné době patří
k zemím, které z celosvětového hlediska představují významnější exportní trhy pro
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zemědělce z EU, kteří ročně prodají Koreji produkty v hodnotě 1 miliardy EUR. Dohoda
o volném obchodu plně liberalizuje téměř všechny zemědělské vývozy EU.

Vývozy jsou tak pro EU důležitým zdrojem růstu. Přispívají k bohatství a zaměstnanosti
evropských podniků i jejich zaměstnanců, a při podněcování hospodářské obnovy Evropské
unie budou působit jako jeden z nejdůležitějších činitelů. Na dosažení této dohody úzce
spolupracovaly Komise a evropská automobilová asociace.

Svět sleduje Evropu, která ukazuje způsob, jak zlepšit obchodní a hospodářské vztahy, a
partneři ze všech koutů světa se dívají. Vždy jsem říkal, že skutečným prostředkem rozvoje
je obchod. Odstraněním překážek obchodu a tím, že stavíme nové mosty, vytváříme nové
příležitosti. Tato konkrétní dohoda o volném obchodu nabízí nový přístup. Představuje
samozřejmě doplněk k Dohá a jako taková přispěje k obnově a růstu Evropy, přičemž
Evropský parlament bude hrát klíčovou roli v rozhodování o budoucnosti celosvětové
obchodní politiky.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat Ignaciovi z Komise. Jeden z ekonomů řekl, že toto
je, Ignacio, pravděpodobně ta nejlepší obchodní dohoda, k níž mohly obě strany kdy
dospět. Vyzývám všechny skupiny, aby odmítly protekcionismus a tuto dohodu podpořily.

Karel De Gucht,    člen Komise.  − Pane předsedající, rád bych poděkoval váženým
poslancům za veškeré úsilí, které Parlament obecně a Výbor pro mezinárodní obchod
(INTA) zvláště vynaložil k zajištění rychlého posouzení a – doufám, že i ratifikace – Dohody
o volném obchodu mezi EU a Koreou. Takto bude umožněn její vstup v platnost.

Tento složitý úkol zahrnoval dva hlavní procesy: dokončení jednání o nařízení o ochranných
opatřeních, které provede ustanovení dvoustranné ochranné doložky Dohody o volném
obchodu mezi EU a Koreou, a přípravu vyslovení souhlasu s touto smlouvou.

Vítám dohodu v prvním čtení mezi Radou a Parlamentem ohledně nařízení o ochranných
opatřeních. Práce, jež byla vykonána, nejenže zajistila právní předpis, který poskytne
nezbytnou ochranu průmyslu EU, ale také potvrdila společný závazek Parlamentu, Rady
a Komise zásadě účinné tvorby právních předpisů. V tomto případě se zároveň jednalo o
první dokument v oblasti obchodu, na němž se Parlament na základě Lisabonské smlouvy
podílel jako spolutvůrce právních předpisů. Výsledek účasti Parlamentu je skutečně
působivý.

Nebudu zde znovu vypočítávat výhody, které má podle očekávání Dohoda o volném
obchodu mezi EU a Koreou ekonomice EU přinést: Vedli jsme zde o nich v minulosti
důkladnou rozpravu, a pan Sturdy je navíc před chvílí shrnul. Místo toho mi dovolte
krátkou vsuvku stran širší perspektivy dohody s Koreou v rámci budoucí obchodní politiky
EU, kterou ve svém sdělení ze dne 9. listopadu 2010 nastínila Komise, a rekapitulaci
základních zásad naší politické linie.

Především i nadále upřednostňujeme multilaterální kanál, kterým je organizace WTO, jako
nejlepší z možných způsobů, jak obchod liberalizovat a stanovit předpisy upravující jeho
celosvětovou podobu. Přes neúspěchy a mrtvý bod, na kterém se od poloviny roku 2008
nacházíme, i nadále aktivně usilujeme o uzavření rozvojového kola jednání z Dohá, nyní
už 10 let od jeho zahájení. Vyjednání dohody se stále vyplatí, a to jak z hlediska
hospodářských přínosů, tak z hlediska dalšího rozvoje WTO. Proto jsem inicioval schůzku
ministrů obchodu ze sedmi zemí světa, které hrají v obchodu nejdůležitější roli, abychom
mohli v Davosu konkrétně pohovořit o tom, jak lze nyní postupovat a dospět do konečné
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fáze, a to na základě podnětu z G20 v Soulu. Věřím, že naše schůzka byla úspěšná a že
vysocí úředníci nyní intenzivně pracují a snaží se na léto zrežírovat politický průlom.

Jak jsme však říkali už v listopadu, bilaterální přístup a multilaterální přístup se k sobě
nemají jako nepřátelé. Opravdu to může být tak, že liberalizace vede k další liberalizaci.
Snažili jsme se dosáhnout bilaterálních obchodních dohod, které ve srovnání s tím, čeho
lze dosáhnout prostřednictvím WTO, přinášejí skutečnou přidanou hodnotu, a budeme
tak činit i nadále, protože tempo multilaterálního pokroku je nutně pomalé. To bylo a i
nadále je naší základní motivací pro uzavření Dohody o volném obchodu s Koreou.

Chci dnes zopakovat závazky Komise, které tato učinila vůči Evropskému parlamentu
v souvislosti s provedením nařízení o ochranných opatřeních a Dohodou o volném obchodu
mezi EU a Koreou.

Nařízení o ochranných opatřeních stanoví, že: „Komise bude Evropskému parlamentu a
Radě každoročně předkládat zprávu o provádění Dohody o volném obchodu mezi EU a
Koreou a bude připravena jednat s příslušným výborem Evropského parlamentu o veškerých
otázkách spojených s prováděním této dohody.

Komise bude pečlivě sledovat, jak Korea plní své závazky týkající se regulačních otázek,
zejména závazky související s technickými předpisy v automobilovém odvětví. Součástí
tohoto sledování budou všechny aspekty nesazebních překážek a výsledky sledování budou
zaznamenány a předloženy Evropskému parlamentu a Radě.

Zvláštní pozornost se rovněž bude věnovat účinnému plnění závazků týkajících se práce
a životního prostředí podle kapitoly 13 Obchod a udržitelný rozvoj Dohody o volném
obchodu. V této souvislosti si Komise vyžádá poradenství od tuzemské poradní skupiny,
která bude zahrnovat zástupce obchodních organizací, odborů a nevládních organizací.
Provádění kapitoly 13 Dohody o volném obchodu bude řádně zaznamenáno a předloženo
Evropskému parlamentu a Radě.

Komise také souhlasí s tím, že je důležité poskytovat účinnou ochranu v případě náhlého
prudkého nárůstu dovozu v citlivých odvětvích, včetně odvětví malých automobilů.
Sledování citlivých odvětví bude zahrnovat automobily, textil a spotřební elektroniku.
Komise v této souvislosti konstatuje, že odvětví malých automobilů je možné považovat
pro účely šetření ohledně ochranných opatření za relevantní trh.

Komise konstatuje, že k označování oblastí za zóny pasivního zušlechťovacího styku na
Korejském poloostrově v souladu s článkem 12 protokolu o pravidlech původu by bylo
zapotřebí mezinárodní dohody mezi stranami, s níž by musel Evropský parlament vyslovit
souhlas. Komise bude Parlament o jednání výboru o zónách pasivního zušlechťovacího
styku na Korejském poloostrově nadále plně informovat.

Komise konstatuje, že pokud se za mimořádných okolností rozhodne prodloužit dobu
šetření podle čl. 4 odst. 3 nařízení o ochranných opatřeních, tak zajistí, aby prodloužená
doba nepřekračovala datum uplynutí jakýchkoli prozatímních opatření zavedených podle
článku 5.

Komise a Evropský parlament navíc souhlasí s tím, že při sledování provádění Dohody o
volném obchodu mezi EU a Koreou a nařízení o ochranných opatřeních, je třeba úzce
spolupracovat.

Za tímto účelem Komise, pokud Evropský parlament přijme doporučení k zahájení šetření
ohledně ochranných opatření, pečlivě přezkoumá, zda jsou podle tohoto nařízení splněny
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podmínky zahájení z moci úřední. Pokud se bude Komise domnívat, že podmínky splněny
nejsou, předloží zprávu příslušnému výboru Evropského parlamentu, jejíž součástí bude
vysvětlení všech faktorů podstatných pro zahájení šetření.

Na žádost Výboru pro mezinárodní obchod předloží Komise tomuto výboru zprávu o
jakýchkoli konkrétních obavách spojených s plněním závazků týkajících se nesazebních
opatření nebo kapitoly 13 Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou ze strany Koreje.“
Tolik citace.

A konečně, dovolte mi podrobnější zmínku o dvou tématech, která vás zajímají: korejská
legislativa o emisích CO2 z automobilů a doplňková dohoda k návrhu dohody o volném
obchodu mezi Koreou a Spojenými státy (KORUS), která byla dokončena v prosinci roku
2010.

Dne 24. ledna 2011 Korea potvrdila, že předchozí návrh právní úpravy emisí CO2 dozná
několika změn, které uspokojivě vyřeší řadu obav vyjádřených evropskými výrobci
automobilů, a zároveň zachovají ambiciózní cíle Koreje v oblasti snižování emisí. Tyto
změny, které Komise vítá, nezmění celkové emise, ale stanoví spravedlivější sdílení zátěže
mezi korejskými výrobci automobilů a výrobci automobilů z EU.

Ujišťuji vás, že postoj EU ke korejské právní úpravě týkající se CO2 byl ve všech fázích úzce
koordinován v rámci Komise, a to zejména s mou kolegyní Connie Hedegaardovou a GŘ
pro oblast klimatu tak, aby nedošlo k podkopání úsilí Koreje ve věci ochrany životního
prostředí.

Pokud jde o doplňkovou dohodu k návrhu dohody o volném obchodu mezi Koreou a
Spojenými státy z prosince roku 2010, Komise v ní nenalezla prvky, které by mohly mít
negativní vliv na EU. Kontaktuji však svého korejského kolegu, aby bylo zajištěno, že pro
evropský automobilový průmysl nevyvstane v budoucnu žádná konkurenční nevýhoda
v tom smyslu, že neharmonizované bezpečnostní normy pro automobily nebudou
uplatňovány restriktivněji, než tomu bylo v době, kdy probíhala jednání.

Komise bude bedlivě sledovat provádění tohoto ustanovení. Zejména pracovní skupina
pro motorová vozidla a jejich části, která se Dohodou o volném obchodu zřizuje, bude
zkoumat praktické aspekty provádění dohody tak, aby bylo zajištěno, že problémy
s přístupem na trh budou řešeny účinně a rychle.

Závěrem mi dovolte zdůraznit, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou bude
nejen významným přínosem pro evropské vývozce na korejský trh, ale také jasným signálem
našeho odhodlání využívat nové příležitosti v klíčových asijských ekonomikách.

Na obavy některých zúčastněných stran také reagujeme účinným a účelným nařízením o
ochranných opatřeních. Protože toto nařízení podléhá řádnému legislativnímu postupu,
Rada i tato sněmovna měly možnost zavést mechanismy reakce na pociťovaná rizika pro
případ, že by tato rizika opravdu nastala.

Tato dohoda o volném obchodu a nařízení o ochranných opatřeních pro nás představují
vynikající balíček, který doufám zítra podpoříte.
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PŘEDSEDAJÍCÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Daniel Caspary,    navrhovatel stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. – (DE) Pane
předsedající, dámy a pánové. Mezinárodní obchod a vývoz představuje důležitý zdroj růstu
a zaměstnanosti v Evropě. Dohoda o volném obchodu, o které dnes vedeme rozpravu,
posílí konkurenceschopnost Evropské unie a významně zlepší přístup našich podniků
k vysoce dynamickému regionu růstu. Evropská i korejská ekonomika dohodou významně
získají. Náš hrubý domácí produkt se zvýší. To by mohlo vést k vytvoření nových
pracovních míst. Objem našeho vývozu do Koreje se během příštích několika let podle
všech prognóz zdvojnásobí, protože dojde ke zrušení cel a necelních překážek, přičemž
jenom na clech se takto za rok ušetří 1,6 miliard EUR. Evropské unii vznikne nový
významný objem obchodu se zbožím a službami o hodnotě až 19 miliard EUR.

Zvláště mě těší, že Komise v jednáních plně zohlednila doporučení, která k těmto jednáním
Martinovou zprávou z roku 2008 vydal Evropský parlament. Jsem také rád, že Evropská
komise vzala v potaz jak obavy vyjádřené Parlamentem, tak obavy vyjádřené jednotlivými
odvětvími a že také dokázala v několika posledních týdnech některé z těchto obav rozptýlit.
To, co jsem v oblasti zahraničního obchodu nikdy v minulosti nezažil, je pozitivní zpětná
vazba, přicházející dokonce z odvětví zemědělství, které pro nás v oblasti obchodních
vyjednávání představuje většinou spíše problém.

Pokud jde o zemědělství, dohoda od 1. července 2011 usnadní evropským zemědělským
produktům přístup na jihokorejský trh. Doposud se na jihokorejský trh bezcelně dostávala
pouhá 2 % našich zemědělských výrobků. V případě vepřového masa se ročně na clech
zaplatí 240 milionů EUR a v případě mléka a mléčných výrobků kolem 100 milionů EUR.
Všechny tyto překážky, které našemu domácímu zemědělství brání v přístupu k trhu, se
nyní zruší. Velmi by mě potěšilo, pokud by Evropská komise zvážila, jak bychom mohli
v zemích, které budou z této dohody o volném obchodu těžit, zřídit nějaký program pro
přístup na trh, a to zejména pro tuto oblast, nejen pro malé a střední podniky, ale také pro
oblast zemědělství.

Především by mě ale potěšilo, pokud by se nám podařilo zajistit, aby také naši partneři
v Jižní Koreji nyní skutečně provedli opatření k usnadnění obchodu slíbená v dohodě.
Vyzývám k tomu, aby bylo pozorně sledováno, zda nedochází k zavádění nových překážek
obchodu, a zejména bych chtěl pogratulovat Komisi.

To, čeho dosáhla Komise, i to, čeho dosáhli parlamentní zpravodajové, a to zvláště
v třístranných jednáních, je nám všem příkladem. Doufám, že zítra v této sněmovně budeme
mít širokou většinu, která bude hlasovat pro tuto dohodu.

Pablo Zalba Bidegain,    jménem skupiny PPE.  –  (ES) Pane předsedající, dámy a pánové,
pane komisaři De Guchte, na začátku tohoto funkčního období Parlamentu, které je mým
prvním, byla jednou z prvních záležitostí, o které jsem zde slyšel hovořit, právě Dohoda
o volném obchodu s Koreou. Některá odvětví evropského průmyslu, zejména automobilový
průmysl, byla jednomyslně proti této dohodě. Jakožto občan Navarry a Španělska, kde
automobilový průmysl tvoří podstatnou část ekonomiky, jsem cítil povinnost zapojit se
a zlepšit, když už ne samotnou dohodu, což už tehdy nebylo možné, tedy alespoň
ustanovení o ochranné doložce , kde právě Parlament mohl přijít se zlepšeními.

Vytkli jsme si tedy dva cíle. Zaprvé ochránit průmysl a pracovní místa v něm a zadruhé
zatraktivnit dohodu pro odvětví, jichž se dotýká, zejména pro automobilový průmysl.
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Našim cílem nebylo toliko vyhnout se úplnému odmítnutí, nýbrž získat pro tuto dohodu
podporu. Domnívám se, že dnes zde můžeme říci „úkol splněn“. To vše díky tvrdé práci a
odbornému zázemí Parlamentu.

Dovolte mi vyjádřit svou vděčnost zpravodajovi a stínovým zpravodajům obou zpráv za
jejich vynikající práci. Děkuji, Roberte. A děkuji také za tvá slova.

Je třeba vyslovit uznání také členům Výboru pro mezinárodní obchod v čele s předsedou
panem Moreirou. ¡Muito obrigado!, Vitale.

Chtěl bych také poděkovat belgickému předsednictví Evropské unie za vynikající práci.
Úsilí předsednictví přineslo ovoce v podobě dohody, jíž jsme v prosinci konečně dosáhli.

Konečně mi dovolte vyzdvihnout práci Evropské komise, a zejména příspěvek Ignacia
Bercera, za který jsem velmi vděčen. Zítra budeme hlasovat pro doložku, která bude
účinnější, snadněji uplatnitelná a poskytne evropskému průmyslu skutečnou ochranu.
Dnes byly obavy ohledně Dohody o volném obchodu s Koreou do značné míry rozptýleny.
Můžeme snad i říci, že téměř úplně zmizely. Dnes příležitosti, které tato dohoda přináší,
jasně převažují nad nejistotami. Evropský parlament by měl být pyšný na dobře vykonanou
práci.

Bernd Lange,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a
pánové, Lisabonská smlouva v podstatě postavila obchodní politiku na nový základ. EU
sama je příslušná pro obchodní politiku a Parlament dává, či naopak upírá svůj souhlas.
V tomto ohledu jsme nabyli novou odpovědnost. Můžeme se jí zhostit, pouze pokud
budeme jednat společně. Jasně jsme to dokázali v této záležitosti. V tomto směru bych
chtěl také poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům.

Obchodní politika není samoúčelná. Jejím cílem je zaprvé posílit pracovní místa a rozvoj
průmyslu v Evropské unii a zadruhé zlepšit podmínky pro lidi v jiných částech světa.
Obchodní politika musí směřovat k dosažení obou těchto cílů. Tuto dohodu proto musíme
hodnotit touto optikou. Celkově se jedná o krok správným směrem, tedy směrem ke splnění
těchto dvou požadavků. Nicméně samozřejmě k několika bodům máme i kritické
připomínky, například k otázce vracení cel v Jižní Koreji, která některým průmyslovým
odvětvím v Jižní Koreji, a to zejména v citlivých oblastech, jako je automobilový průmysl,
poskytne jednostranné konkurenční výhody. Bylo proto správné, že jsme velmi intenzivně
jednali o ochranné doložce a že jsme tuto doložku, která stanoví pečlivé sledování přesně
těchto bodů, společně prosadili, abychom si mohli být jisti, že možnost vracení cel v Jižní
Koreji nepovede k narušení hospodářské soutěže v Evropě. Parlament zde správně zavedl
ochranná opatření.

Zadruhé, cílem této dohody je také zlepšení situace v Jižní Koreji ku prospěchu našich
tamních kolegů. Jižní Korea má, pokud jde o kapitolu 13, stále co zlepšovat, zejména
pokud jde o otázku základních pracovněprávních norem, které stanoví Mezinárodní
organizace práce. Dvě naprosto klíčové základní pracovněprávní normy – č. 87 a č. 98
týkající se kolektivního vyjednávání – nebyly provedeny ani ratifikovány. V trestním
zákoníku existuje také paragraf 314, narušování klidu v podniku. Žádná z těchto věcí není
v souladu s charakterem a ustanoveními této dohody. Spoléhám tedy, pokud jde o změnu
této situace v Jižní Koreji, na vás, pane komisaři, a na vaše prohlášení, které jste na podporu
ochranné doložky pronesl, tak aby se tato dohoda stala vzorem pro dohody budoucí, aby
se globalizace mohla rozvíjet spravedlivým způsobem.
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Michael Theurer,    jménem skupiny ALDE. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy
a pánové, v současné době jsme svědky historické situace, protože Dohoda o volném
obchodu s Jižní Koreou, o které vedeme rozpravu a kterou hodláme přijmout, je první
dohodou o volném obchodu projednávanou podle nového lisabonského systému, který
dává Parlamentu plnou pravomoc spolurozhodování.

Důležitá oblast politiky – obchodní politika – se tak stává demokratičtější. My, jako
Parlament, toto považujeme za důležité. Rozprava zde v Parlamentu také ukázala, že se
nám, pokud jde o ochranné doložky, podařilo zohlednit významné obavy, které nám sdělili
pracovníci, společnosti i sdružení, zlepšením ochranné doložky, jejímž záměrem je chránit
do budoucna zájmy průmyslu, a především pracovní místa tím, že se vytvoří rovné a
spravedlivé podmínky hospodářské soutěže a vyloučí se asymetrie. Na to jsme se my, jako
skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, zaměřili.

Jakožto stínový zpravodaj za svou skupinu jsem rád, že se nám v tomto ohledu podařilo
uspět. Mechanismus vracení cel, který v nás zpočátku vyvolával určité obavy, je nyní
výslovně zahrnut do ochranné doložky, a průmysl, a také Parlament, má možnost vyzvat
Komisi k provedení šetření. Je plánován proces sledování, který má být ustaven
transparentním způsobem prostřednictvím online platformy, a rozsah šetření faktorů,
které jsou rozhodné ve věci toho, zda byla evropskému průmyslu způsobena významná
škoda, je větší. Jsou stanoveny také mechanismy pro sledování, které provádí Komise, a
to zejména u citlivých odvětví v případě zvýšení objemu dovozu. Můžeme začít tímto a
soustředit se na výhody související s dohodou s Jižní Koreou, například na významné
snížení cel – Komise očekává, že podniky v Evropě ušetří 1,6 miliardy EUR.

Rád bych proto poděkoval panu komisaři De Guchtovi, který osobně tvrdě pracoval, aby
nám umožnil dosáhnout kompromisu, a to také kompromisu s Radou. Chtěl bych
poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům, zvláště panu Sturdymu a panu
Zalbovi Bidegainovi za vynikající práci. Podařilo se nám dosáhnout něčeho opravdu
dobrého.

Yannick Jadot,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, jedná
se vlastně o první významnou dohodu o volném obchodu, kterou Evropa za posledních
několik let schválila, a pokud jde o dohody o volném obchodu, je třeba říci, že ambice vám
rozhodně nechybí – Jižní Korea, Kanada, Indie, MERCOSUR. Pokud jde o dohody o volném
obchodu, neexistuje jediná země či oblast, která by ambicím Evropské komise unikla.

V případě této dohody budou, jak jsme viděli, pouze vítězové, ale přesto si kladu otázku,
kdo tito vítězové vlastně budou, když slyším, že prý budou v odvětví zemědělství. Jako
zvolený zástupce Bretaně vám mohu říci, že v tomto regionu, který produkuje více než
60 % francouzského vepřového masa, těch několik málo výhod pro
zemědělsko-potravinářské firmy nevynahradí pokles cestovního ruchu, zhoršení stavu
životního prostředí a zdraví pracovníků ani ztráty zemědělců.

Existuje tedy také velký počet poražených, a máme my zde vizi toho, jak bude hospodářská
a sociální Evropa vypadat, jakmile budou všechny tyto dohody o volném obchodu uzavřeny?
Nemáme, a ani nevíme, zda nakonec vůbec nějaké průmyslové či hospodářské odvětví,
které bude moci z těchto dohod o volném obchodu těžit, zbude.

Nadto, a to je nejdůležitější, můžete nám, pane komisaři, krásně namlouvat, že
nezpochybňujeme politiku Jižní Koreje v oblasti životního prostředí a klimatu, ale není to
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pravda. Budeme moci vyvážet obrovská luxusní auta, a tato dohoda odmění výrobce těchto
aut, kteří v boji se změnou klimatu vyvíjejí minimální úsilí.

Evropská unie poprvé zpochybňuje politiku v oblasti klimatu jednoho ze svých obchodních
partnerů. Začala už Evropská komise pod tlakem Kanady měnit svou směrnici o kvalitě
paliv?

Domníváme se, že máme ambice Evropy seřazeny špatně. Životní prostředí a klima musí
stát před obchodem. Proto naše skupina bude hlasovat proti této dohodě.

Helmut Scholz,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři,
Dohodou o volném obchodu mezi EU a Koreou z října roku 2010, jíž Komise a Rada daly
přívlastek nejambicióznější dohody svého druhu, jež byla kdy mezi EU a vysoce
industrializovaným státem dojednána, má během příštích pěti let padnout asi 98 %
bilaterálních ochranných cel. Obchodní výměna mezi EU a Koreou se má ve střednědobém
výhledu zdvojnásobit, čímž se – jak se tvrdí – zrychlí hospodářský růst a vytváření
pracovních míst a prosperity. Má skupina a já máme o této prognóze důvodné pochyby.

Odhlédneme-li od mantry o roli volného obchodu jakožto svého druhu spasitele celosvětové
ekonomiky, která se v současné době nachází v neutěšeném stavu, což se také odráží
v samotné Dohodě o volném obchodu, není z této dohody jasné, zda nám pomůže nebo
bude moci pomoci vypořádat se s celosvětovými výzvami, které před námi v důsledku
změny klimatu a nezbytné základní ekonomické restrukturalizace vyvstávají. Jaká jsou
kritéria účinnosti a jaká jsou kritéria volného obchodu? Dohoda o volném obchodu, která
byla uzavřena, však zároveň, pane komisaři, neobsahuje prakticky žádné zmínky o
udržitelnosti do budoucna, usměrněné změně či mezinárodní hospodářské spolupráci.
Uzavírá se dohoda, která ještě stále obchází základní normy Mezinárodní organizace práce.

(Předsedající řečníka přerušil.)

Anna Rosbach,    jménem skupiny EFD. – (DA) Pane předsedající, zítra budeme hlasovat o
Dohodě o volném obchodu s Koreou, dlouho jsme na to čekali. Většina z nás se shodne
na tom, že touto dohodou obě strany získají. Dohoda bude přínosem zvláště pro evropské
zemědělce a hospodářské subjekty. Nesmíme však zapomenout na skutečnost, že tato
dohoda nepřináší evropským společnostem a korejským zemědělcům jen výhody. Některá
odvětví budou z dohody těžit, zatímco jiná budou nutně tratit. V budoucnu si tak budou
občané EU moci koupit levnější technologické výrobky či auta z Koreje. Na oplátku získá
Korea z Evropy potraviny, které nutně potřebuje, a také léky a luxusní zboží. Dohoda
možná také zlepší environmentální a pracovní podmínky v Koreji – vyplatí se to
připomenout a je to něco, co by nás mělo těšit. Doufám, že tato dohoda bude moci rychle
vstoupit v platnost, zvláště s ohledem na to, že EU chce předběhnout Spojené státy, které
s Koreou rovněž vedou jednání o podobné dohodě, a získat v souvislosti s rychlejším
startem proti nim výhodu. Konečně bych ráda poděkovala všem zpravodajům, kteří byli
do této věci zapojeni, za jejich neúnavnou a velmi kompetentní práci.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . –  (NL) Pane předsedající, zítra budeme hlasovat o Dohodě
o volném obchodu s Jižní Koreou. Musím říci, že na první pohled vypadá dobře. Delegace
nizozemské Strany pro svobodu (PVV) důrazně podporuje volný obchod. Bohužel Evropská
unie neodolala a přidala k dohodě ochrannou doložku. To znamená, že
nekonkurenceschopným společnostem bude poskytnuta ochrana, když nebudou s to
udržet se tváří v tvář konkurenci korejských produktů.
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Řečeno jinak, pokud se evropští spotřebitelé rozhodnou koupit korejské produkty spíše
než produkty evropské z toho prostého důvodu, že korejské budou kvalitnější či lepší,
dojde znovu k zavedení překážek obchodu. Podívejme jak zvrácený evropský reflex uchýlit
se k protekcionismu a intervenci na trhu znovu napřimuje hlavu.

Pane předsedající, volný obchod, který neobnáší žádné nevýhody pro evropský průmysl,
je samozřejmě iluzí. Snažit se tento fakt překonat zařazením ochranné doložky a nabídkou
náhrad pro znevýhodněná odvětví je tedy naprosto scestným řešením.

Odvětvím, jimž se nedaří konkurovat, se tak umožní pokračovat v tom, co vždy dělala,
namísto toho, aby se přizpůsobila konkurenci. A co je ještě horší, kdo nakonec za všechno
zaplatí? Přesně tak: naši občané, bohužel. Jako spotřebitelé budou nuceni platit při nákupu
vyšší ceny, a navíc budou jako daňoví poplatníci muset vysolit potřebné náhrady.

Jak mám voličům z mého okrsku vysvětlit, že v budoucnu budou platit, když například
Fiat ztratí část svého podílu na trhu ve prospěch automobilky Kia? Taková pravidla nemají
v Dohodě o volném obchodu místo. V praxi se nejedná o nic jiného než o dotování
neefektivních společností na úkor evropských občanů. Volný obchod? Skvělý nápad, ale
odstraňme, prosím, tuto ochranou doložku.

Elisabeth Jeggle (PPE).   – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, Jižní Korea je skutečně
velmi důležitým trhem pro výrobky evropského průmyslu – což už bylo zdůrazněno,
přičemž byla vyzdvižena vozidla – ale také pro zemědělce. Zdůraznila bych, že potřebujeme,
aby byla dohoda výhodná pro obě strany. Přichází nová generace, což je dobře. Dohoda
s Jižní Koreou obsahuje kapitolu o udržitelném rozvoji, jejímž obsahem jsou pracovněprávní
normy, environmentální politika a mechanismus sledování, do něhož má být zapojena
občanská společnost. To je také dobře.

Dohoda o volném obchodu představuje krok správným směrem, a chtěla bych poděkovat
všem, kdo se na ní podíleli, a zdůraznit, že v tomto směru byl odveden kus velmi dobré
práce. Ráda bych však také vyzvala ke stanovení jasných pravidel pro výrobní řetězec jako
celek, a to obzvláště pokud jde o potraviny. Neměli bychom brát v potaz pouze konečný
produkt a prospěch by neměl plynout pouze zemědělskému průmyslu, ale také
zemědělcům.

Když se liberalizují obchodní toky, musí být v zájmu evropských spotřebitelů a našich
zemědělců plně zajištěno, aby zemědělské produkty dovážené do Evropské unie splňovaly
naše přísné normy v oblasti ochrany životního prostředí, zvířat a spotřebitelů a aby byly
tyto normy dodržovány také v místě původu produktu a v rámci celého produkčního
řetězce.

Zítra podpořím postoj Výboru pro mezinárodní obchod, ale pokud jde o snahy o další
liberalizaci, vyzvala bych velmi důrazně k tomu, aby byl brán ohled na potravinářské
odvětví a zemědělce.

Vital Moreira, (S&D).   – (PT) Pane předsedající, jakožto předseda Výboru pro mezinárodní
obchod bych především chtěl vyjádřit své uspokojení nad skutečností, že se chystáme
úspěšně dokončit naši první velkou zkoušku výkonu pravomocí spolurozhodování, jež
nám v oblasti obchodních dohod svěřuje Lisabonská smlouva. Mám pocit, že jsme našich
pravomocí využili velmi odpovědně, a věřím, že je tudíž naprosto namístě, abych poděkoval
zpravodajům a stínovým zpravodajům a také vyjádřil svůj vděk Komisi a Radě vedené
belgickým předsednictvím, že vyjednávání o nařízení o ochranných opatřeních probíhala
z jejich strany v duchu spolupráce.
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Je třeba říci, že při hlasování ve Výboru pro mezinárodní obchod drtivá většina členů
hlasovala pro to, aby byl doporučen souhlas s Dohodou o volném obchodu a s přijetím
nařízení o ochranném mechanismu. Ukazuje se tak, že Parlament je schopen na podporu
větší otevřenosti mezinárodního obchodu vytvořit politickou koalici se širokou základnou,
v podstatě v souladu s jednou ze zásad, které samotná obchodní dohoda stanoví.

Tato obchodní dohoda je dle mého soudu prospěšná pro obě strany. Díky vzájemnému
otevření obou trhů budou moci obě ekonomiky těžit ze svých konkurenčních výhod.
Obchodní dohoda nejenže odstraní celní a necelní překážky, zahrnuje také otevření trhu
veřejných zakázek, chrání práva duševního vlastnictví a práva zaměstnanců a normy
ochrany životního prostředí.

Jakmile dojde k ratifikaci dohody, což se doufám stane zítra, musíme odhodlaně přikročit
k další fázi, kterou je provedení této dohody.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, tato dohoda obsahuje
doložku, která nás nepřesvědčuje a nikdy nás nepřesvědčovala. Hovořím o vracení cel,
které Korea obdrží za dovezené produkty z Číny a jiných zemí. Už jsme o tom hovořili,
nicméně jako liberální demokrat považuji toto opatření za velmi nesprávné. Jedná se o
druh vývozní subvence, a mně by se líbilo, kdybychom při hlasování o této dohodě získali
záruku, že tato doložka nebude představovat precedens a nestane se součástí žádné
z budoucích dohod.

Zítřejším hlasováním se uzavře jedna část cesty, na kterou jsme se společně vydali, ale
pouze její jedna část, protože vztah mezi Parlamentem a Komisí musí pokračovat,
v neposlední řadě s ohledem na vlastní provádění ochranné doložky. V zájmu evropského
průmyslu a evropských pracovníků si nemůžeme dovolit žádné chyby v jejím provádění,
jinak budeme v budoucích dohodách čelit obrovským problémům.

Tento rok je na Dálném východě rokem králíka, a já tedy doufám, že evropský průmysl
poběží jako králík a využije to, co mu tato dohoda může nabídnout.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, stále si velmi
dobře vzpomínám, jak lidé v Koreji, zvláště mladí lidé, vyšli do ulic – tak jako nyní lidé
v Egyptě a Tunisku –, a tváří v tvář obuškům a zbraním policie bojovali za svobodu,
demokracii a sebeurčení. To, co se od té doby stalo, je neuvěřitelné. Je neuvěřitelné, kolik
se toho v Koreji dosáhlo ve věci demokracie, sebeurčení a svobody, ale také pokud jde o
ekonomiku a nyní ve stále větší míře i v případě životního prostředí. Korea je díky tomu
dobrým příkladem pro mnoho jiných asijských zemí a je také zemí, v jejímž případě vítám
naši užší spolupráci, a společnou práci na omezení celních překážek a prosazení
spravedlivějšího obchodu.

Tuto dohodu dnes přesto odmítáme, a to z několika konkrétních důvodů, některé z nich
už zmiňoval můj kolega pan Jadot. Nad rámec toho, co zde už zaznělo, bych ještě zmínil
úpravu v oblasti finančního odvětví, kterou považujeme za krok špatným směrem. Existují
pro to však také zásadní důvody. Uzavíráme stále více a více dohod o volném obchodu,
přičemž každá z nich dává vzejít další. Nepotřebujeme změť stále většího množství
jednotlivých dohod, ale spravedlivá a poctivá pravidla pro světový obchod jako celek.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). -   Pane předsedající, dohoda o volném obchodu
nemůže být jenom o clech. Musí být také o právech duševního vlastnictví.
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Podnik v mém volebním okrsku, Avon Protection, je předním výrobcem plynových masek.
Avon se domnívá, že jeho patenty byly narušeny jednou jihokorejskou firmou, jejíž výrobky
lze prostě označit za kopie. V Jižní Koreji má fungovat ochrana patentů, rozhodne však
korejský soud opravdu ve prospěch britské společnosti a v neprospěch korejského podniku?

Aby mohl volný obchod fungovat, je zapotřebí rovných podmínek a, ano, ochranná
doložka, jako je doložka Pabla Zalby Bidegaina, je užitečná, ale protistrana musí zaručit,
že dohoda bude fungovat oběma směry, jinak se Dohoda o volném obchodu, která má
přinést prospěch oběma stranám prostě stává naprosto jednostrannou.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, domnívám
se, že je chybou, že se rozprava o Dohodě o volném obchodu s Koreou proměnila ve spor
mezi domnělými neoprotekcionisty a skalními zastánci volného obchodu. Domnívám se
také, že je chybou, že Komise jednala více jako rozvojová agentura ekonomiky služeb než
jako politická vláda 500 milionů Evropanů, která by měla hledat rovnováhu mezi hlediskem
růstu na straně jedné a hlediskem zaměstnanosti a rozdělení bohatství na straně druhé.

To, čím se lišíme od Spojených států, které ještě tuto dohodu neratifikovaly – a víme proč
–, a to se týká také vztahů s Koreou, je skutečnost, že žádná z ekonomických mocností
světa nevystaví svůj kvalitní – a zdůrazňuji slovo „kvalitní“ – výrobní průmysl neodvratným
procesům rozkladu a neobětuje jej na oltář finančních zájmů, a nepostaví proti sobě bílé
límečky z londýnské City a dělníky v bílých pláštích v moderních evropských továrnách,
což je přesně to, co Evropa po krizi nepotřebuje.

To vše, pane Sturdy, pane komisaři, nikterak nesouvisí s neoprotekcionismem. Jinak
bychom do této kategorie museli zařadit ministry průmyslu Španělska, Německa, Polska,
Portugalska, Francie a Itálie, kteří ve vydání deníku Le Monde ze dne 10. února zopakovali
to, že je zapotřebí, aby se středobodem práce evropských orgánů stal zájem Společenství,
přičemž uvedli, že v tomto případě jej určitě nelze chránit ochrannou doložkou, ať už je
jakkoliv záslužná.

Odehrálo se tedy výborné akademické cvičení v oblasti mezinárodních obchodních vztahů,
nedokázali jsme však jednat v zájmu Evropy. Proto…

(Předsedající řečníka přerušil)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, tato dohoda o volném obchodu
je první, kterou se od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost zabýváme, a proto se my
poslanci Evropského parlamentu domníváme, že nemůže opravdu vstoupit v platnost,
dokud neobdržíme pevné záruky, záruky, které navíc musí být vzorem pro budoucí
obchodní dohody. Na nás – na vás a na nás – tedy bude zajistit vhodné provádění těchto
mechanismů za účelem ochrany evropské ekonomiky v případě narušení hospodářské
soutěže.

V žádném případě by to však z naší strany nemělo vést k rezignaci na strategické myšlení
ve dvou oblastech. Zaprvé je k zajištění skutečně spravedlivé hospodářské soutěže nezbytné
zohlednit v obchodních dohodách sociální, zdravotní a environmentální normy. To je
nezbytný požadavek.

Má druhá poznámka je ta, že Evropa konečně musí dát sama sobě nástroje nutné k udržení
či obnově výrobní kapacity, např. průmyslové či zemědělské výrobní kapacity, a udržení
– a to je pro budoucnost naprosto zásadní – svého technologického pokroku.
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Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, doufám, že se z toho,
co právě projednáváme, nevyklube další a možná i poslední smrtelná rána našim
ekonomikám. Už dnes jsme zaplaveni zbožím vyráběným za nízkých či velmi nízkých
nákladů, které k nám přichází zejména z východní a jihovýchodní Asie. Mnoho italských
společností, zvláště malých a středních podniků, přivedla nekalá hospodářská soutěž na
kolena. Znamená to, že nemohou konkurovat na trhu, což má tragické následky pro
ekonomiku, a zejména zaměstnanost.

Tato dohoda stanoví různé ochranné doložky a klauzule, kdo nám však může zaručit, že
se později budou tato pravidla opravdu uplatňovat? Existuje stále příliš mnoho neznámých
a potenciální příjem hrstky velkých producentů nemůže vždy být jen na úkor nejmenších
producentů. V mém regionu, Toskánsku, je náš textilní průmysl – který byl historicky
motorem vývoje – už nyní ve vážném stavu v důsledku asijské konkurence: Doufám jenom,
že tomuto odvětví – a pravděpodobně i mnoha jiným odvětvím – nezasadí touto dohodou
smrtelnou ránu sama Evropa.

Pro tuto dohodu nebudeme hlasovat.

Peter Šťastný (PPE).    – (SK) Pane předsedající, od začátku vyjednávání v květu 2007 byla
cesta k Dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou dlouhá a obtížná. Přes jasné přínosy pro
obě strany byla některá klíčová odvětví evropského průmyslu vystavena vážným rizikům.
I já jsem vyjádřil výhrady na půdě tohoto Parlamentu a volal po spravedlivých a vyvážených
pravidlech hry.

Řešením bylo dvoustranné ochranná doložka. Rád bych poděkoval Robertovi Sturdymu
a Pablovi Zalba Bidegainovi za vedení, které jako zpravodajové poskytli, a všem ostatním
zúčastněným. Díky spojenému úsilí se ekonomiky EU a Jižní Koreje stanou bohatšími o
miliardy eur. Od července 2011 budou skutečnými vítězi této dohody spotřebitelé a občané
obou stran.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, všichni říkali, že Dohoda
o volném obchodu s Korejskou republikou představuje ze strany Unie institucionální a
strategickou inovaci. Jedná se však o nevyváženou dohodu, která bude mít negativní dopad
na evropský výrobní průmysl.

Odstranění cel na korejské produkty výměnou za zvýšení environmentálních a sociálních
norem v Koreji nelze považovat za spravedlivé. Korejský loďařský průmysl těží ze značné
státní podpory, která mu umožnila získat 30% podíl na světovém trhu. Znamená to, že
evropský průmysl, ať už automobilový, textilní, chemický či jakýkoliv jiný, se musí bránit
proti konkurenci, které je nekalá, když ne formálně, tak aspoň fakticky.

Zavedení ochranné doložky je vhodným opatřením, nestačí však na zalátání všech slabých
míst v dohodě. Vyzývám tedy Evropskou komisi, chce-li opravdu hájit evropské
hospodářské zájmy, k větší prozíravosti.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, v tomto případě se jedná o vrchol
určité vize obchodu zaměřené pouze na konkurenci namísto harmonizace a reciprocity;
tedy konkurenci mezi zeměmi, producenty a pracovníky.

Očekává se, že velké ekonomické skupiny a nadnárodní společnosti zaznamenají díky této
dohodě o volném obchodu, tak jako vždy, zisky v řádech milionů eur. Jako vždy však
druhá strana mince chybí: obětování milionů malých výrobců a malých a středních podniků,
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oběti v oblasti životního prostředí, zničení výrobní kapacity a pracovních míst a frontální
útok na mzdy a práva pracovníků.

Tato dohoda se primárně dotkne zemí jako Portugalsko a regionů, které jsou nejvíce závislé
na dotčených odvětvích, odvětví výroby textilu, automobilových dílů a elektroniky. Je
příznačné, že už sám zpravodaj předvídal neodvratné propouštění po celé Evropě, víme
však také, že odbory a venkovské organizace v Korejské republice jsou proti této dohodě.

Je tedy zřejmé, kdo budou vítězové, a kdo poražení, až bude dohoda nakonec uzavřena.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Pane předsedající, tato obchodní dohoda s Jižní Koreou
je ambiciózní a komplexní. Přispěje k odstranění významných překážek obchodu a evropské
společnosti z toho budou moci těžit. Lepší přístup na jihokorejský trh zlepší tržní postavení
evropských společností.

Vzhledem k tomu, že ostatní významní hráči jako Spojené státy, Chile, a země EFTA usilují
o uzavření obchodních dohod s Jižní Koreou nebo je už uzavřely, se jedná o velmi důležitý
krok. Touto dohodou Evropská unie dává najevo, že se neizoluje od otevřeného a
udržitelného obchodu v době, kdy jiné státy mají protekcionistické tendence. Obchod
nabízí cestu z hospodářské krize. Nesmí se však dopustit, aby se volný obchod změnil v
plenění.

Ocelářský a automobilový průmysl si v této věci dělají starosti, a ne zcela bezdůvodně. Při
provádění dohody proto musíme pozorně sledovat, zda jsou plněny všechny podmínky,
a musíme zajistit, abychom byli, pokud to bude nutné, schopni použít dvoustranné
ochranné doložky rychle a účinně.

Karel De Gucht,    člen Komise. − Pane předsedající, pokusím se být mimořádně stručný.

Zaprvé, pokud jde o otázku, kterou položil Earl of Dartmouth, v případě porušení práv
duševního vlastnictví, a to včetně patentů ve třetích zemích, je na místě, aby se dotčené
subjekty obrátily na dostupné prostředky vymáhání práva, včetně právních řízení, jelikož
se jedná o věc mezi dvěma soukromými společnostmi.

V konkrétním případě společnosti Avon Protection by bylo namístě, aby osoba z Vašeho
volebního okrsku nejprve usilovala o nápravu domnělého porušení patentu prostřednictvím
stávajícího korejského právního rámce. Pokud by výkon práva dostupný v Koreji nebyl
dostatečně spravedlivý či rychlý, pak by se do věci mohla vložit Komise.

Pokud jde o poznámky pana Jadota, prvotní návrh korejského právního předpisu by nutil
výrobce automobilů v EU, aby u svých vozů snížili emise CO2 dvakrát více než výrobci
korejští. Bylo tomu tak hlavě z toho důvodu, že navrhovaná snížení emisí nebyla poměrná,
ale vysoce progresivní v závislosti na úrovni emisí příslušných vozidel. V důsledku toho
by, přes svůj malý podíl na prodaných autech v Koreji – 3 % v roce 2009 –, a tedy i na
celkových emisích CO2 z automobilů v Koreji, výrobci automobilů z EU byli nuceni podílet
se na snižování emisí nepřiměřenou mírou. Mezi lety 2009 a 2015 by průměrně museli
snížit emise o 23 % oproti toliko 10 % jejich korejských protějšků, kteří se na celkovém
prodeji automobilů v Koreji podílejí 95 %. Takovéto břemeno by nebylo spravedlivé, a
proto jsme o něm jednali s korejským protějškem.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se tohoto legislativního procesu zúčastnili –
Výboru pro zahraniční obchod (INTA), zpravodajům Komise, předsedovi Výboru pro
zahraniční obchod, Radě a mému vlastnímu týmu v Komisi –, za ratifikační postup, který
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je, řekl bych, velmi dobrým příkladem toho, jak by měl ratifikační postup podle Lisabonské
smlouvy vypadat.

Robert Sturdy,    zpravodaj.  − Pane předsedající, také bych rád poděkoval panu komisaři.
Celý proces proběhl znamenitě. V minulých letech jsem pracoval v rámci několika postupů
spolurozhodování a musím říci, že tento byl jedním z nejlepších. Rozprava mezi mými
stínovými zpravodaji byla fenomenální. Prakticky každý přišel s mimořádně kvalitním
vstupem.

Rád bych také využil této příležitosti a poděkoval panu předsedovi Moreirovi. Myslím, že
bez jeho odborného zázemí bychom nedosáhli uspokojivého výsledku ve věci postupu
projednání ve výboru – což byla zvláště obtížná překážka ke konci jednání. Dnes zde bylo
nadneseno několik témat. Rád bych jen řekl panu Jadotovi toto: Mám za to, že vaši
producenti vepřového z Bretaně mohou mít z dohody významný prospěch, a doufám v to,
Yannicku, protože producenti vepřového v celé Evropě zažívají těžké časy. Vyjadřuji se
k této věci jenom proto, že také působím v zemědělství.

Jak říkám, kvalita rozpravy byla vysoká. Vždy budou existovat dva názory a pan Susta má
naprostou pravdu: Vždy je zde rozpor mezi protekcionistou a zastáncem volného trhu.

Řekl bych jen, že nemůžeme strkat svou hlavu do písku a zavírat dveře a čekat, že bez nás
svět nepůjde dál, protože on půjde. Ať se nám to líbí, nebo ne, žijeme v globálním trhu.
Přináší to mnoho problémů, ale je to fakt. Celkem pevně věřím, že se tím Evropské unii
nabízí obrovské příležitosti, jak se dostat ze svých problémů s finanční krizí. Stanovili jsme
normu pro budoucí dohody. Ty však nebudou tak snadné jako tato. Jsem si jist, že
přikročíme k dalším, které budou mnohem obtížnější, a těším se v tomto směru na
spolupráci s Komisí.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se účastnili dnešní noční rozpravy. Její úroveň, která
byla vynikající, ukazuje, jak chápavá tato sněmovna dokáže být.

Předsedající. −   Rozprava je ukončena.

Hlasování proběhne zítra v poledne (čtvrtek, 17. února 2011).

Písemná prohlášení (článek 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    písemně. – (RO) Domnívám se, že vstup Dohody o volném
obchodu mezi EU a Koreou v platnost bude mít pozitivní vliv na ekonomiku Evropské
unie. Zaprvé by dohoda napomohla dosáhnout úspor na clech, jejichž výše se odhaduje
na 1,6 miliard EUR za rok. Došlo by také ke zvýšení objemu obchodu, zvláště v odvětví
služeb, kde se v budoucnu očekává 70% růst, a v odvětví zemědělství, v němž současný
objem vývozu Evropské unie do Koreje dosahuje ročně hodnoty 1 miliardy EUR.

Zároveň se jedná o ambiciózní a inovativní dohodu. Jde o první z nové generace dohod o
volném obchodu, které obsahují jak kapitolu o udržitelném rozvoji a shodě
s pracovněprávními normami, tak mechanismus sledování, na němž se bude podílet
občanská společnost. Obavy z obtíží, které by korejská konkurence mohla způsobit
citlivějším odvětvím Unie, například automobilovému průmyslu, rozptyluje skutečnost,
že do dohody byla zahrnuta ochranná doložka. Bude použita k uvalení opatření ke sledování
dovozu a vývozu a k hodnocení vlivu dohody na různá odvětví.

15. Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
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16. Doba vyhrazená pro otázky (otázky Radě)

Předsedající. -   Dalším bodem programu je doba vyhrazená pro otázky (B7-0009/2011).

Následující otázky jsou určeny Radě.

Otázka č. 1, kterou pokládá Bernd Posselt (H-000010/11)

Předmět: Právní stát v Srbsku

Jak hodnotí Rada vývoj právního státu v Srbsku, zejména s ohledem na pochybný proces
vedený s údajnými povstalci, kteří náleží k albánské menšině v jihosrbském údolí Preševo?

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  -  (HU) Stanovisko Rady k vývoji právního státu
v Srbsku je uvedeno v závěrech Rady ze dne 14. prosince 2010. V těchto závěrech Rada
vítá skutečnost, že Srbsko pokračuje v uskutečňování plánu své reformy a že učinilo další
krok kupředu provedením ustanovení uvedených v prozatímní dohodě uzavřené s
Evropskou unií. Rada ve svých závěrech také uvedla, že Srbsko dosahuje při uskutečňování
svých závazků vyplývajících z Dohody o stabilizaci a přidružení i nadále dobrých výsledků.
Je však nutné, aby tato země vyvíjela další úsilí, zejména v následujících oblastech: reforma
veřejné správy, zásady právního státu včetně reformy soudního systému, boj s korupcí a
organizovaným zločinem a zlepšení podnikatelského prostředí. Rada neprojednávala vývoj
právního státu v Srbsku s ohledem na konkrétní proces, o kterém hovořil pan Posselt.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Poté, co jsem otázku předložil, byla skupina srbských občanů
albánské národnosti odsouzena k nejvyšším trestům v demonstračním procesu
mimořádného soudu, kde její členové čelili obvinění z trestných činů spáchaných v Kosovu.
Neměla snad toto namísto Srbska řešit Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního
státu (EULEX)? Můžete se, prosím, tímto konkrétním případem, na který jsem se ptal,
zabývat a prošetřit jej?

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  -  (HU) Velmi vám děkuji, pane Posselte.
Uvědomte si, prosím, že pokud jde o postoj Rady k jakémukoli rozšiřování a dohodám o
stabilizaci a přidružení, jsou rozhodujícím faktorem takzvaná přístupová kritéria stanovená
Evropskou radou v roce 1993 v Kodani. Tato kritéria zahrnují i dodržování lidských práv
a práv menšin a během jednání nemůže být pro Radu nic důležitějšího než tento princip.
Jediné, co vám mohu říci, je, že maďarské předsednictví, které Radu zastupuje, bere
přirozeně váš požadavek i celou záležitost na vědomí, že plně chápe závažnost těchto
událostí a bude těmto otázkám věnovat zvýšenou pozornost i v tomto případě, stejně jako
vždy, kdy se jedná o smlouvy o přístupu a přidružení.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Pane předsedající, mám na Radu ohledně otázky
pana Posselta ještě doplňující otázku. Můj kolega se právě tázal, zda si Rada v tomto
konkrétním případě dovede představit, že by znovu kontaktovala vládu a odpovědné osoby
na místě samém. Proto bych se rád zeptal předsednictví Rady znovu: uvažuje předsednictví
o možnosti, že by v tomto konkrétním případě navázalo styk s odpovědnými osobami na
místě samém?

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  -  (HU) Pane předsedající, samozřejmě, když
jste zmínil širší kontext a to, v jakém duchu Rada k podobným otázkám přistupuje, mohu
vám jen říci, že vstup Srbska již probíhá, protože si Srbsko podalo žádost o členství. A já
věřím, že tím, že odpovědělo na dotazník předložený Evropskou komisí, jsme nyní vstoupili
do nové etapy. Tyto odpovědi byly podány dne 31. ledna. Podobně jako v případě všech
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důležitých otázek, které se týkají řízení o přistoupení, bude jak Evropská komise, tak i Rada
samozřejmě věnovat těmto záležitostem zvýšenou pozornost.
Otázka č. 2, kterou pokládá Jim Higgins (H-000012/11)

Předmět: Malé a střední podniky a maďarské předsednictví

Jedním ze stanovených cílů maďarského předsednictví Rady je zlepšit situaci malých a
středních podniků. Mohla by Rada tento bod více rozvést a poskytnout praktické příklady
toho, jakým způsobem chce zlepšit situaci malých a středních podniků, jež bojují o přežití?

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  -  (HU) Malé a střední podniky jsou rozhodujícími
subjekty evropského hospodářství. Zlepšení rámcových podmínek pro jejich působení
představuje jednu z hlavních priorit maďarského předsednictví. V příštích měsících se
předsednictví zaměří na uplatňování strategie Evropa 2020 a na stěžejní iniciativy politiky
v oblasti inovací a průmyslu v ní stanovené, i na dobudování vnitřního trhu, neboť v
současnosti se na přeshraničních aktivitách podílí jen 8 % evropských malých a středních
podniků.

Jak vyplývá ze zprávy bývalého komisaře Maria Montiho, musí být součástí tohoto cíle i
odstranění všech překážek, které fungování vnitřního trhu stále brání. Toho můžeme
dosáhnout přesným a včasným provedením a prosazováním všech směrnic, zejména
směrnice o službách – touto záležitostí se už na tomto dílčím zasedání zabýval i Parlament
– tím, že budeme poskytovat uživatelsky vstřícná řešení v rámci jednotné oblasti pro platby
v eurech (SEPA), dále tím, že usnadníme soulad s pravidly týkajícími se daní pro podniky,
které vykonávají přeshraniční obchodní aktivity, a podpoříme přijetí patentu Evropské
unie vstřícného pro malé a střední podniky – v úterý po pondělní rozpravě přijal Parlament
v této věci velmi významné rozhodnutí. Nezbytným předpokladem všeho, o čem jsem
dosud mluvila, je, že musíme malé a střední podniky podněcovat k tomu, aby do inovací
investovaly co nejvíce.

Maďarské předsednictví navíc provede hodnocení evropské iniciativy „Small Business Act“
v polovině období. Tento předpis by se měl stát pro malé a střední podniky skutečnou
Magnou Chartou. Předsednictví dále hodlá podpořit komplexní přístup, pokud jde o novou,
integrovanou průmyslovou politiku. V rámci této politiky se snažíme odstranit všechny
překážky při získávání informační, finanční a technické podpory, které malým a středním
podnikům brání v tom, aby se staly skutečnou páteří zelené ekonomiky.

Navíc máme v úmyslu snížit administrativní zátěž a riziko působení státu prostřednictvím
lepšího a inteligentnějšího regulačního rámce i prostřednictvím institucionálních změn.
Jsme přesvědčeni, že je nezbytné posílit inovační kapacity malých a středních podniků,
což vyžaduje nový přístup k inovacím, takový, který se nezaměřuje na podporu inovací
technologických. Ráda bych tu připomněla, že dne 4. února přijala Evropská rada také
velmi důležitá rozhodnutí týkající se inovací.

Pokud jde o klíčovou otázku financování malých a středních podniků, lze říci, že jsme
odhodláni podporovat životaschopné malé a střední podniky při získávání úvěrů a půjček
prostřednictvím záruk, inovačních finančních nástrojů a tím, že banky nabídnou příznivé
podmínky.

A nakonec bych chtěla dodat, že maďarské předsednictví předloží Radě návrhy týkající se
hodnocení v polovině období u vysokorozpočtových, víceletých výdajových programů
EU v oblasti výzkumu a vývoje, které budou zahrnovat i významné nástroje podpory
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zaměřené na malé a střední podniky, jakým je například finanční nástroj pro sdílení rizik
(FNSR).

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Paní předsedkyně, chtěl bych vašemu předsednictví poblahopřát
k tomu, že je dnes večer tam, kde je, a těší mě, co paní ministryně řekla.

Jedním z největších problémů malých průmyslových podniků je příliš mnoho byrokracie
– nebo jak říkáme my, úřední šiml. V roce 2004 slíbil předseda Barroso, že s tímto
problémem něco zásadního udělá, ale zatím k tomu nedošlo. Když jsem slyšel, co řekla
úřadující předsedkyně Rady z Maďarska, mohu říci, že jsem nesmírně optimistický.

Je velmi důležité, abychom pro vyřešení tohoto problému učinili, co bude v našich silách,
protože lidem, kteří v průmyslu působí, způsobuje velké potíže.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Pane předsedající, v roce 2008 schválila Rada přidělení
balíčku ve výši 15 miliard EUR od Evropské investiční banky, který se měl stát hlavním
nástrojem pro záchranu malých a středních podniků během krize. Zveřejněná zpráva
uvádí, že míra využití těchto prostředků byla nízká a že tyto prostředky byly přidělovány
hlavně velkým podnikům, přičemž malé podniky požadované finance nedostaly. Jak hodlá
maďarské předsednictví zajistit, aby nástroje na podporu malých a středních podniků,
které již byly schváleny, byly využívány a uplatňovány spravedlivě?

Nicole Sinclaire (NI). -   Zajímalo by mě, zda by se mnou mí kolegové souhlasili v tom,
jak je znepokojující, že se nenašlo příliš mnoho podpory pro písemné prohlášení, jež
prosazuje můj kolega z regionu West Midlands, Malcolm Harbour, který je předsedou
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Dnes rozeslal email, ve kterém uvádí, že dokument podepsalo pouze 184 ze 736 kolegů.
Znamená to, že když v celé Evropské unii dojde na malé podniky, není spolupráce možná
a že je ve skutečnosti na členských státech, aby se o své malé podniky postaraly?

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  - Nejprve mi dovolte, abych odpověděla na
otázku pana Higginse ohledně regulačního prostředí. Pro existenci a pracovní podmínky
malých a středních podniků je toto prostředí opravdu velmi důležité.

Základním prvkem nového rámce, který se snažíme vytvořit, je uplatňování zásady „Zelenou
malým a středním podnikům“ při přípravě zákonů a politik. Toto je důležité na všech
úrovních, nejen na úrovni EU, ale - a myslím, že se mnou budete souhlasit - také na úrovni
vnitrostátní, regionální i na úrovni místních správních jednotek.

Komise revidovala svá pravidla pro poskytování státní podpory tak, aby povzbudila členské
státy k výraznější pomoci malým a středním podnikům právě v klíčových oblastech, jakými
jsou odborná příprava, výzkum a vývoj a ochrana životního prostředí, a k odsunutí velkých
podniků z centra zájmu.

Dohoda mezi členskými státy, která umožní uplatňování snížené sazby DPH pro místně
poskytované služby, včetně služeb s velkým podílem lidské práce, jako například
kadeřnictví, stravování a služby opravárenské, ještě více povzbudí hospodářskou aktivitu
a vytvoří pracovní místa. Toto rozhodnutí Komise nadšeně vítá.

V oblasti zdokonalování právních předpisů už Komise předložila významné legislativní
iniciativy. Přijala návrh na přezkum směrnice o DPH, aby se odstranily překážky elektronické
fakturace s potenciálem úspory nákladů ve výši až miliard eur ve střednědobém horizontu.
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V únoru přišla Komise také s návrhem, který by členským státům umožňoval přijmout
méně zatěžující účetní požadavky pro mikropodniky, čímž splnila svůj závazek v akčním
plánu pro malé podniky. Je schopna snížit zatížení až o 6 miliard EUR. Komise vede členské
státy k tomu, aby k dohodě dospěly co nejdříve, což umožní členským státům, které si
budou přát této příležitosti využít, tak učinit. Takže my v Radě se rozhodně musíme vydat
tímto směrem.

Komise také bude pečlivě zvažovat pravděpodobnou zátěž veškerých nových legislativních
návrhů, nejen těch, které se týkají malých a středních podniků. Bylo předloženo poměrně
mnoho dobrých návrhů. V Radě ve složení pro konkurenceschopnost toto téma sledujeme
a snažíme se řešit co nejvíce těchto otázek v co nejkratší době.

Co se týče druhé otázky ohledně zlepšování přístupu k financím, snažila jsem se na to
poukázat už ve své úvodní poznámce. Aby se uvolnil přísun tolik potřebných úvěrů, půjčila
EIB v roce 2008 malým a středním podnikům 1 miliardu EUR, což je v porovnání s rokem
2007 nárůst o 60 %.

Cílem je poskytovat v budoucnu ještě vyšší úvěry pro tyto účely. Pamatuji si velmi dobře,
že když jsem ještě byla poslankyní v Evropském parlamentu, byla jsem zodpovědná za
stanovisko k EIB. Ve svém stanovisku pro Hospodářský a měnový výbor jsem provedla
vyhodnocení. Musím říci, že EIB reagovala na změnu situace velmi rychle a své priority
přeorganizovala. Takže tyto kroky EIB jsme uvítali.

Souhlasím s vámi, že peníze se někdy nedostanou k těm, kterým jsou určeny, a že by tu
měla být lepší organizace. Můj názor je, že protějškům EIB v členských státech musíme
skutečně věnovat větší pozornost, protože ve většině případů jsou to partneři. Za kroky,
které neprovádí přímo EIB, bychom EIB neměli obviňovat.

Takže souhlasím s druhou otázkou, že je nesmírně důležité, aby se prostředky Společenství
i půjčky EIB dostávaly k těm, kterým jsou určeny, to jest k malým a středním podnikům.

Domnívám se, že Rada nemůže vydávat stanoviska k písemným prohlášením, takže pokud
vám to, pane předsedající, nevadí, nebudu je komentovat.

Otázka č. 3, kterou pokládá Georgios Papanikolaou (H-000014/11)

Předmět: Iniciativy týkající se hospodaření s vodními zdroji a pitnou vodou

Maďarské předsednictví v informačním dokumentu o svých prioritách upozornilo na to,
že chce věnovat zvláštní pozornost hospodaření s vodními zdroji a pitnou vodou a
extrémním jevům spojeným s vodními zdroji.

Vzhledem k tomu, že tento program neuvádí politiky, které budou v této oblasti
uplatňovány, mohlo by předsednictví Parlamentu ozřejmit, jaké iniciativy by chtělo v této
oblasti zahájit? Domnívá se předsednictví, že členské státy Evropské unie mohou v
následujících letech očekávat nějaký konkrétní problém spojený s vodohospodářstvím a
bezpečností vodních zdrojů a pitné vody?

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  -  (HU) Ráda bych odpověděla na otázku
pana Georgiose Papanikolaoua ohledně vodních zdrojů. Toto téma má pro předsednické
trio Španělska, Belgie a Maďarska zvláštní význam. Bylo důležitým aspektem společného
programu, který jsme před více než dvěma lety vytvořili, a který každá ze zemí během
svého šestiměsíčního předsednictví doplnila, aby tak přispěla ke společnému programu
uskutečňovanému v rámci integrovaného přístupu k vodohospodářské politice.
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Pokračujeme tedy v práci, kterou začalo Španělsko a Belgie, a rádi bychom sami přispěli
tím, že na zasedání Rady v červnu 2011 předložíme závěry týkající se vodohospodářské
politiky.

Tyto závěry budou obsahovat tři hlavní témata. Prvním je integrovaná správa extrémních
jevů spojených s vodou, jakými jsou záplavy, nedostatek vody, nadbytek povrchové vody
a nerovnoměrné rozložení srážek. Druhým tématem je role ekologických služeb, které
voda poskytuje. Je to velmi zajímavý námět, o kterém se dnes, myslím, dost nemluví.
Bereme jako samozřejmost, že máme vodu, a využíváme takzvaných ekologických služeb,
které nám nabízejí mokřadní stanoviště, za to bychom přece měli projevit vděčnost. Třetím
tématem bude prohloubení spolupráce v oblasti vodohospodářství jak na mezinárodní
úrovni, tak mezi členskými státy EU.

Závěry Rady mají být příspěvkem ke sdělení Evropské komise o koncepci evropských vod,
které má být přijato v roce 2012 a které zdůrazní význam udržitelného řízení vodních
zdrojů členských států EU i význam zachování ochrany vodních zdrojů a zásob vody.

A konečně, dámy a pánové, na téma vody se v průběhu maďarského předsednictví uskuteční
také konference i jiné události, jako například konference o budoucnosti evropských
sladkovodních zdrojů, která se bude konat ve dnech 23. až 25. března v Budapešti současně
s neformální schůzkou ministrů životního prostředí. Dovolte mi, prosím, jednu závěrečnou
poznámku. Prioritním cílem maďarského předsednictví je vytvoření strategie EU pro
Podunají a rovněž v tomto kontextu bude mít jak voda a ochrana našich zdrojů pitné vody,
tak i integrovaná vodohospodářská politika přirozeně zvláštní význam.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pane předsedající, paní ministryně, mnohokrát
děkuji za vaši odpověď. Dodal bych, že v roce 2007 uvedla Komise ve svém sdělení s
názvem Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii, že uvažuje o tom, že
by Evropská unie mohla poskytnout prostředky, které by napomohly k vytvoření
dodatečných infrastruktur pro zásobování vodou.

Také připomínám, že problémům se zásobováním vodou a problémům s pitnou vodou
čelí řada odlehlých oblastí Evropy, zejména malá souostroví na jihu, jako například Egejské
ostrovy, a že metody jako odsolování jsou nesmírně drahé.

Otázka je tedy jasná: je vaším záměrem a jste příznivě nakloněni myšlence podnítit diskuzi
o přímé podpoře Společenství pro projekty týkající se zásobování vodou v odlehlých
oblastech?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Vzhledem k tomu, že dne 3. února byly Maďarsko
a Rumunsko jmenovány koordinátory prioritních oblastí pro ochranu životního prostředí
v Podunají, konkrétně pro obnovu a zachování kvality vody, ráda bych se vás zeptala, kdy
hodlají tito koordinátoři toto prioritní opatření uskutečnit, protože nám to umožní zaručit
kvalitu pitné vody. Díky projektům, které tu byly uvedeny jako příklad, můžeme investovat
nejen do budování čistíren odpadních vod, ale také do vývoje metod a nástrojů ochrany
zdrojů pitné vody. Diskuse o uskutečňování strategie EU pro Podunají je pro nás tedy
důležitá.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Moje otázka se také týká strategie pro Podunají. Samozřejmě
si přejeme podstatně zlepšit kvalitu vody v Dunaji. Plánují v tomto ohledu všechny členské
státy vytvoření akčního plánu, který bude postupně počítat i s kanalizačními zařízeními
na přítocích, abychom měli také čistší přítoky a aby se zlepšila kvalita vody v Dunaji až k
ústí? Hodlají všechny členské státy, kterých se to týká, sestavit akční plán?

195Rozpravy v Evropském parlamentuCS16-02-2011



Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  -  (HU) Děkuji mnohokrát za vaše otázky, které
zároveň ukazují, že toto je pro Evropskou unii velmi důležité téma, a věřím, že při nejbližší
příležitosti strávíme diskusí o těchto otázkách tolik času, kolik si zaslouží. Tím, že maďarské
předsednictví předloží závěry a soustředí svou pozornost například na problémy s vodou
způsobené extrémními povětrnostními podmínkami, hodlá naše předsednictví připravit
cestu Evropské komisi, aby byla schopna v tomto „vodohospodářském projektu“ pro rok
2012 předložit budoucímu předsednictví i Radě co nejlepší návrhy.

Pan Papanikolaou se zmínil o problémech ostrovů v Egejském moři. Domnívám se, že je
to velmi důležité pro ty, kteří tam žijí, a neméně důležité pro jižní Itálii nebo Barcelonu –
možná si všichni vzpomínáme, jak byl v Barceloně takový nedostatek pitné vody, že tam
musela být dopravována v tankerech – a všichni tito lidé tedy dávají najevo, že je nezbytně
nutné, abychom se těmito otázkami zabývali.

Tím, že formulujeme závěry Rady, poskytujeme Komisi inspiraci. Věřím, že až například
začne rozprava o víceletém finančním rámci, budeme tyto závěry muset formulovat tak,
abychom mohli finanční prostředky co možná nejlépe nasměrovat ke společným
problémům Evropské unie.

Jak paní Ticauová, tak pan Rubiks se tázali na strategii pro Podunají. Pokud dovolíte, ráda
bych jim odpověděla oběma najednou. K naší velké spokojenosti předložil komisař Hahn
akční plány začátkem února v Maďarsku. Jde o 13 akčních plánů a co se týče otázek, které
jste tu položili ohledně zdrojů pitné vody a úpravy odpadních vod, existují takzvané akční
plány pro různé druhy záplav i sucha a každý z nich je řízen dvěma zeměmi. Věřím, že je
to velmi dobrý způsob, jak zároveň se strategií pro Podunají posílit i regionální spolupráci.
K účastníkům navíc patří osm členských států EU a šest třetích zemí a je velmi inspirující,
že máme takovou komplexní strategii, která nám ve všech těchto případech umožňuje
podniknout konkrétní kroky. Je pravda, že pro tyto účely nebyly vyhrazeny žádné nové
prostředky, ale jsem přesvědčena, že stávající projekty lze v tomto rámci přeorganizovat
a že posílením přeshraniční spolupráce budeme schopni dosáhnout daleko účinnějšího
výsledku, než kdyby se o to každá ze zemí pokoušela na vlastní pěst. Není možné podnikat
individuální kroky, pokud jde o řeku, která nás všechny spojuje.

Samozřejmě můžeme mít ještě další vynikající plány, pokud neuskutečníme ty zmíněné,
a proto pevně doufám, že o nich teď budeme diskutovat v různých složeních Rady, stále
však ještě v období maďarského předsednictví. Dne 31. června na zasedání Rady ve složení
pro všeobecné záležitosti jsme tomuto procesu dali počáteční impuls a teď pozorně
sledujeme, jak se dílo daří. Postupuje docela dobře, i na úrovni pracovní skupiny, a koncem
maďarského předsednictví na zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti budeme
schopni strategii přijmout; Evropská rada nás v tomto ohledu bude moci ujistit o své
podpoře a pak bude na nás, abychom strategii co nejúplněji uskutečnili, od úpravy
odpadních vod až po zachování zdrojů pitné vody.

Otázka č. 4, kterou pokládá Vilija Blinkeviciute (H-000016/11)

Předmět: Účast zdravotně postižených osob a jejich organizací na přijímání rozhodnutí
týkajících se zdravotně postižených osob

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období 2010–2020,
kterou nyní zveřejnila Komise, se dotkne přibližně 80 milionů zdravotně postižených v
Evropské unii. Ve sdělení je vyjmenováno osm hlavních oblastí, kde je třeba podniknout
kroky: přístupnost, zapojení do společnosti, rovnost, zaměstnanost, vzdělávání a odborná
příprava, sociální ochrana, zdraví a vnější činnost. Orgány EU a členské státy jsou vyzvány
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k tomu, aby strategii prováděly společně. Podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
postižením mají členské státy, pokud přijímají rozhodnutí týkající se zdravotně postižených
osob, povinnost provádět rozsáhlé konzultace s postiženými občany a s organizacemi,
které je zastupují, a zapojit je do rozhodovacího procesu. Toto ustanovení se však bohužel
v nové strategii pro zdravotně postižené osoby neobjevilo.

Učinila Rada konkrétní kroky pro to, aby byla respektována zásada, na níž je vystavěna
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, totiž „žádné rozhodnutí o
zdravotně postižených bez zdravotně postižených“? Jaký dále Rada zaujímá postoj k otázce
vytvoření „výboru pro zdravotní postižení“ (Disability Committee), který by byl odpovědný
Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) a kterému
by předsedala země právě předsedající Evropské unii? Nedomnívá se Rada, že by se Komise
a členské státy takto mohly lépe účastnit provádění Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením?

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  -  (HU) Pane předsedající, i já mám velkou radost
z toho, že se našel čas ještě na tuto otázku. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním
postižením je přiměřeným a účinným prostředkem podpory a ochrany práv osob se
zdravotním postižením v Evropské unii a jak Společenství, tak členské státy jí přikládají
velký význam. Chtěla bych vážené paní poslankyni připomenout, že Rada již při mnoha
příležitostech prohlásila, že pokud hodláme uspokojovat potřeby osob se zdravotním
postižením a pokud si přejeme zajistit jejich rovnocennou účast ve společnosti, je důležité,
abychom je zapojili do rozhodování i do politik, které se jich týkají.

V usneseních přijatých v letech 2008 a 2010 Rada naléhavě vyzývala k tomu, aby se osoby
se zdravotním postižením i jejich organizace podílely na politickém rozhodování.
Připomínáme, že Rada také přijala směrnici, která stanoví zákaz diskriminace na základě
zdravotního postižení v zaměstnání a při práci. Uvedená směrnice se týká i členství a účasti
v organizacích zaměstnanců a zaměstnavatelů, což znamená, že je to konkrétní opatření
přijaté Radou s cílem zajistit, aby se osoby s postižením skutečně mohly na rozhodování
podílet.

Komise má pro pomoc osobám se zdravotním postižením i novou strategii. K naší velké
spokojenosti byla zveřejněna na podzim a zaměřuje se zejména na uplatňování Úmluvy
OSN o právech osob se zdravotním postižením. Maďarské předsednictví hodlá Radě
předložit předběžné závěry v souvislosti s touto strategií, aby mohla být v červnu, v
závěrečné fázi maďarského předsednictví, schválena. Pokud jde o vytvoření samostatného
výboru pro zdravotně postižené, Rada v tomto ohledu dosud neobdržela žádné návrhy,
které by bylo třeba přezkoumat. V této souvislosti připomínám, že jakožto zákonodárce
může Rada jednat jen na základě návrhů předložených Komisí, i když samozřejmě stále
sleduje Parlament, ale takto právní předpisy v Evropské unii fungují.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Pane předsedající, na setkání v Evropském parlamentu
v lednu tohoto roku iniciovaném Fórem zdravotně postižených uvedla místopředsedkyně
Evropské komise Viviane Redingová, že některé členské státy Evropské unie nepodporují
směrnici Rady o rovném zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání
nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Proto je směrnice proti
diskriminaci jedním z nejdůležitějších počinů v oblasti lidských práv, zejména pokud jde
o zajištění práv osob se zdravotním postižením. Chystá Maďarsko, které momentálně
zastává předsednictví Rady Evropské unie, nějaká konkrétní opatření týkající se schválení
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a přezkumu této směrnice, a jaká konkrétní opatření podniknete, abyste této směrnici
usnadnili cestu?

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Mnohokrát děkuji za vaši odpověď, paní ministryně. Rád bych
povzbudil Radu, aby věnovala pozornost významu začleňování osob se zdravotním
postižením. Tato otázka má také dopad na práci Parlamentu, pokud jde o schopnost jeho
členů se do tohoto procesu zapojit, protože, abych tak řekl, jsme to my, kdo zastupuje
občany. Rád bych tomuto předsednictví poblahopřál k udržení vysoké úrovně při řešení
otázky zdravotního postižení až do konce funkčního období předsednické trojky. Moje
otázka zní, zda se i budoucí předsednictví hodlají otázkou zdravotního postižení zabývat
na stejné úrovni.

Enikő Győri,    úřadující předsedkyně Rady.  -  (HU) Mnohokrát vám děkuji za doplňující
otázky. Pokud jde o první otázku, kterou položila paní Blinkevičiūtėová, na vývoj ve věci
směrnice proti diskriminaci, mohla bych vám říci něco v tom smyslu, že „teď to vyřešíme“,
protože mě to nic nestojí, říci bych to mohla, ale nic takového neřeknu. Všichni víme, jak
zoufale pomalý byl postup tohoto legislativního návrhu za poslední tři roky. I my s ním
samozřejmě hodláme pokročit. Abychom tak mohli učinit a zachovat si důvěryhodnost,
snažíme se zaměřit se právě na tu část směrnice, která se týká zdravotního postižení. Proto
máme v úmyslu diskutovat o aspektech zdravotního postižení ve dvou kolech a doufám,
že se nám podaří členské státy přesvědčit, aby pokročily alespoň v tomto ohledu. Proto
své úsilí neupínáme všemi směry, ale chceme se soustředit jen na tuto otázku.

Musím říci, že je to velmi obtížné. Členské státy často poukazují na finanční záležitosti a
finanční problémy. Bývalá vláda mé země byla také nucena požádat o prodloužení lhůty,
aby byla schopna politiky EU a vnitřní politiky uskutečnit, například v oblasti odstraňování
překážek, všechno to je v době krize a úsporných opatření pro členské státy obtížné. Věřím
však, že vzhledem k našemu závazku usilovat o předsednictví zaměřené na člověka musíme
v této velmi důležité otázce opravdu pokročit. Protože jak vždycky říká pan Kósa, netýká
se to jen osob se zdravotním postižením, ale mnoha dalších, od mladých matek až po starší
lidi, mnoha dalších kromě těch, které nazýváme osoby se zdravotním postižením. Dosažení
pokroku v této záležitosti je totiž do velké míry odpovědností Rady.

Pan Kósa se ptal, jak je možné lépe zapojit Parlament nebo jak můžeme spolupracovat.
Domnívám se, že pan Kósa jako předseda Meziskupiny pro zdravotní postižení odvádí
vynikající práci a udržuje velmi dobré vztahy nejen s Radou a úřadujícím předsednictvím,
ale také s Komisí. Jak vidíme i v jiných případech, když Parlament hraje hlavní roli – a
věřím, že v otázkách zdravotního postižení Parlament hlavní roli hraje – pak Komise ani
Rada nemohou než jej následovat. Tyto otázky lze tedy skutečně začlenit do návrhů Komise,
které pak budou předloženy Radě. Pokud vezmeme například strategii EU pro romskou
menšinu, má zpráva, kterou předložila paní Lívia Járókaová a která byla v pondělí schválena
ve výboru LIBE, velkou šanci na začlenění do návrhu Komise a poté na předložení Radě.
Tento postup bych tedy doporučila a uvítala bych, kdyby tato vynikající spolupráce mohla
pokračovat.

Na otázky, které pro nedostatek času nebyly zodpovězeny, zašleme písemnou odpověď.

Předsedající. -   To je v pořádku, ale panu Chountisovi chci k této otázce povolit otázku
doplňující.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Pane předsedající, nechci, aby se o otázce, kterou
jsem položil, debatovalo. Oceňuji vaši snahu a nechci narušovat pořad jednání.
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Mám pouze jednu připomínku, která se netýká přímo předsedajícího, a budu stručný. Chci
jen říci, že jelikož máme problém s otázkou parlamentní kontroly, jak dobře víte, došlo
na plenárním zasedání už třikrát k tomu, že jsme neměli otázky na Radu, a nakonec byla
zkrácena doba, kterou máme k dispozici. Mohl byste tedy, prosím, projednat s
předsednictvem, jak lze tuto dobu vymezit?

Mnohokrát děkuji za úsilí, které jste vyvinul. Nechci překračovat čas ani si nepřeji, aby se
o mé otázce debatovalo, a děkuji paní ministryni, která byla připravena a čeká.

Předsedající. -   Pane Chountisi, chápu vaši stížnost a plně ji podporuji.

Avšak rozhodování o časovém rozvržení rozprav, obsahu rozprav či řečnické době
nepřísluší předsednictvu – kupodivu je to Konference předsedů, kdo se vždy snaží dát toho
na pořad jednání příliš mnoho. A těmi, kdo musí vyřešit problém, ke kterému tak dochází,
a dát vše do pořádku, jsou členové předsednictva včetně mě.

Omlouvám se všem, kteří nebyli vyvoláni. Jak správně říká paní Győriová, veškeré otázky,
které neměla čas zodpovědět dnes večer – a ty, které zodpověděla, zodpověděla velmi
obratně – budou zodpovězeny písemně.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi
(viz příloha).

Tím končí doba vyhrazená pro otázky Radě.

17. Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis

18. Ukončení zasedání

(Zasedání skončilo v 20.55)
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