
STREDA 16. FEBRUÁRA 2011

PREDSEDÁ: Jerzy BUZEK
predseda

(Rokovanie sa začalo o 9.05 hod.)

1. Otvorenie rokovania

2. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

3. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda.   – Počas včerajšieho hlasovania bol oznámený výklad článkov 56
a 50 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktorý prijal Výbor pre ústavné veci
na svojom zasadnutí v pondelok 14. februára 2011. Keďže tento výklad nikto nespochybnil
podľa článku 211 ods. 4 rokovacieho poriadku, možno ho považovať za prijatý. V dôsledku
toho bolo z programu tejto schôdze vynechané hlasovanie o správe pani Mathieuovej
o postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území
členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Ako viete, táto záležitosť
bola predmetom rozsiahlej rozpravy a teraz máme výklad na základe rokovacieho poriadku
a zásad, ktorými sa riadi naša práca.

4. Správa o pokroku Chorvátska za rok 2010 (rozprava)

Predseda.   – Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o správe o pokroku
Chorvátska za rok 2010.

Včera som sa stretol s chorvátskou premiérkou, pričom ma sprevádzali dvaja zástupcovia
našich kľúčových inštitúcií pán Swoboda, spravodajca, a pán Hökmark, šéf našej stálej
delegácie v Chorvátsku. Diskutovali sme o téme pokroku Chorvátska na ceste smerom
k Európskej únii. Mimoriadne ma teší, že dnes môžeme hovoriť o stave rokovaní
a vyhliadkach na budúcnosť Chorvátska v Európskej únii priamo, keď sú prítomní všetci
naši kolegovia poslanci. Veľmi ma teší aj prítomnosť pána komisára Füleho, ktorý
zodpovedá za našu susedskú politiku, v rokovacej sále. Teraz by som rád vyzval pána
Martonyiho, aby sa ujal slova v mene Rady. Pán Martonyi a maďarské predsedníctvom
prikladajú veľký význam rozširovaniu EÚ tak, aby jej súčasťou bolo aj Chorvátsko. Ide
teda o dôležitý bod programu maďarského predsedníctva. Pán Martonyi, ujmite sa slova,
prosím.

János Martonyi,    úradujúci predseda Rady. – V mene predsedníctva Európskej únie mi
dovoľte povedať, že mám veľkú radosť, že dnes môžem vystúpiť na plenárnej schôdzi
Európskeho parlamentu.

Toto stretnutie predstavuje príhodnú príležitosť vyhodnotiť pokrok Chorvátska v rámci
prístupového procesu a predstaviť plány maďarského predsedníctva na prvý semester
tohto roka.

V prvom rade by som chcel uvítať aktívnu účasť Parlamentu na procese rozširovania a jeho
konštruktívny prínos do všeobecnej rozpravy o rozširovaní a konkrétne o prístupovom
procese Chorvátska.
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Ako sme niekoľkokrát zdôraznili, rozširovanie posilňuje mier, demokraciu a stabilitu
v Európe. Slúži strategickým záujmom Európskej únie a pomáha EÚ lepšie dosahovať jej
politické ciele v dôležitých oblastiach, ktoré sú kľúčom k hospodárskej obnove
a udržateľnému rastu.

Rozširovanie je kľúčovou hnacou silou politickej aj hospodárskej reformy. Napreduje
tempom, ktoré do veľkej miery určuje to, ako kandidátska krajina plní kodanské kritériá,
a jej schopnosť prevziať na seba povinnosti vyplývajúce z členstva.

Rozširovanie patrí medzi hlavné priority nášho predsedníctva a v našej práci počas tohto
semestra sa budeme usilovať o dosiahnutie pokroku v tejto politike v súlade s obnoveným
konsenzom o rozširovaní, ktorý prijala Európska rada v decembri 2006, ako aj v súlade
so závermi Rady zo 14. decembra 2010, ktoré schválila Európska rada.

Pokiaľ ide o Chorvátsko, uzavretie prístupových rokovaní, ako sa to uvádza v záveroch
Európskej rady, je na dosah a naším cieľom je uzavrieť rokovania do konca maďarského
predsedníctva, samozrejme, za predpokladu, že Chorvátsko splní zostávajúce kritériá na
uzatvorenie rokovacích kapitol.

Takisto by sme radi v čo najväčšej miere dokončili prístupovú zmluvu, čím by sme pripravili
pôdu pre vstup Chorvátska do EÚ, na ktorý sa tešíme. Ako sa teda zdôrazňuje v našom
uznesení, tento semester bude rozhodujúci pre proces rokovaní s Chorvátskom.

Dovoľte mi teraz veľmi stručne sa venovať zostávajúcim problémom. Od začiatku rokovaní
bolo zatiaľ otvorených na rokovania 34 z 35 kapitol, z čoho 28 kapitol bolo predbežne
uzavretých.

Sme preto už veľmi blízko k záveru rokovaní. Stále však musíme uzavrieť niekoľko
dôležitých kapitol, ako sú hospodárska súťaž, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, rybné
hospodárstvo, regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov, súdnictvo
a základné práva a finančné a rozpočtové opatrenia, pričom niektoré majú, samozrejme,
dosah na rozpočet.

V záveroch Rady týkajúcich sa Chorvátska, ktoré boli prijaté v decembri minulého roka,
sme poukázali na kľúčové témy, ktoré si vyžadujú ďalšiu prácu v týchto oblastiach. Boli
ste o nich informovaní. Chceli by sme tiež poukázať na niektoré body, ktoré sa náležite
premietli aj do vášho uznesenia.

Rada konštatovala, že v mnohých oblastiach Chorvátsko urobilo povzbudivý pokrok, a to
vrátane právneho štátu a boja proti korupcii na vysokej úrovni. Zároveň je jasné, že je
potrebné ďalšie úsilie. Týka sa nezávislosti a účinnosti súdov a boja proti korupcii na
všetkých úrovniach.

Rada tiež nabádala Chorvátsko, aby zintenzívnilo svoje úsilie o splnenie zostávajúcich
kritérií vrátane dosiahnutia presvedčivých výsledkov najmä v oblasti politiky hospodárskej
súťaže, ako aj v oblasti súdnictva a základných práv.

V tejto súvislosti mi dovoľte zdôrazniť, aký význam prikladáme procesu monitorovania
v súlade s acquis a s jeho vykonávaním s cieľom zaistiť administratívnu kapacitu a dosahovať
presvedčivé výsledky.

Hodnotenie pokroku zo strany Komisie v oblasti súdnictva a základných práv v marci
bude zvlášť dôležité vo vzťahu k možnému uzatvoreniu kapitoly 23 neskôr v priebehu
tohto semestra. Čo sa týka Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu,
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Komisia navyše konštatovala všeobecne dobrú spoluprácu Chorvátska s týmto tribunálom
a zároveň zopakovala, že úplná spolupráca je naďalej základom v súlade s rokovacím
rámcom.

Medziagentúrna pracovná skupina už začala skúmať dôležité nové možnosti a Rada vyzvala
Chorvátsko, aby pokračovalo v administratívnom prešetrovaní s cieľom podať vysvetlenie
chýbajúcich vojenských dokumentov.

Rada okrem toho uvítala aktívnu úlohu Chorvátska v regionálnej spolupráci, ako aj zlepšenie
jeho vzťahov so susednými krajinami a jeho úsilie zamerané na zmierenie v regióne.

V tejto súvislosti bolo veľmi vítanou udalosťou nadobudnutie účinnosti arbitrážnej dohody
o hraničných problémoch so Slovinskom koncom novembra. Vzhľadom na význam
dobrých susedských vzťahov Rada nabádala Chorvátsko, aby využilo tento pokrok vo
svojej snahe o vyriešenie všetkých zostávajúcich bilaterálnych a regionálnych problémov
v spolupráci s dotknutými krajinami.

Na záver by som rád zopakoval, že počas nášho predsedníctva na nás čaká stále veľa práce.
Chorvátsko by malo urobiť všetko, čo sa dá, aby splnilo zostávajúce kritériá, aby udržalo
a zlepšilo to, čo už dosiahlo, a aby v súlade s rokovacím rámcom definitívne vyriešilo všetky
ďalšie nedoriešené povinnosti.

Za nás môžem povedať, že je samozrejmé, že v tejto činnosti počítame s podporou
a spoluprácou všetkých členských štátov, Európskej komisie a, samozrejme, v prvom rade
Európskeho parlamentu.

Je rozhodujúce udržať túto dynamiku, aby sa rokovania úspešne uzatvorili, ako sa to uvádza
medzi prioritami maďarského predsedníctva, do konca júna, teda do konca nášho
predsedníctva.

Predseda.   – Susedská politika je veľmi dôležitá pre Európsku úniu, oblasť
Stredozemia, Východné partnerstvo a v prvom rade pre západný Balkán. Teraz dám slovo
pánovi komisárovi zodpovednému za túto politiku.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Chcel by som zablahoželať spravodajcovi pre Chorvátsko
pánovi Hannesovi Swobodovi a vyjadriť uznanie za jeho nestrannú a vyváženú správu.
Správa uznáva impozantný pokrok Chorvátska v oblasti plnenia prístupových kritérií
a zároveň pripúšťa, že na uzatvorenie rokovaní je potrebné ešte ďalšie úsilie.

Európska únia a Chorvátsko predbežne uzatvorili 28 z 35 rokovacích kapitol. Na
ministerskej konferencii o pristúpení 19. apríla by sa malo podariť predbežne uzatvoriť
ďalšie kapitoly, pri ktorých Chorvátsko už splnilo alebo je veľmi blízko k splneniu
záverečných kritérií. Ako to skonštatovala Rada pre všeobecné záležitosti v decembri 2010,
záver rokovaní je na dosah.

Ako pri všetkých rokovaniach, aj tu sa budú musieť najnáročnejšie témy riešiť v záverečnej
etape. Ako práve zdôraznil pán minister Martonyi, maďarské predsedníctvo už skôr
oznámilo svoj cieľ ukončiť rokovania v prvej polovici roka 2011, ak budú splnené všetky
kritériá a ukazovatele. Ide o ambiciózny cieľ, ktorý sa bude dať dosiahnuť len vtedy, keď
sa bude Chorvátsko aj naďalej mimoriadne snažiť o splnenie zvyšných požiadaviek načas.

Hlavnými nevyriešenými problémami sú záverečné kritériá pre kapitolu 23 Súdnictvo
a základné práva a kapitolu 8 Politika hospodárskej súťaže. Chorvátsko usilovne pracuje
na oboch oblastiach, ale nadišiel čas dôjsť do cieľa.
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Pokiaľ ide o súdnictvo a základné práva, Chorvátsko bolo vyzvané, aby splnilo svoje
záväzky v týchto hlavných oblastiach: dosiahnutie dôveryhodných a udržateľných výsledkov
v boji proti korupcii; posilnenie nezávislosti, zodpovednosti, nestrannosti a profesionality
súdnictva; vyriešenie problematiky beztrestnosti vojnových zločinov; splnenie cieľov
programu na zabezpečenie bývania pre utečencov a zlepšenie uplatňovania práv menšín.
Požiadavkou zostáva aj úplná spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre
bývalú Juhosláviu.

V každej z týchto oblastí treba splniť jasné kritériá. Komisia momentálne preveruje pokrok
dosiahnutý Chorvátskom pri každom z kritérií, pričom výsledky poskytneme v ďalšej
predbežnej správe o tejto kapitole v polovici marca.

Včera som mal veľmi užitočné a konštruktívne stretnutie s pani premiérkou Kosorovou.
Hovorili sme o dôležitosti zachovania dynamiky prístupových rokovaní a o vyriešení
zostávajúcich nedoriešených otázok. Chorvátske orgány veľmi dobre vedia, čo ešte musia
urobiť. Naozaj ma veľmi potešilo ubezpečenie pani premiérky o jej osobnom záväzku
zaistiť, že práce budú pokračovať plným tempom až do momentu, keď bude možné
uzatvoriť proces vstupu do Európskej únie.

V plnej miere súhlasím s tými, ktorí vyzývajú Európsku úniu, aby nepoľavovala zo svojich
požiadaviek ani nevytvárala žiadne umelé prekážky pre Chorvátsko. Základnými kameňmi
procesu rozširovania sú aj naďalej zásady úplného splnenia podmienok, ktoré sa vzťahujú
na kandidátske krajiny, a úplného dodržiavania záväzkov, ktoré Európska únia prijala. To
je podstata jej dôveryhodnosti.

Komisia bude aj naďalej v plnej miere podporovať Chorvátsko, ktoré usilovne pracuje na
dosiahnutí svojho cieľa vstupu do Európskej únie. Som si istý, a teraz nadväzujem na slová
pána ministra Martonyiho, že členské štáty rozhodnú o tom, že prístupové rokovania sa
môžu uzavrieť hneď, keď si budeme istí, že Chorvátsko splnilo aj zvyšné záverečné kritériá.
A rovnako som si istý, že keď bude Parlament požiadaný o súhlas so zmluvou o pristúpení,
zohrá svoju rozhodujúcu úlohu v súlade s veľmi konštruktívnym prístupom, ktorý už
prejavil v súvislosti s prístupovým procesom Chorvátska.

Spolu s vaším spravodajcom pánom Swobodom pevne verím, že občania Chorvátska si
po tom, ako budú vyzvaní, aby podporili vstup svojej krajiny do Európskej únie, budú
môcť zvoliť svojich zástupcov v ďalších voľbách do Európskeho parlamentu.

Hannes Swoboda,    v mene skupiny S&D. – (DE) V prvom rade chcem srdečne poďakovať
všetkým tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu spoluprácu. Jej výsledkom je správa,
ktorá, dúfam, získa širokú podporu.

Na úvod spomeniem podľa mňa veľmi úspešnú včerajšiu návštevu pani premiérky Jadranky
Kosorovej v tomto Parlamente. Pán predseda, spomínali ste, že vstup Chorvátska do Únie
nie je dôležitý len pre Chorvátsko a pre Európsku úniu, ale je to tiež dôležitý signál pre celý
región. Prvá vec, ktorú by som chcel v tejto súvislosti zdôrazniť, súvisí s reformami. Ak
krajina vykonáva úlohy, ktoré sa od nej očakávajú, aj my musíme dodržať svoje sľuby,
ktoré sme dali v súvislosti s členstvom. Ako povedali pán Martonyi a pán komisár, ešte
nás čaká veľa práce. Náš odkaz musí stále znieť, že treba podniknúť aj posledné kroky
reforiem, aby sme dosiahli svoj spoločný cieľ a v júni uzavreli zmluvu.

Počas rozhovoru s pani Kosorovou pán Schulz povedal, že spor o Piranský záliv by sa bol
predtým riešil vojnou. Dnes sedíme za stolom a pokúšame sa nájsť spôsob, ako tieto
záležitosti vyriešiť rokovaním. Aj to je dôležitý signál pre celý región – a myslím tým Srbsko
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a Kosovo –, že takéto spory sa dajú vyriešiť, a to nie bojom, ale jednoducho rokovaním
a dialógom. Pani premiérka povedala, že v jej krajine sú vláda aj opozícia jednotné, čo sa
týka EÚ. Potvrdil to aj môj posledný rozhovor so Zoranom Milanovićom, vodcom opozície
za Sociálno-demokratickú stranu.

Včera sme diskutovali o Albánsku. Aj Albánsko si z toho môže vziať príklad, ako riešiť
veci, keď ide o dôležité spoločné záujmy nad rámec každej politickej debaty.

Mali by sme preto Záhrebu a Chorvátsku ako celku vyslať dvojitý signál v tom zmysle, že
my – Rada, Komisia a Európsky parlament – spolupracujeme, aby sme mohli uzavrieť
rokovania v júni, aby sa dala uzavrieť zmluva a aby sme ju na jeseň odobrili a umožnili tak
spustenie ratifikačného procesu. Ale, prosím – a to adresujem Chorvátsku –, riešte problémy,
ktoré ešte treba doriešiť. Čo sa týka boja proti korupcii, podnikli sa už odvážne kroky, ale
treba ešte urobiť niekoľko záverečných krokov. Treba však ešte popracovať na reforme
súdneho systému a tiež v súvislosti s lodenicami. No všetky tieto veci sa spomínajú aj
v našej správe a nepredstavujú neprekonateľné bariéry, ale predstavujú príležitosť pre
Chorvátsko, aby splnilo príslušné požiadavky.

S týmto cieľom, dámy a páni, by sme všetci tu prítomní mali spoločne odkázať Chorvátsku
a celému regiónu, že ak krajina splní úlohy, ktoré sa od nej očakávajú, Európska únia dodrží
svoj sľub a umožní jej, aby sa stala členom Únie. Pán predseda, platí to, čo ste aj vy povedali
včera, že aj Európska únia bude mať prospech z toho, ak prijmeme Chorvátsko, za
predpokladu, že urobí to, o čo bolo požiadané.

Chcel by som sa preto znovu poďakovať tieňovým spravodajcom. Ak sa nám podarí vyslať
maximálne jednotný signál Chorvátsku a celému regiónu, bude to veľký krok smerom
k mierovej integrácii celého regiónu.

Bernd Posselt,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Musím priznať, že som dnes veľmi
dojatý, pretože tento rok je to 20 rokov od vzniku silného hnutia za demokraciu v Slovinsku
a v Chorvátsku. Trvalo celý rok a ľudia sa tešili tak ako v Maďarsku, Českej republike
a v iných krajinách.

A potom 28. júna 1991 prišiel brutálny útok juhoslovanskej ľudovej armády. Vtedy sa
zdalo, že sa všetko vrátilo späť k tomu, ako to zvyklo byť. Bol som vo Vukovare, keď bol
tento malý, prekvitajúci model Európy zničený a keď stovky tisícov ľudí prišli o svoje
domovy a tisíce ľudí prišli o život. Odvtedy som mohol sprevádzať Chorvátsko na ceste
smerom do Európskej únie. Musíme celkom jednoznačne uznať, že Chorvátsko vyvinulo
mimoriadne úsilie, aby sa po tejto ceste vydalo.

Pán komisár dnes prišiel s kľúčovým slovom. Hovoril o spravodlivosti. Správu pána
Swobodu by sme mohli celkovo nazvať Spravodlivosť pre Chorvátsko, pretože to je jej
podstatou. Nie je o privilégiách ani ústupkoch – ako to bolo správne spomenuté –, ale
o spravodlivosti. Chorvátsko je teraz pripravené na vstup do Európskej únie. V najbližších
niekoľkých mesiacoch sa budú musieť urobiť záverečné činnosti v niektorých oblastiach.
Nesmieme však vytvárať umelé prekážky tejto krajine, ako sa to, žiaľ, v posledných
niekoľkých rokoch opakovane dialo. Chorvátsko patrí do historického a kultúrneho
kontextu so Slovinskom a Maďarskom. Malo byť prijaté do Európskej únie spoločne
s týmito stredoeurópskymi krajinami, veď aj Chorvátsko je vlastne stredoeurópska krajina.
Nestalo sa to z mnohých dôvodov, ale teraz už dozrel čas. Práve preto tento krok
presadzujeme. Nestanovujeme žiadne dátumy, ale držíme sa svojho postoja, že kritériá sú
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dôležitejšie ako dátumy. Vyzývame však veľmi dôrazne, aby sa nevytvárali žiadne umelé
prekážky a aby sa s touto krajinou zaobchádzalo spravodlivo a nestranne.

Ivo Vajgl,    v mene skupiny ALDE. – (SL) Dnes naposledy vedieme rozpravu o správe
o pokroku Chorvátska ako kandidátskej krajiny na plnohodnotné členstvo v Európskej
únii. Chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi Hannesovi Swobodovi, ktorý túto
prácu robí už mnoho rokov, za jeho konštruktívny a priateľský prístup, a to tak voči
tieňovým spravodajcom, ako aj na rokovaniach s chorvátskom vládou a povedal by som,
že aj s chorvátskym ľudom.

Ak sa spätne pozrieme na vývoj Chorvátska a na okolnosti, za akých sa Chorvátsko pred
20 rokmi stalo nezávislou krajinou, mohli by sme azda povedať, že na členstvo čakalo už
dosť dlho, ak nie príliš dlho. Pán minister Martonyi, veľmi konkrétne ste nás informovali
o svojich plánoch týkajúcich sa prístupových rokovaní s Chorvátskom. Podporujeme vaše
plány a dúfame, že sa v plnej miere stanú realitou.

Vládu v Záhrebe čaká v nasledujúcich mesiacoch, kým sa uzavrú rokovania s Chorvátskom,
ešte veľa práce. Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) po celý čas
venuje osobitnú pozornosť kapitole 23. Diskutovali sme na túto tému a dohodli sme sa
na tom včera počas priateľského rozhovoru medzi pánom Verhofstadtom, predsedom
skupiny ALDE, a pani Kosorovou.

Táto kapitola je kľúčom k právnemu štátu, k vážnemu postoju k dedičstvu minulosti,
k účinnému a nestrannému súdnictvu, k právnej istote a rovnosti pre všetkých občanov.
Každá demokratická krajina založená na právnom štáte – každý člen Európskej únie –
musí zaistiť slobody, ako sú otvorenosť a nezávislosť médií, ochrana menšín, rodová
rovnosť a ochrana všetkých, ktorí sú niečím odlišní.

Chorvátska vláda a pani premiérka Jadranka Kosorová si zaslúžia uznanie za to, ako
rozhodne bojujú proti korupcii a zločinu. Chorvátsko treba oceniť aj za to, ako úspešne
nadviazalo priateľské vzťahy so svojimi susedmi, no zároveň ho treba podporiť, aby vyriešilo
nedoriešené otázky.

Keď dáme Chorvátsku zelenú na posledné kolo rokovaní a na jeho posledné kroky
k plnohodnotnému členstvu, mali by sme zdôrazniť, že táto správa je adresovaná všetkým
krajinám juhovýchodnej Európy, ktoré majú rovnaké očakávania. Aj my máme očakávania.
Očakávame, že Európa dokončí proces rozširovania a stane sa kontinentom súdržnosti
a rovnakých hodnôt.

Dovoľte mi dodať ešte jednu vetu. Toto je jediný spôsob, ako sa dokáže Európska únia
v dnešnom svete stať svetovým vodcom a zohrávať svoju úlohu. Ďakujem vám za
trpezlivosť, pán predseda.

Franziska Katharina Brantner,    v mene skupiny Verts/ALE. – Chcela by som s pridať k tým,
ktorí ďakovali pánovi Swobodovi za dobrú spoluprácu minulý rok a po prvýkrát aj tento
rok.

Súhlasím s pánom Posseltom, že je to spravodlivá správa. Ako už bolo povedané, veľmi
sa tešíme na uvítanie Chorvátska v Únii, hneď keď splní všetky kritériá. Má sa k nám pripojiť
veľmi špeciálna krajina a EÚ bude mať špeciálnu zodpovednosť, aby potom mohli vstúpiť
do Únie aj všetky ostatné krajiny západného Balkánu. Z regionálneho hľadiska teraz musí
byť Chorvátsko najlepšie v triede, aby sa k nemu potom mohli pridať jeho spolužiaci. Máme
zodpovednosť voči ďalším krajinám, pretože ak teraz zlyháme a urobíme chyby, pre
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ostatných bude oveľa ťažšie pripojiť sa. Nesmieme sa vzdať tohto cieľa v záujme západného
Balkánu.

Niektorí z vás spomínali kapitolu 23 o korupcii. Domnievame sa, že EÚ musí byť čestná
aj voči sebe a pouvažovať, do akej miery bola sama zapletená do korupcie. Preto žiadame
úrad OLAF, aby preskúmal aj to, aké následky to bude mať pre EÚ. Naliehavo vyzývam
všetky skupiny, aby sa k tejto činnosti pridali, pretože musíme byť čestní aj sami voči sebe.

Na záver chcem povedať, že to, ako sa staviame k minulosti, je dôležitou súčasťou vstupu
do EÚ. Spomínal sa tu Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. To je
rozhodujúce, ale zároveň sa domnievame, že miestne tribunály pre vojnové zločiny musia
fungovať lepšie. Správa organizácie Amnesty International poukazuje na to, že stále existujú
viaceré problémy a nedostatky. Myslíme si, že je tu priestor na zlepšenie, napríklad v oblasti
ochrany svedkov, a aj tu by sme chceli vidieť zlepšenie. Myslíme si, že je rozhodujúce, aby
EÚ trvala na tomto aspekte minulosti a na práci s minulosťou.

Až na tieto veci sa všetci tešíme na to, že Chorvátsko uvítame v tomto Parlamente.

Geoffrey Van Orden,    v mene skupiny ECR. – Domnievame sa, že rozširovanie patrí medzi
najúspešnejšie aspekty politiky EÚ, ak sa vykonáva podľa prísnych kritérií a ak sa poučíme
z chýb svojich predošlých pristúpení.

Podľa Rady je uzavretie prístupových rokovaní s Chorvátskom na dosah, ale od Komisie
vieme, že problematika korupcie a reforma súdnictva sa zatiaľ náležite nevyriešili. To je
veľmi závažné. Naše obavy nie sú umelé.

V Chorvátsku so 4,5 milióna obyvateľov zjavne nie sú vyriešené milióny súdnych prípadov,
pričom veľký počet z nich sa týka zneužívania vlastníckych práv. Napádaná je aj sloboda
médií. Bývalí ministri boli obvinení z korupcie. Niektorí to možno považujú za dôkaz
podniknutých krokov. No v skutočnosti to odhaľuje hĺbku problémov, ktoré sa takmer
neriešili. Rozšírená korupcia medzi politikmi a v súdnictve znamená neschopnosť riešiť
organizovaný zločin priamo spojený s balkánskou trasou.

Napriek množstvu problémov, ktoré tu boli spomínané, sa zdá, že skorý vstup Chorvátska
je už hotová vec. Bola by škoda, keby sa prístupový proces stal len formalitou a závisel by
od subjektívneho politického rozmaru, pričom by bol dokončený ešte pred vyriešením
týchto základných problémov.

Takis Hadjigeorgiou,    v mene skupiny GUE/NGL. – (EL) My v Konfederatívnej skupine
Európskej zjednotenej ľavice/Nordickej zelenej ľavici sme za pristúpenie Chorvátska
k Európskej únii a veríme, že táto krajina sa čoskoro stane plnohodnotným členom, ak si
to budú želať Chorváti, a za predpokladu, že krajina splní všetky prístupové kritériá.

Správa o pokroku konštatuje pokrok, ktorý sa dosiahol pri návrate utečencov, v oblasti
práv žien a rodovej rovnosti a pri prekonávaní rozdielov so susednými krajinami, čo vítame.
Trváme však na ďalších reformách najmä v oblasti súdnictva a odstránenia korupcie.

No pozornosť musíme venovať aj sociálnym a hospodárskym problémom Chorvátov, ako
sú chudoba, dlhodobá nezamestnanosť a obmedzovanie zamestnaneckých práv. Návrhy
na podporu liberálneho hospodárstva, bohužiaľ, len zhoršia sociálnu a hospodársku
situáciu Chorvátov.

Preto podporujeme presadzovanie skutočného sociálneho rozvoja, ktorý zaručí kvalitný
život pre všetkých občanov Chorvátska prostredníctvom modernizácie systému sociálneho
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zabezpečenia, riešenia nezamestnanosti, zlepšenia prístupu k zdravotníckym službám,
bývaniu a vzdelávaniu a prostredníctvom odstránenia diskriminácie najmä voči menšinám.

Jaroslav Paška,    za skupinu EFD. – (SK) Od októbra v roku 2005, keď bolo prijaté
rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní Chorvátska do Európskej únie, urobili
chorvátske vlády rozsiahle zmeny v správe svojej krajiny s cieľom pripraviť Chorvátsko
čo najlepšie na očakávaný vstup do Európskej únie.

Najvýznamnejší pokrok v prístupovom procese sa dosiahol v uplynulom roku 2010, keď
sa našim chorvátskym priateľom podarilo uzatvoriť rokovanie o viacerých zložitých
kapitolách a urobiť zásadné zmeny v ústave, ako aj pokročiť v civilizovanom riešení
hraničných sporov so susednými krajinami. Oficiálna návšteva srbského prezidenta Tadžiča
vo Vukovare ukázala, že vzťahy medzi chorvátskymi a srbskými občanmi je možné budovať
aj na vzájomnom rešpekte, úcte a porozumení.

Tempo finalizácie prístupového procesu je teda dnes už iba v rukách chorvátskej strany,
ktorá po splnení všetkých podmienok na vstup krajiny do Európskej únie musí požiadať
o súhlas s takýmto krokom aj občanov svojej krajiny v celoštátnom referende. Ja úprimne
želám našim chorvátskym priateľom, aby sa im podarilo rýchlo uzatvoriť zostávajúce
kapitoly a aby v ľudovom hlasovaní boli schopní potvrdiť pripravenosť stať sa súčasťou
Európskeho spoločenstva.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Pred necelými 20 rokmi Chorvátsko bojovalo
za svoju nezávislosť. Teraz túto nezávislosť odovzdáva bez jediného výstrelu.

Chorvátsko muselo urobiť rozsiahle a vnútené legislatívne zmeny. Muselo tiež prestať
podporovať svoje kľúčové odvetvia a ľudí, ktorí v nich pracujú. Chorváti musia urobiť
všetky tieto veci a až potom môže Európska únia dovoliť prijatie Chorvátska za svojho
člena.

No najdôležitejšie je to, že všetky tieto zmeny sa vykonávajú ešte pred tým, než ľudia
vyjadrili súhlas prostredníctvom sľúbeného referenda alebo než o tento súhlas boli vôbec
požiadaní. Napriek dôkazom o väčšinovom nesúhlase s členstvom v EÚ na základe
prieskumu verejnej mienky sa pozitívny výsledok referenda považuje za samozrejmosť.
Keď sa robia obrovské zmeny v očakávaní súhlasu, ktorý sa ešte len má získať, môžeme si
byť istí, že súhlas sa považuje len za formalitu.

V tejto správe sa hovorí, že redaktori a novinári sa sťažujú na neprimeraný politický tlak.
Nehovorí sa však už o tom, ako tento tlak umožní, aby bolo referendum slobodné
a spravodlivé.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Naozaj sme teraz v poslednom kole pred pristúpením. O tejto
záležitosti musíme hovoriť v inštitúciách Spoločenstva, pretože pred nami je stále ratifikačný
proces v národných parlamentoch, ktorý určite nebude jednoduchý. Vo funkcii predsedu
Výboru pre zahraničné veci som mal možnosť úzko sledovať pripojenie predošlých
dvanástich členských štátov ako súčasť procesu rozširovania, a preto môžem povedať, že
Chorvátsko ako krajina urobilo za dlhý čas skutočne veľa práce, aby dokázalo splniť kritériá,
a z tohto dôvodu je vývoj smerujúci k odpovedi „áno“ pozitívny.

Tento krok by sme mali podporiť z politických dôvodov. Je to tiež signál pre ďalšie krajiny,
ktoré možno budú musieť dlho čakať, kým sa im otvoria dvere do Európy a nie celkom
zatvoria. Všeobecný politický odkaz je dôležitý. Na základe našich skúseností s ostatnými
krajinami by som však povedal, že Chorvátsko musí popracovať na reformovaní svojich
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súdnych a administratívnych systémov aj vo svojom vlastnom záujme a nielen v rámci
prístupového procesu. Keď súdne konania zostanú až príliš dlho nevyriešené alebo keď
sú vznesené obvinenia z korupcie, ale konanie proti obvineným trvá príliš dlho, škodí to
celkovému rozvoju danej krajiny. V tejto oblasti treba urobiť viac.

Göran Färm (S&D).   – (SV) V prvom rade by som chcel povedať veľké ďakujem pánovi
spravodajcovi Swobodovi, ktorý vykonal vynikajúcu prácu. Členstvo Chorvátska v EÚ sa
teraz blíži, ale stále zostáva niekoľko úloh, ako napríklad boj proti korupcii. Chorvátsko
prijalo nové a lepšie právne predpisy, ale teraz treba vykonávať reformy. Potrebné je
efektívne vyšetrovanie, stíhanie a rozsudky súdov.

Všetky oči sa teraz upierajú na prípad bývalého konzervatívneho premiéra Iva Sanadera,
ktorý je momentálne uväznený v Rakúsku. Tlieskame novinárom a politikom v Chorvátsku,
ktorí odkryli korupciu v politickej elite. Prípad Iva Sanadera však predstavuje pre EÚ aj
moment pravdy, pretože korupcia si vyžaduje účasť dvoch strán. Vzhľadom na obvinenia,
že Ivo Sanader sa pokúsil nevhodným spôsobom ovplyvniť EÚ, som navrhol, aby Európsky
úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pracoval spoločne s chorvátskymi vyšetrovateľmi
na objasnení tejto informácie, pretože my, samozrejme, nevieme, či je to pravda.

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) chce vypustiť túto
dôležitú časť uznesenia, ale spoločne so Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou
vyzývame všetky politické skupiny, aby ju podporili. EÚ musí byť aktívna a nielen
ponechávať zodpovednosť na Chorvátsku.

Lena Ek (ALDE).   – V búrlivých vodách globálnej hospodárskej krízy je povzbudivé, že
Chorvátsko stabilne smeruje k členstvu.

Jeho doterajší pokrok je impozantný, ale chcem zdôrazniť, že táto pozitívna dynamika by
sa teraz mala preniesť do ostatných oblastí, v ktorých treba ešte veľa urobiť.

Dnes by som tu chcela poukázať na dve veci. Prvou je reforma a posilnenie súdnictva. Silný
a nezávislý súdny systém je absolútnym základom boja proti korupcii a dlhodobého
zaistenia právneho štátu. Nejde len o otázku zatýkania zločincov, ale aj o to, čo sa s nimi
bude diať potom. V opačnom prípade nebude mať úsilie o boj proti korupcii
a organizovanému zločinu žiaden účinok.

Ako druhú vec by som chcela spomenúť, že je potrebné, aby bola spoločnosť v Chorvátsku
postavená na tolerancii. Európsky projekt je o zmierení a to platí nielen pre vzťahy medzi
krajinami – a tu oceňujem lepšie vzťahy so susedmi Chorvátska –, ale aj pre vzťahy v rámci
krajín. Hrozby násilia voči menšinám sú absolútne neprípustné. Úplne chápem, aké je to
náročné, ale pevne verím, že by to nielenže oživilo prístupové rokovania, ale že takáto
snaha by bola priamo prospešná aj pre chorvátsku spoločnosť.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Bez pochýb by sme mali podporiť maďarské
predsedníctvo v jeho ambicióznych plánoch na uzavretie rokovaní s Chorvátskom v prvej
polovici tohto roka. Členstvo Chorvátska v Európskej únii bude znamenať, že získame
dôležitého a konštruktívneho spojenca, pretože táto krajina už teraz zohráva dôležitú
úlohu a vystupuje ako hlavná stabilizačná sila v danom regióne, pričom ide príkladom pre
mnohé ďalšie balkánske krajiny, ktoré tiež uvažujú o pristúpení k Európskej únii
v budúcnosti.

Dnes by som chcel vyjadriť svoj veľký rešpekt a obdiv k reformám, ktoré prijala chorvátska
vláda a chorvátska spoločnosť, najmä tým, ktoré súvisia s bojom proti korupcii
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a organizovanému zločinu a s reformami verejnej správy a súdnictva. Samozrejme, ešte
stále sú oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie a dokončenie. Dúfam, že sa to podarí dosiahnuť
čo najskôr. Pravda je aj to, že počúvame správy z Chorvátska, že Chorváti nie sú úplne
presvedčení o tom, že členstvo bude pre ich krajinu prínosné. Domnievam sa, že by bolo
rozumné, keby sme bezodkladne podnikli kroky na zvrátenie tohto trendu v spolupráci
s chorvátskou vládou.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Chorvátsko urobilo veľký pokrok na ceste k získaniu
členstva v EÚ. O tom niet pochýb a mám z toho radosť. Sú však dve oblasti, z ktorých mám
vážne obavy.

Korupcia v tejto balkánskej krajine je stále veľmi rozšírená, stačí si pozrieť napríklad
odôvodnenia 7 a 8 uznesenia, o ktorom vedieme rozpravu. Má to veľký vplyv na
hospodárstvo a na obchodné vzťahy s touto krajinou. Naliehavo potrebujeme lepší prístup
k vyriešeniu tohto problému, možno aj v spolupráci s európskymi inštitúciami.

Moja druhá obava sa týka slabej organizácie administratívy v tejto krajine, ako sa to uvádza
v odôvodnení 28 uznesenia. Ak sa majú právne predpisy EÚ správne vykonávať a ak
Chorvátsko nemá byť nachytané nepripravené na udalosti, potrebná je spoľahlivá
administratívna organizácia.

Kým sa nevyriešia tieto dva problémy, budem mať aj naďalej obavy z rýchleho tempa,
akým chce maďarské predsedníctvo dosiahnuť pristúpenie Chorvátska. Podľa mňa by nás
minulé skúsenosti mali viesť k tomu, aby naším cieľom bola kvalita pristúpenia a nie
pristúpenie samotné. To by nám pomohlo zaistiť podporu ľudí a podporu našich
holandských občanov.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Celkovo možno povedať, že vývoj v Chorvátsku sa
uberá správnym smerom. Teória je úplná, ale treba ju dokázať v praxi. Sú tu však tri oblasti,
kde treba urobiť ešte veľký kus práce.

Po prvé, Chorvátsko musí užšie spolupracovať s Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu,
aby urýchlilo proces v súvislosti s ľudskými právami a stíhaním bývalých vojnových
zločincov. Ako sa uvádza v správe organizácie Amnesty International s názvom Behind
a Wall of Silence (Za múrom mlčania), existujú jasné jednotlivé prípady porušenia ľudských
práv, ktoré sa stále riešia. Ochrana ľudských práv je pre EÚ kľúčovou témou. Nesmieme
byť pripravení na ústupok, keď ide o ľudské práva, a naozaj nie sme pripravení na takýto
ústupok.

Po druhé, je tu korupcia. Stále preniká spoločnosťou, priemyslom a politikou. Vítam úsilie
chorvátskej vlády o boj proti korupcii vo vlastnej krajine, no zároveň musíme trvať na
tom, aby sa tento problém tiež dôsledne riešil.

Po tretie, Chorvátsko musí vo vlastnom záujme zaistiť, aby sa urobil rýchly pokrok v oblasti
reforiem iniciovaných v systéme súdnictva.

PREDSEDÁ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Pred dvomi rokmi som predsedal poľskému parlamentnému
výboru pre zahraničné veci a mal som tú česť hostiť členov chorvátskeho výboru pre
zahraničné veci. Pri tejto príležitosti sa ma členovia chorvátskeho výboru opýtali, či viem,
koľko Poliakov je práve na dovolenke na lodiach v Chorvátsku. Ukázalo sa, že ich je tam

16-02-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK10



celkovo niekoľko desiatok tisíc. Milióny turistov, ktorí v súčasnosti navštívia túto nádhernú
krajinu, nám povedia, že Chorvátsko je moderným a demokratickým štátom, a potvrdia,
že je pripravené stať sa členom Európskej únie. Zároveň sa ma tí istí členovia chorvátskeho
výboru opýtali, ako modernizuje Poľsko svoje lodenice. Inými slovami, zostávajú určité
problémy, ako to už každý spomenul, a tie problémy treba vyriešiť. Napriek všetkému
dúfam, že sa splnia nádeje pána Martonyiho, že naši maďarskí priatelia a Európska komisia
uzavrú rokovania a že dnes budeme počuť z úst pána Sikorského, vedúceho poľskej
diplomacie, ktorý príde sem do Parlamentu, že Poľsko počas svojho predsedníctva Európskej
rady bude mať to potešenie stať sa svedkom pristúpenia Chorvátska k Európskej únii.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Dovoľte mi pripojiť sa k hlasom chvály za prístup a prácu
pána spravodajcu Swobodu.

Úprimne verím, že pre Chorvátsko a pre pána Swobodu bude toto konečne posledná
správa a že Chorvátsko čoskoro privítame medzi nami. Členstvo v každom prípade umožní
Chorvátsku nahradiť si určitý čas, ktorý stratilo počas obdobia, keď sa snažilo vstúpiť do
EÚ.

Ak sa pozrieme na stav rozvoja chorvátskeho hospodárstva, spoločnosti, kultúry a umenia,
táto krajina sa mohla bez problémov pridať do skupiny krajín, ktoré vstúpili do Európskej
únie pred siedmimi rokmi. Orgánom v Záhrebe odporúčam, aby využili pristúpenie
Chorvátska k Európskej únii na ráznejší boj proti kultúre korupcie a kriminality. Ďalšou
témou prvoradého významu je rozvoj slobôd objektívnych médií a ochrana objektívnych
novinárov, ktorí pracujú pre chorvátsku verejnoprávnu televíziu.

Vstup Chorvátska do EÚ bude znamenať, že prijímame balkánsky región a podávame mu
ruku. Teším sa na spoluprácu s našimi chorvátskymi kolegami s cieľom priniesť do tohto
stále nepokojného regiónu stabilizáciu a pokrok.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Chcel by som sa poďakovať pánovi Swobodovi za jeho
skvelú prácu a skutočne dúfam, že táto správa bude poslednou pred tým, ako Chorvátsko
podpíše dohodu o pristúpení k Európskej únii.

Som presvedčený, že vstup Chorvátska do EÚ bude impulzom na reformy v tomto regióne
a že bude znamenať úspech pre celú Európu. Chorvátsko to nedávno naznačilo aj samo,
keď svojim susedom z bývalej Juhoslávie – Bosne a Hercegovine, Srbsku, Čiernej Hore
a Macedónsku – ponúklo bezplatné preklady právnych textov acquis communautaire. Táto
krajina takto potvrdila, že je ochotná a schopná prispieť k európskej budúcnosti tohto
regiónu.

Prijatie Chorvátska do EÚ bude jasným signálom, že EÚ si plní svoje záväzky voči
západnému Balkánu a že rozširovanie je otvoreným procesom. Chcel by som zdôrazniť,
že hoci každá krajina na našom kontinente má vlastné problémy, mali by sme byť opatrní,
keď v súvislosti s korupciou a kriminalitou ukazujeme prstom na krajiny východnej Európy.

Tieto problémy nie sú typické len pre tento región, ale sú aj problémom nás všetkých,
pričom len pomocou spoločného úsilia môžeme v tejto oblasti obmedziť negatívne
tendencie. Transparentnosť a demokracia sú nemennými hodnotami a práve z tohto
dôvodu musíme podporovať a povzbudzovať reformy na západnom Balkáne. Chorvátsku
želám všetko najlepšie a teším sa, že ho budeme môcť privítať ako 28. členský štát Európskej
únie.
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László Tőkés (PPE).   – (HU) So silnou dávkou kritiky voči EÚ musíme poznamenať, že
hoci bolo Chorvátsko z viacerých hľadísk pripravené na pristúpenie už v čase poslednej
vlny rozširovania pred šiestimi rokmi, ešte stále mu bránime vstúpiť do EÚ. Z tohto dôvodu
môžeme len súhlasiť s cieľom maďarského predsedníctva, ktoré si integráciu Chorvátska
počas svojho predsedníctva zvolilo za svoju prvoradú prioritu. Podobne môžeme len
súhlasiť s vyjadrením maďarského premiéra Viktora Orbána, že zjednotenie Európy nemôže
byť kompletné bez integrácie krajín západného Balkánu. Štáty bývalej Juhoslávie, ktoré sú
stále mimo EÚ, sú ako veľké čierne diery na mape EÚ. Pristúpenie Chorvátska predstavuje
začiatok zmeny tejto situácie. Ako včera povedala chorvátska premiérka pani Jadranka
Kosorová, je našou morálnou povinnosťou podporiť takto krajiny juhovýchodnej Európy,
pretože pre ne neexistuje iná alternatíva ako integrácia.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Správa pána Swobodu aj vyhlásenia predsedníctva a pána
komisára Füleho naznačujú, že atmosféra v súvislosti s ukončením rokovaní s Chorvátskom
je veľmi pozitívna. Osobitný dôraz je potrebné klásť na odhodlanie, ktoré ukázalo samotné
Chorvátsko, napríklad pani premiérka Kosorová, nielen s ohľadom na samotné ukončenie
rokovaní, ale aj s ohľadom na spoluprácu so susednými krajinami Chorvátska
a s Medzinárodným trestným tribunálom. Chorvátsku pomôže aj vyhliadka na ukončenie
rokovaní v blízkej budúcnosti a nálada, ktorá prevláda v rokovacej sále. Je to dôležitým
znakom toho, že sa už nebudú môcť hromadiť žiadne budúce problémy a že podpisom
dohody o pristúpení sa ukončí 20-ročné čakanie. Uznajme aj symbolické gestá, ktoré
urobilo Chorvátsko napríklad poskytnutím prekladu celého acquis communautaire všetkým
svojim susedom, ktorí sa usilujú o získanie členstva. Chcel by som oceniť prácu pána
Swobodu a aj ja som presvedčený, že táto správa o pokroku Chorvátska v prípravách na
členstvo je posledná. Čoskoro privítame túto krajinu ako členský štát Európskej únie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Jednoznačne podporujem maďarské predsedníctvo
v jeho snahe ukončiť v júni prístupové rokovania s Chorvátskom. V mnohých ohľadoch
dosiahlo Chorvátsko vyšší stupeň rozvoja ako niektoré členské štáty EÚ. Je jasné, že ešte
treba veľa urobiť, ako to uviedol pán Martonyi. Pán Hannes Swoboda výborne pochopil
problematiku regiónu západného Balkánu.

Úspech Chorvátska by mal poslúžiť aj ako podnet pre Srbsko a ďalšie krajiny západného
Balkánu. Je dôležité, aby naši priatelia zo západného Balkánu a naši chorvátski kolegovia
pochopili, že ich vnútorné reformy je potrebné zrealizovať nie v záujme EÚ, ale v záujme
ich vlastných občanov. Som presvedčený o tom, že je mimoriadne dôležité zlepšiť situáciu
Srbov, Maďarov a iných národnostných menšín a zabezpečiť zaslúžený návrat Srbov,
krajinských Srbov, ktorí utiekli alebo boli vyštvaní, a urovnať susedské vzťahy medzi
Slovinskom a Chorvátskom. Je potrebné oceniť, že chorvátska hlava štátu urobila niekoľko
gest vedúcich k historickému zmiereniu Srbska, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska.

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Chorvátskej vláde a Európskej komisii želám veľa odhodlania,
trpezlivosti, vytrvalosti a energie pri finalizovaní reforiem a tiež by som si prial, aby mohlo
Chorvátsko osláviť dvadsiate výročie svojej nezávislosti uzatvorením rokovaní.

Je to moje úprimné želanie. Možnosti však budú závisieť od chorvátskej vlády a spolupráce
medzi ňou, teda vládnucou koalíciou, a opozíciou v chorvátskom parlamente. Teraz
potrebujeme aj oveľa väčšiu mieru sociálneho cítenia a otvorenosti medzi politikmi.
Súčasná hospodárska kríza tlačí všetky výhody, ktoré môže chorvátskemu hospodárstvu
a občanom priniesť pristúpenie k EÚ, až na hranice sociálnych priorít a zvyšuje kritiku
voči Európskej únii.
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V neposlednom rade Chorvátsko potrebuje aj to, aby jeho ľud v referende hlasoval za vstup
do EÚ. Spomalenie dynamiky pristúpenia Chorvátska by nemalo pre Chorvátsko žiadne
katastrofálne následky, ale vyslalo by mimoriadne negatívny signál krajinám západného
Balkánu, ktoré sú na ceste do EÚ. Bez uzavretých rokovaní chorvátski poslanci nezískajú
štatút pozorovateľa v tomto Parlamente a Chorvátsko nezíska členstvo. Vyzývam vás
preto, aby ste si udržali tempo a vynaložili maximálne úsilie.

Marije Cornelissen (Verts/ALE).   – (NL) Teším sa z toho, že sa Chorvátsko neustále
približuje k pristúpeniu k EÚ. Skupina zelených/Európskej slobodnej aliancie rozhodne
podporuje pristúpenie všetkých balkánskych krajín, ako aj Turecka. Ich pristúpenie však
obhajujeme tak rozhodne práve preto, lebo kladieme taký veľký dôraz na reformy, ktoré
sú potrebné na získanie členstva. Chorvátsko tieto reformy zatiaľ nedokončilo. Tento
proces musí pokračovať.

Pri hlasovaní sa preto budeme snažiť zabezpečiť, aby v tejto správe nebol uvedený žiaden
konkrétny dátum. Je možné, že sa rokovania ukončia v prvej polovici tohto roka, ale takisto
sa dá očakávať, že sa tak nestane. Nejde o to, kedy sa rokovania skončia. Ide o Chorvátsko
a o to, aby dovtedy splnilo všetky kritériá.

Ak sme sa niečo naučili počas pristúpenia Rumunska a Bulharska, určite je to to, že by sme
nemali určovať presný dátum. Namiesto toho musíme jasne hovoriť o tom, čo ešte treba
urobiť. Ešte jedna vec: jedným z problémov, na ktorých by malo Chorvátsko dôslednejšie
pracovať, je ochrana sexuálnych menšín. Bolo by dobré, keby naše súčasné predsedníctvo
EÚ poslúžilo ako dobrý príklad tým, že povolí pochod homosexuálov v Budapešti
18. júna 2011.

Charles Tannock (ECR).   – Pokrok Chorvátska na ceste k členstvu v EÚ je hladký, ako
sa to uvádza v správe. Britskí konzervatívci podporujú rozšírenie EÚ o krajiny, ktoré v plnej
miere spĺňajú kodanské kritériá, pretože veríme, že väčšia EÚ by mala znamenať
flexibilnejšiu a menej centralizovanú úniu.

Chorvátsko by malo dostať pochvalu za svoju snahu o odstránenie korupcie, čoho dôkazom
je aj zatknutie bývalého premiéra Sanadera. Teším sa, že Slovinsko už viac nebude blokovať
pristúpenie Chorvátska pre spory o hranice medzi týmito dvomi krajinami. Tento problém
bol vždy bilaterálny, ale nemal by v žiadnom prípade brániť Chorvátsku vo vstupe do našej
Únie. Existuje aj malý spor s Čiernou Horou, pre ktorý som spravodajcom a ktorý by mal
vyriešiť Medzinárodný súdny dvor.

Ako spravodajca pre Čiernu Horu a ako verný priateľ Srbska tiež verím, že vstup Chorvátska
urýchli integráciu celého regiónu bývalej Juhoslávie do EÚ. Verím, že členstvo Chorvátska
bude inšpirovať obidve krajiny k tomu, aby presadili reformy, a že Chorvátsko sa po
pristúpení do Únie nebude snažiť odplatiť staré dlhy tým, že bude brániť pristúpeniu Srbska
k EÚ.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Spomedzi kandidátskych krajín je Chorvátsko známe ako
krajina, ktorá dosiahla najväčší pokrok. Nie je to žiadne prekvapenie, pretože má silné
kultúrne a historické korene v strednej Európe. Chorvátsko veľakrát dokázalo svoju
pripravenosť vstúpiť do EÚ, napríklad aj urovnaním sporu týkajúceho sa rybolovu.
Samozrejme, že v súvislosti s korupciou je potrebná ďalšia snaha, ale očividne tu nechýba
vôľa, o čom svedčí aj zatknutie bývalého premiéra Iva Sanadera. Určitý pokrok sa urobil
aj v súvislosti s riešením vojnových zločinov. V tejto súvislosti ostáva len vyčkať, akú úlohu
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zohrajú nemecké zatykače, ktoré boli vydané na vysoko postavených bývalých členov
juhoslovanskej tajnej služby.

Zdá sa, že Chorvátsko je pripravené vyrovnať sa so svojou minulosťou, napríklad podporou
návratu vojnových utečencov. V tejto súvislosti by tiež bolo dobré, keby EÚ podporila
nielen vojnových utečencov, ale tiež ľudí, ktorí boli vysťahovaní z domovov, a našla riešenie
reštitučných nárokov podunajských Švábov.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Rád by som vzdal hold vyváženému uzneseniu nášho
kolegu pána Swobodu a povedal, že je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme úspešne
dokončili toto pristúpenie. To ma vedie k tomu, aby som upozornil na veľké obavy určitých
skupín verejnosti, pretože tento vstup prišiel v nesprávnu chvíľu. História sa neodvíja
podľa časového plánu a my sa práve nachádzame v období krízy. Obyvatelia Európy majú
pochybnosti.

Po páde Berlínskeho múru sa uskutočnila vlna pristúpení postkomunistických krajín a dnes
postupujeme od prípadu k prípadu. Z tohto dôvodu sa domnievam, pán komisár, že vo
všetkých členských štátoch EÚ a možno dokonca aj v samotnom Chorvátsku je potrebná
veľká komunikačná kampaň, ktorá by vysvetlila, čo sa podarilo dosiahnuť, že sa všetky
kapitoly dodržiavajú a že sa už urobili vážne prípravy na tento vstup.

Je to len môj návrh, pretože kompetencie v súvislosti s pristúpením nie sú v rukách Európy.
Zodpovednosť za pristúpenie nesú štáty a občania týchto štátov. Je našou povinnosťou
zabezpečiť úspešnosť tohto pristúpenia. Využime teda všetky zdroje, ktoré máme
k dispozícii v tomto zložitom období európskej integrácie, ktorým práve prechádzame.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Rád by som vám poďakoval za túto podnetnú a konštruktívnu
rozpravu. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu so svojím vyváženým odkazom
poskytuje nevyhnutnú podporu pre prácu Komisie. Poskytuje množstvo užitočných rád
pre ďalšiu prácu Chorvátska a ja osobitne vítam všetky zmienky o spravodlivosti, kvalite
a dôveryhodnosti, ktoré odzneli počas dnešnej rozpravy.

Súhlasím tiež v plnej miere s tými vyjadreniami, ktoré dnes zdôrazňovali, že celý tento
proces a potrebné snahy sú prínosom pre chorvátskych občanov. Tieto prínosy je potrebné
jasne predstaviť v nadchádzajúcich mesiacoch.

Konštruktívna a neochvejná podpora procesu pristúpenia Chorvátska zo strany Parlamentu
je dôležitým signálom. Nie je dôležitá len pre samotné Chorvátsko, ale aj pre všetky
kandidátske krajiny a potenciálnych kandidátov. Vaša podpora ich skutočne podnieti, aby
pokračovali v intenzívnom úsilí na ceste do Európskej únie a na ceste k úspešnému uzavretiu
rokovaní.

János Martonyi,    úradujúci predseda Rady. − Predovšetkým by som v mene predsedníctva
chcel vyjadriť svoje uznanie a vďaku Parlamentu a zvlášť spravodajcovi pánovi Swobodovi
za nepoľavujúce nasadenie a pozitívny prínos k snahám, ktoré vynakladáme v záujme
dosiahnutia pokroku nielen vo vzťahu k úspešnému rozšíreniu s cieľom integrovať
Chorvátsko, ale aj vo vzťahu k celkovému procesu rozširovania.

Pevne verím, že dôkazom všetkých týchto snáh bola táto dnešná dopoludňajšia veľmi
konštruktívna a veľmi užitočná rozprava. Som tiež pevne presvedčený, že uznesenie, ktoré
sa má prijať, zdôrazní kľúčovú úlohu Parlamentu, ktorá skutočne ide nad rámec samotnej
témy vstupu Chorvátska.
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Vyšle mimoriadne dôležitý signál európskej verejnosti, občanom Európy, v tom zmysle,
že rozšírenie naozaj slúži ich záujmom, a možno ich presvedčí, že sa únava z rozširovania,
ktorá sa objavila a ktorú sme pociťovali hneď po takzvanom znovuzjednotení Európy, už
vytratila a že vlak procesu rozširovania musí ísť ďalej.

Zároveň vyšle mimoriadne dôležitý politický signál ostatným kandidátskym a ašpirujúcim
krajinám. To zdôrazňujete aj vo svojej správe a uznesení. Všetci vieme, že kľúčovým
faktorom stability, spolupráce a zmierenia na západnom Balkáne je naozaj európska
perspektíva.

Európska perspektíva preto musí byť dôveryhodná a musia ju zdôrazňovať a podporovať
konkrétne opatrenia. To je presne prípad nadchádzajúceho pristúpenia Chorvátska
k Európskej únii. Všetci vieme, že veci ešte nie sú dokončené. Európa stále nie je úplná
a naším hlavným cieľom je venovať sa tomuto procesu.

V tejto súvislosti ste spomenuli niekoľko dôležitých poznámok a komentárov, napríklad
o tom, či rokovania o pristúpení boli alebo neboli príliš dlhé. Je pravda, že trvali takmer
šesť rokov a že je to dlhšie, ako trval proces rokovania v prípade našich krajín. Chcel by
som teraz odporučiť, aby sme sa dívali do budúcnosti a pokúsili sa urýchliť tento proces
tak, ako to bude v našich silách.

Na obidvoch stranách sa dosiahol značný pokrok a úspechy a chcel by som len znovu
zdôrazniť, že vďaka nášmu odhodlaniu a spoločnému úsiliu všetkých strán teraz môžeme
dosiahnuť spoľahlivé a kvalitné rozšírenie. Bol by to pre nás všetkých v súčasnej Európskej
únii aj mimo nej mimoriadne dôležitý signál.

Znovu by som sa vám chcel poďakovať za veľmi dôležité myšlienky a komentáre a tiež
vyjadriť vďaku Komisii, a to všetko, samozrejme, v nádeji, že sa nám podarí dosiahnuť cieľ,
ktorým je, a znovu to zopakujem, uzavrieť rokovania do konca júna tohto roka.

Predsedajúca.   – Dostala som návrh uznesenia v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho
poriadku v súvislosti s predmetom dnešnej rozpravy (1) .

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes, v utorok 16. februára o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Debora Serracchiani (S&D),    písomne. – (IT) Dúfame, že Chorvátsko bude v rokovaniach
o pristúpení k EÚ rýchlo napredovať. Urýchlenie procesu vstupu Chorvátska je veľmi
dôležité, ak zvážime jeho strategickú geopolitickú polohu ako brány na stredoeurópske
trhy. Preto je potrebný integrovaný rozvoj prístavov a prepojení s európskymi koridormi,
zvlášť v súvislosti s tým, že Chorvátsko získa značný prísun financií z EÚ, z ktorých 60 %
bude určených na infraštruktúru.

Ak to chce Chorvátsko dosiahnuť, musí pokračovať v prijímaní potrebných reforiem.
Osobitne by malo posilniť verejnú správu a súdnictvo, bojovať proti korupcii a zabezpečiť
úplnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Vítam
uzavretie dohody medzi Európskou úniou a Chorvátskou republikou o Európskom
monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť. Znepokojuje ma situácia

(1) Pozri zápisnicu.
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v chorvátskom lodiarskom priemysle, ktorý bol kedysi perlou juhoslovanského
priemyselného vývozu a ktorý je v súčasnosti takmer úplne zruinovaný.

Dúfam, že chorvátska vláda dokáže čo najskôr dokončiť proces reštrukturalizácie, aby
bolo možné uzavrieť aj kapitolu o hospodárskej súťaži. Osobitne zdôrazňujem význam
pristúpenia Chorvátska v súvislosti s integrovanou námornou politikou pre Jadranské
more, ktoré bude čoskoro takmer úplne európskym morom.

Jiří Havel (S&D),    písomne. – (CS) Správa je pre Chorvátsko celkovo priaznivá. Ukazuje,
že krajina sa blíži k ukončeniu prístupových rokovaní. Zároveň však tak ako
v predchádzajúcich rokoch poukazuje na pretrvávajúce a často závažné nedostatky. Na
základe skúseností s chorvátsko-slovinským územným sporom je znepokojivé, že
v súvislosti s množstvom územných sporov Chorvátska s jeho ďalšími susedmi (zvlášť
s Bosnou a Hercegovinou, ale aj so Srbskom a Čiernou Horou) nedochádza k výraznejšiemu
priaznivému posunu. Vážne obavy naďalej vyvoláva veľmi nepružný postoj k trestaniu
vojnových zločinov spáchaných na Srboch. Stále je potrebné vyšetriť a stíhať „niekoľko
stoviek prípadov“, ktoré udržujú nedôveru Srbov, lebo chorvátska justícia ich stále ignoruje.
Chorvátsko tiež ešte stále neodovzdalo Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú
Juhosláviu v Haagu (MTTJ) tzv. delostrelecké denníky. Nadišiel preto čas zamyslieť sa nad
tým, ako ďaleko chce EÚ v tejto veci zájsť. Aj návrat srbských utečencov v roku 2010 bol
značne obmedzený. Správa neuvádza, koľko z približne 130 000 Srbov, ktorí sa do
Chorvátska vrátili po vojne, je zo Srbska a koľko z Republiky srbskej v Bosne a Hercegovine.
Počet srbských utečencov v Republike srbskej (Bosna a Hercegovina) je však niekoľko
rokov približne rovnaký (od 25 000 do 35 000 osôb). Chorvátske úrady totiž ich návrat
znemožňujú tým, že neriešia otázky ako vrátenie majetku, bytov, nájomných práv,
dôchodkov atď.

Monika Smolková (S&D),    písomne. – (SK) Chorvátsko ako kandidátska krajina od roku
2003, keď predložilo žiadosť, prechádza náročnou prípravou na členstvo v EÚ. Tento
proces si vyžaduje hlboké reformy, mnohokrát veľmi nepopulárne pre obyvateľov. Ako
poslankyňa zo Slovenska, ktoré tento náročný proces absolvovalo iba pred siedmymi
rokmi, fandím Chorvátsku a verím, že aj zvyšných 10 kapitol Chorvátsko uzavrie čo
najskôr. Chorvátsko od rozdelenia Juhoslávie a od ukončenia vojnového konfliktu za veľmi
krátky čas urobilo veľký pokrok v infraštruktúre, službách a v turizme, ktorý je pre krajinu
dominantným odvetvím národného hospodárstva. Ako turista, ktorý navštevuje Chorvátsko
každý rok, si myslím, že Chorvátsko patrí do rodiny štátov EÚ a spolu so svojimi kolegami
budem jeho vstup podporovať.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    písomne. – (HU) Chorvátsko delí od splnenia jeho historického
cieľa jeden krok. Otázka znie, ako bude tento krok vyzerať. Bude to dlhý krok plný
prekážok, medzi ktorými možno budú aj umelé prekážky? Alebo to bude jednoduchší
a kratší krok založený na spolupráci, krok, ktorý zohľadní výsledok významných záväzkov,
ktoré sa doteraz prijali? Chorvátsky ľud urobil množstvo práce, aby zabezpečil ukončenie
prístupových rokovaní, a zaslúži si uznanie za spoluprácu, či už je to uznanie za jeho snahu
pri potláčaní korupcie, konfliktov záujmov a organizovaného zločinu, alebo za zlepšenie
susedskej politiky. Niekoľko otázok, samozrejme, zostáva otvorených ešte aj dnes, pričom
mnohé z nich majú bilaterálnu povahu. Je však dôležité zdôrazniť, že tieto otázky by sa
nemali zamieňať za európske otázky.

Som presvedčená, že Chorvátsko si zaslúži stať sa členským štátom EÚ a že si zaslúži
úspešné ukončenie rokovaní počas maďarského predsedníctva. Pozícia Chorvátska na
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západnom Balkáne má strategický význam. Túto jeho funkciu posilňujú aj tri zmluvy,
ktoré podpísali Chorvátsko a maďarská vláda o posilnení bezpečnosti dodávok energie,
o spoločnom výskume cezhraničných ložísk uhľovodíkov a o skladovaní dodávok ropy.
Úprimne si želám za celý chorvátsky ľud, aby sa odstránili všetky prirodzené a možno aj
umelo postavené bariéry, ktoré prekážajú na ceste ich vstupu, pretože Chorvátsko je
nielenže dostatočne zrelé na vstup do EÚ, ale dokonca si ho aj zaslúži. Vážené kolegyne,
vážení kolegovia, žiadam vás preto, aby ste čím skôr svojimi hlasmi podporili vstup
Chorvátska do EÚ, pretože k pristúpeniu by tak došlo v symbolickom 20. roku nezávislosti
Chorvátska.

Iuliu Winkler (PPE),    písomne. – (HU) Urýchlenie prístupových rokovaní s Chorvátskom
umožní v dohľadnom čase integrovať región juhovýchodnej Európy do EÚ. Nielen
Chorvátsko, ale aj ďalšie krajiny západného Balkánu sa pozerajú s optimizmom v ústrety
svojej budúcnosti v Európe. Týmto krokom sa potom nastolí stabilita a zabezpečí sa
nezvratnosť procesu demokratizácie a hospodárskeho rastu v tomto regióne, ktorý nesie
ťažké historické dedičstvo. Chválim snahu chorvátskej vlády v boji proti korupcii, pri
zabezpečovaní riadneho využívania fondov EÚ a pri snahe uzavrieť kapitoly rokovaní,
ktoré sú stále otvorené. Chorvátsku sa podarilo dosiahnuť aj výrazné zlepšenie vzťahov
so susednými krajinami. Trvale podporujem čo najskorší vstup Chorvátska do EÚ, pretože
ako rumunský poslanec maďarskej národnosti podrobne sledujem osud maďarskej
komunity v Chorvátsku. Bolo by pre mňa veľkým uspokojením, keby sme mohli v Európskej
únii privítať ďalšiu maďarskú komunitu, ktorá žije mimo svojej domoviny. Európsky
parlament musí jasne podporiť snahy Chorvátska o pristúpenie. Nie je potrebné zjednodušiť
požiadavky, ale je potrebné pomôcť tieto požiadavky splniť. Súhlasím s kolegami
poslancami, ktorí žiadajú Európsku komisiu, aby čo najskôr špecifikovala ďalšie dátumy
pre uzavretie procesu a aby uzavrela prístupové kapitoly ešte počas maďarského
predsedníctva.

Giovanni Collino (PPE),    písomne. – (IT) Zámer maďarského predsedníctva uzavrieť
rokovania v prvej polovici roku 2011 do nás vlieva optimizmus v súvislosti s budúcnosťou
balkánskeho regiónu a pristúpením týchto krajín k Európskej únii. Chorvátska vláda prešla
dlhú cestu, aby zvládla proces reforiem a ochranu ľudských práv. Stále sú v niektorých
otázkach potrebné zlepšenia, aby sme mohli Chorvátsko považovať za pripravené na vstup
do Európskej únie a pripravené zaviazať sa k cieľom zakotveným v stratégii Európa 2020,
ktorými sú boj proti korupcii, ochrana menšín vrátane talianskych menšín, skrátenie
súdnych konaní, podpora súdnej infraštruktúry a vybavenia, posilnenie daňových reforiem
a krátenie verejných výdavkov.

Ak bude Chorvátsko aj naďalej realizovať všetky reformy potrebné na dokončenie acquis
communautaire, od budúcej jesene bude mať Európska únia hodnotný prírastok, čo jej
pomôže zvýšiť prosperitu a zabezpečiť geopolitickú rovnováhu medzi východom
a západom, počnúc oblasťou Stredozemia a severovýchodom Talianska. Rozvoj európskych
makroregiónov od jadranského a iónskeho regiónu, ktorý sa bude týkať aj Talianska,
umožní Chorvátsku dostať sa do centra európskych programov a politík.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písomne. – (PL) Pristúpenie Chorvátska
k Európskej únii je predmetom živej verejnej diskusie. Táto krajina je mimoriadne
príťažlivou destináciou pre európskych turistov, hoci má stále problémy, s ktorými musí
zápasiť. Chcela by som upozorniť, že pred Chorvátskom stále stoja mnohé úlohy
a množstvo štátnych reforiem, ktoré je potrebné vykonať účinne, aby táto krajina dokázala
čím skôr splniť požiadavky EÚ.
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Politika rozširovania, ktorá umožní upevnenie demokracie zvlášť v balkánskych krajinách,
by však mala byť aj v záujme Európskej únie. Európsky parlament by mal byť pozitívny
vo svojich hodnoteniach zmien, ktoré Chorvátsko doteraz urobilo, pretože táto krajina
preukazuje veľkú vôľu vyriešiť svoje vnútorné problémy. Musíme byť otvorení novým
členským štátom. Dúfam, že tempo rokovaní umožní Chorvátsku podpísať dohodu
o pristúpení počas poľského predsedníctva, pretože táto krajina si zaslúži byť členom
Európskej únie. Ďakujem.

5. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov – Európa 2020 –
Vykonávanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– vyhlásenia Rady a Komisie o stratégii Európa 2020;

– správa (A7-0040/2011) pani Pervenche Berèsovej v mene Výboru pre zamestnanosť
a sociálne veci o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti
členských štátov [KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)];

– vyhlásenie Komisie o vykonávaní usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov.

János Martonyi,    úradujúci predseda Rady. – Veľmi vítam túto príležitosť predstúpiť pred
vás a hovoriť o téme, ktorá je pre maďarské predsedníctvo mimoriadne dôležitá: o stratégii
Európa 2020. Je skutočne dôležitá pre nás všetkých.

Je jasné, že Európa musí prekonať množstvo vážnych problémov, ak chce zostať
konkurencieschopná so zvyškom sveta. Niektoré z týchto problémov vznikli v dôsledku
finančnej a hospodárskej krízy, ďalšie však súvisia s našou obmedzenou schopnosťou
a odhodlaním plniť ciele lisabonskej stratégie na rok 2010.

Ako sa často hovorí, kríza môže byť príležitosťou – podľa starovekých Grékov i podľa
Číňanov. Môže byť príležitosťou na zlom, na nájdenie riešenia a na dosiahnutie pokroku.
Preto si myslíme, že kríza je v súčasnosti kľúčovým faktorom z hľadiska motivovania
členských štátov, aby rýchlo prijali novú európsku stratégiu pre zamestnanosť a inteligentný,
udržateľný a inkluzívny rast. A to je práve stratégia Európa 2020.

Som presvedčený, že táto stratégia zohrá dôležitú úlohu a pomôže Európe prekonať krízu
a zabezpečí, aby sa z nej Európa dostala silnejšia, a to na vnútornej i medzinárodnej úrovni,
prostredníctvom podpory produktivity, rastového potenciálu, sociálnej súdržnosti
a hospodárskeho riadenia.

To je rozhodujúce, ak chceme zostať konkurencieschopní na globálnej úrovni najmä
vzhľadom na rýchlo rastúce trhy v Ázii. Je to tiež dôležité, ak chceme zachovať sociálny
model, svoj spôsob života, ktorý je kľúčovou charakteristikou Európy, ktorý si všetci
ceníme a ktorý musíme zachovať.

Stratégia Európa 2020 potvrdila päť hlavných cieľov EÚ, ktoré predstavujú spoločné úlohy,
na ktoré sa zameriavajú opatrenia členských štátov a Únie v oblasti podpory zamestnanosti,
zlepšovania podmienok pre inovácie, výskum a vývoj, plnenia našich cieľov v oblasti
zmeny klímy a energetiky, zlepšovania úrovne vzdelania a podpory sociálneho začlenenia
najmä prostredníctvom znižovania chudoby.

Ako súčasť plnenia týchto cieľov Komisia vytvorila a predstavila sedem pilotných iniciatív,
ktoré zahŕňajú navrhované opatrenia na posilnenie jednotného trhu a podporu rastu
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a zamestnanosti. Sú to Digitálna agenda pre Európu, Inovácia v Únii, Mládež v pohybe,
Európa efektívne využívajúca zdroje, Priemyselná politika vo veku globalizácie, Program
pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Európska platforma na boj proti chudobe.

Pri každej iniciatíve musia orgány EÚ a vnútroštátne orgány koordinovať svoje úsilie, aby
sa opatrenia na vnútroštátnej a európskej úrovni navzájom posilňovali.

V decembri 2010 poskytla prvá správa o vykonávaní, ktorú pripravilo predsedníctvo
v úzkej spolupráci s Komisiou a s nastávajúcim maďarským predsedníctvom, prehľad
prebiehajúcich aktivít od spustenia stratégie v júni. Správa opisuje najdôležitejšie práce vo
všetkých formách, ktoré Rada vykonala v súvislosti so siedmimi pilotnými iniciatívami.
Správa ďalej zdôrazňuje technologický pokrok dosiahnutý v rôznych oblastiach politík,
ktoré zohrávajú významnú úlohu v novej stratégii: jednotný trh, politika súdržnosti
a poľnohospodárska politika. Uvádza tiež zoznam aktivít a iniciatív, ktoré boli vykonané
na úrovni EÚ za posledných šesť mesiacov v súvislosti s piatimi hlavnými cieľmi EÚ.

Dovoľte mi upozorniť na niektoré dôležité prvky týkajúce sa hospodárskeho riadenia.
Vykonanie reformy hospodárskeho riadenia je základnou podmienkou boja proti kríze
a podpory európskeho hospodárstva. Preto stratégia Európa 2020 úzko súvisí s takzvaným
európskym semestrom: novým kľúčovým nástrojom makroekonomického dohľadu, ktorý
sa prvýkrát uplatňuje v rámci tohto predsedníctva. Tento nový proces začal v januári 2011
predstavením ročného prieskumu rastu uskutočneného Komisiou.

Maďarské predsedníctvo sa zvlášť sústreďuje na to, aby európsky semester prebehol hladko
a úspešne. V tejto súvislosti usporiadame sériu diskusií počas všetkých dôležitých zasadnutí
Rady pred marcovým zasadnutím Európskej rady.

Konkrétne Rada pre všeobecné veci dostala za úlohu pripraviť súhrnnú správu na svoje
zasadnutie 21. marca, ktorá bude obsahovať zásadné informácie o práci prebiehajúcej
v rôznych sektorových radách. Táto správa bude predložená Európskej rade v marci a bude
predstavovať základ pre diskusie s cieľom dohodnúť sa na súbore priorít pre štrukturálne
reformy a fiškálnu konsolidáciu.

Po marcovom zasadnutí Európskej rady členské štáty dokončia prípravu národných
reformných programov a správ o stabilite alebo konvergencii, ktoré predložia Komisii
v apríli. Následne by sa malo pokračovať v práci s cieľom vytvoriť konkrétne odporúčania
pre jednotlivé krajiny, ktoré členské štáty zoberú do úvahy pri vypracúvaní svojich
rozpočtov na rok 2012 a vykonávaní svojich stratégií rastu. Uznávam, že tento kalendár
je veľmi náročný, dúfame však, že ho dokončíme do júna alebo júla.

Stratégia Európa 2020 je kľúčom k zaisteniu budúceho hospodárskeho úspechu Európskej
únie. Úzko súvisí s reformou hospodárskeho riadenia, ktorá takisto zohrá kľúčovú úlohu.
Ak nezostaneme konkurencieschopní a nedokážeme v budúcnosti zabezpečiť silný rast,
bude pre nás čoraz ťažšie udržať dostatočne vysokú úroveň sociálnej ochrany na vnútornej
úrovni a zároveň zaistiť, aby bolo hlas Európy počuť v súvislosti s udalosťami na vonkajšej
úrovni.

To je najdôležitejšou úlohou pre Európu v nadchádzajúcich rokoch. Som absolútne
presvedčený, že môžeme počítať s podporou Európskeho parlamentu v snahe dosiahnuť
tento cieľ.
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PREDSEDÁ: Jerzy BUZEK
predseda

Predseda.   – Vážený pán úradujúci predseda Rady, ďakujem vám za úvodné vystúpenie.
Hovoríme o veľmi dôležitej otázke: stratégii Európa 2020. Nachádzame sa v kríze a miera
nezamestnanosti je veľmi vysoká, čo je najväčšou hrozbou pre našich občanov. Politika
zamestnanosti je preto absolútne kľúčová aj v rámci stratégie Európa 2020. Vítame
v Európskom parlamente pána Lászlóa Andora, komisára, ktorý je za túto oblasť
zodpovedný.

László Andor,    člen Komisie. – Ako viete, Komisia minulý mesiac prijala prvý ročný
prieskum rastu v súvislosti so stratégiou Európa 2020. Ročný prieskum rastu uzatvára
minulosť a dáva do pohybu prvý cyklus koordinácie hospodárskej politiky v rámci
európskeho semestra.

Hlavná myšlienka európskeho semestra je veľmi jednoduchá: ak chceme zaistiť stabilitu
hospodárskej a menovej únie, nemáme inú možnosť ako vykonať koordináciu
hospodárskych politík v rámci EÚ ex ante. Nedávna dlhová kríza v niektorých krajinách
eurozóny to ukazuje až príliš jasne. Tento rozsiahlejší a náročnejší prístup ukazuje, že
Európska únia si uvedomuje, ako úzko sú prepojené hospodárstva členských štátov a že
politické rozhodnutia v jednom členskom štáte môžu mať vplyv na ostatné členské štáty.

Riadenie európskeho semestra bude pre EÚ skutočnou skúškou. Posilnenie politickej
zodpovednosti v súvislosti so stratégiou a posilnenie miestnych partnerstiev je pre nás
kľúčovou prioritou. Našou úlohou teraz je dokázať, že Únia dokáže spoločne určiť hlavné
politické reformy, ktoré sú naliehavo potrebné, a poskytnúť zodpovedajúce politické
odpovede.

Ročný prieskum rastu veľmi jasne uvádza hlavné priority. Stanovuje integrovaný prístup
k obnove prostredníctvom 10 prioritných opatrení patriacich do troch hlavných okruhov:
po prvé, prísnu fiškálnu konsolidáciu a reštrukturalizáciu finančného sektora na posilnenie
makroekonomickej stability, po druhé, štrukturálne reformy s cieľom vyššej zamestnanosti,
a nakoniec opatrenia na posilnenie rastu.

Dobre si uvedomujeme vaše obavy v súvislosti s kľúčovými posolstvami ročného prieskumu
rastu v tom zmysle, že sa môžu javiť ako posun oproti integrovaným usmerneniam. Chcem
to však objasniť. Komisia sa zámerne rozhodla zamerať tohtoročný ročný prieskum rastu
na najnaliehavejšie problémy vyplývajúce zo súčasnej hospodárskej krízy a na potrebu
pripraviť reformy potrebné na hospodársku obnovu a vytváranie pracovných miest. Ročný
prieskum rastu je v plnom súlade s integrovanými usmerneniami vrátane usmernení pre
zamestnanosť.

Vítam skutočnosť, že Parlament podporil návrh Komisie zachovať usmernenia pre
zamestnanosť v roku 2011 nezmenené. Je skutočne dôležité zaistiť stabilný politický rámec
až do hodnotenia stratégie Európa 2020 v polovici obdobia, ktoré sa uskutoční v roku
2014, aby mali členské štáty dosť času zrealizovať potrebné reformy.

Usmernenia pre zamestnanosť tiež predstavujú základ pre návrh spoločnej správy
o zamestnanosti (súčasť ročného prieskumu rastu), ktorá identifikuje najnaliehavejšie
opatrenia v oblasti zamestnanosti, medzi ktoré patria: po prvé, zavedenie daňových
systémov, ktoré budú podporovať zamestnanosť, konkrétne prostredníctvom presunu
daňového zaťaženia práce do iných oblastí, po druhé, zníženie segmentácie trhu práce,
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po tretie, odstránenie prekážok zosúladenia súkromného a pracovného života, po štvrté,
podpora nezamestnaných ľudí prostredníctvom vysokokvalitnej odbornej prípravy a služieb
na pomoc pri hľadaní nového zamestnania s cieľom umožniť návrat do práce alebo prechod
k samostatnej zárobkovej činnosti, a nakoniec, zvyšovanie účasti starších pracovníkov na
trhoch práce.

Ešte dôležitejšie je to, že usmernenia pre zamestnanosť vytvoria základ pre prípadné
odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré môže Rada adresovať členským štátom na základe
článku 148 zmluvy.

Ročný prieskum rastu predstavuje základ pre diskusiu na jarnom zasadnutí Európskej rady
v marci a pre usmernenia pre hospodársku politiku, ktoré budú adresované členským
štátom. Komisia očakáva, že členské štáty budú brať tieto usmernenia do úvahy pri príprave
svojich programov stability alebo konvergencie a národných reformných programov
v rámci stratégie Európa 2020.

Komisia preskúma národné reformné programy, ktoré majú byť predložené v druhej
polovici apríla. Na základe tohto hodnotenia a v súlade so zmluvou navrhneme politické
usmernenia a odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré by členské štáty mali vziať do úvahy
pri príprave svojich rozpočtov na rok 2012. Tieto politické usmernenia a odporúčania by
mala Rada prijať ešte do leta.

Na záver mi dovoľte zdôrazniť význam vašej úlohy pri úspešnej realizácii stratégie Európa
2020 a najmä siedmich pilotných iniciatív. Vaša úloha spoločného zákonodarcu je
rozhodujúca pre ich úspešnú realizáciu. Stanovenie správnych rámcových podmienok je
kľúčové, ak chceme splniť ciele stratégie Európa 2020. Čoskoro sa začne diskusia o novom
viacročnom finančnom rámci. Do júna Komisia predloží svoje návrhy. Vaša úloha
rozpočtového orgánu spolu s Radou bude kľúčová z hľadiska zaistenia toho, aby sa priority
stratégie Európa 2020 dostali do rozpočtu EÚ. Ak chceme byť dôveryhodní, musíme
zaistiť, aby naše finančné priority boli v súlade s našimi stratégiami a politickými prioritami.

V čase fiškálnych obmedzení je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým ukázať, že EÚ má
pridanú hodnotu a že jedno euro minuté na úrovni EÚ môže mať väčší vplyv ako jedno
euro minuté na vnútroštátnej úrovni.

Ak chceme dosiahnuť úspech stratégie Európa 2020, potrebujeme politickú zodpovednosť
na všetkých úrovniach. Dosiahnuť svoje ciele a stanoviť správny kurz pre budúci rast sa
nám podarí len vtedy, keď bude každý zohrávať svoju úlohu.

Pervenche Berès,    spravodajkyňa. – (FR) V mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
by som chcela povedať, že veľmi vítam túto prvú príležitosť diskutovať o európskom
semestri a význame, ktorý by mal mať v tomto semestri ročný prieskum rastu.

V rámci toho ste sa vy, pán komisár, spolu s členmi kolégia rozhodli obnoviť usmernenia
pre zamestnanosť a tento Parlament má v úmysle oceniť toto rozhodnutie. Chceli by sme
len upriamiť vašu pozornosť na tri body.

Prvý sa týka obsahu tohto ročného prieskumu rastu. Prekvapila nás skutočnosť, že problémy
zamestnanosti a nezamestnanosti sa zdajú byť druhoradé v porovnaní s cieľmi konsolidácie
rozpočtov. Keď otvárate tieto otázky, ktoré priamo súvisia s fungovaním trhu práce, zdá
sa nám, že porušujete spoločenskú zmluvu medzi ľuďmi v členských štátoch a ich vládami.
Navrhujete zvýšenie veku odchodu do dôchodku, zníženie podpory v nezamestnanosti,
zmenu úrovní miezd a mechanizmov ich výpočtu a možnosť otvoriť obchody aj v nedeľu.
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Domnievame sa, že to predstavuje mimoriadne nebezpečné porušenie spoločenskej zmluvy.
Tiež sa domnievame, že viac pozornosti by sa malo venovať najzraniteľnejším skupinám
obyvateľov, či ide o mladých ľudí, ženy, starších ľudí, alebo zdravotne postihnuté osoby.
Takisto si myslíme, že je tu značné riziko, že konsolidácia rozpočtov sa bude považovať
za jediné riešenie pre všetko v rámci tohto ročného prieskumu rastu.

Naša druhá obava sa týka toho, že – ako ste sám povedali – na základe tohto ročného
prieskumu rastu chcete pripraviť národné reformné programy. Práve tu sa však bude
rozhodovať o dôležitých veciach. Ako chcete dobre využiť rozpravu v Parlamente o týchto
otázkach, keď sa teraz obnovujú tieto usmernenia? Ako si predstavujete demokratickú
diskusiu o tejto otázke? Ako zosúladíte článok 148, ktorým sa koordinujú politiky
zamestnanosti, s článkom 12, ktorý koordinuje hospodárske politiky?

Európsky parlament v tom má dnes značný zmätok, pretože zároveň hovoríme o stratégii
Európa 2020, pracovných skupinách predsedu Van Rompuya, balíku pre hospodárske
riadenie, v súvislosti s ktorým vyvíja tento Parlament veľké úsilie, a revízii zmluvy s cieľom
zachovať európsky mechanizmus finančnej stability. Popritom však navyše hovoríme aj
o možnej úprave tohto mechanizmu. Spúšťate európsky semester zároveň s tým, ako
kancelárka Merkelová a prezident Sarkozy spúšťajú pakt konkurencieschopnosti. A okrem
toho všetkého ešte zároveň obnovujete usmernenia pre zamestnanosť, ktoré s najväčšou
pravdepodobnosťou nebudú nič viac ako len veľmi nejasný priestor definovaný v týchto
národných programoch.

Takže, pán komisár, chcela by som vás upozorniť na tretiu vec, ktorá nás znepokojuje.
Keď sa nám v minulom roku s podporou belgického predsedníctva podarilo zmeniť
smerovanie usmernení pre zamestnanosť, zdôrazňovali sme najmä jeden bod: otázku
riadenia. Čo vlastne myslíme týmto riadením? Znamená to, že hospodárske a sociálne
politiky nemožno úspešne vykonávať, ak ich nesprevádza skutočná demokratická diskusia.
A demokratická diskusia znamená dať právomoci Európskemu parlamentu, dať právomoci
národným parlamentom a naozaj rešpektovať a zapájať aj sociálnych partnerov. Často sa
nám zdá, že vaše návrhy ignorujú tieto aspekty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
demokratického života našich krajín.

Domnievam sa, že pokiaľ správne neuchopíme tento problém, bude nám hroziť riziko,
že budeme nedôslední, že odvrátime ľudí od toho, čo sa spoločne snažíme dosiahnuť, a že
zabudneme na to, čo je kľúčom k nášmu úspechu, teda na ducha Spoločenstva.

Sharon Bowles,    spravodajkyňa Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko.
– Dostávame sa do novej éry hospodárskeho riadenia. Európsky semester poskytuje
štruktúru, do ktorej by sa mali s významnou účasťou Parlamentu zapracovať jestvujúce
nástroje integrovaných usmernení, o ktorých sa hovorí v článkoch 121 a 148 zmluvy.

Zo širšieho hľadiska sa práve v rámci semestra môžu spojiť monitorovanie Paktu stability
a rastu a makroekonomický dohľad so stratégiou Európa 2020 a s integrovanými
usmerneniami. To znamená, že semester môže poskytnúť koherentný rámec pre rôzne
procesy hospodárskeho riadenia v Únii, ktoré sa tak budú vzájomne posilňovať. Výbor
pre hospodárske a menové veci vo všeobecnosti zdôrazňuje, že hospodárske riadenie musí
byť založené na metóde Spoločenstva. Procesy musia byť transparentné a musí byť možné
vyvodiť zodpovednosť, ak majú osloviť občanov a získať ich podporu. Tým vzniká aj
mandát na zapojenie Európskeho parlamentu.
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V prípadoch, keď už Parlament zohráva svoju úlohu, musí dostať potrebný čas na splnenie
svojho demokratického mandátu. Výbor pre hospodárske a menové veci stojí plece pri
pleci s Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci pri zdôrazňovaní tejto požiadavky.

Corien Wortmann-Kool,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (NL) Finančná a hospodárska
kríza bolestne ukázala, že naša konkurencieschopnosť a následne aj udržateľnosť nášho
sociálneho trhového hospodárstva sú ohrozené. Preto sa teraz musíme poučiť z krízy, ak
chceme lepšie využiť svoj vnútorný trh, posilniť udržateľnosť svojich dôchodkov a tiež
umožniť lepšie fungovanie trhu práce.

Náš poslanecký klub preto víta ročný prieskum rastu a závery Rady Ecofin z 15. januára
2011, ktoré podporujú ambiciózne očakávania od európskeho semestra.

Všetci v tomto Parlamente chceme Európu s udržateľným hospodárskym rastom, so
zdravými podnikmi a s dostatočným počtom pracovných miest pre všetkých svojich
občanov. Môžeme to dosiahnuť, len ak budeme mať stabilnú menu a stabilné hospodárstvo.
Ak chceme dosiahnuť oba tieto ciele, členské štáty musia udržiavať poriadok vo svojich
domácich financiách, pretože to nám pomôže nielen vyhnúť sa problémom, ako sú tie,
ktorým teraz čelia členské štáty bojujúce proti prudko rastúcim schodkom a dlhom, ale aj
vytvoriť základy rastu a zamestnanosti pre našich občanov a pre naše deti a budúce
generácie.

Pán predseda, Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) bude
pokračovať v práci na silnom európskom balíku pre hospodárske riadenie, ktorý bude stáť
na troch pilieroch: rozsiahlom Pakte stability a rastu, ambicióznom makroekonomickom
dohľade a ambicióznej stratégii Európa 2020. To si však vyžaduje použitie metódy
Spoločenstva a zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Ak to urobíme,
nebudeme potrebovať nový pakt konkurencieschopnosti, pretože náš cieľ tým už
dosiahneme.

Udo Bullmann,    v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán úradujúci predseda Rady, pozorne
som si vypočul, čo ste hovorili, prečítal som si ročný prieskum rastu, prečítal som si závery
Rady Ecofin a teraz mi je už úplne jasná jedna vec: Európska únia nezažíva len hospodársku
krízu, ale aj politickú krízu. To, čo nám odporúčate, nie je nič nové. Požiadajte svojich
zamestnancov, aby vám ukázali dokumenty z posledných desiatich rokov. Vo všetkých
uvidíte to isté, teda že verejné výdavky sú príliš vysoké a že jediný mechanizmus na
prispôsobenie sa novej dobe sa týka miezd, ktoré sú vždy príliš vysoké. Žiadne iné
odporúčania som nevidel. Či prší, alebo sneží, či prežívame krízu, alebo rozmach, vždy je
to tá istá ideológia, ktorá ale nemá vôbec nič spoločné s empirickou hospodárskou realitou.

Dovoľte mi niečo vám odporučiť: pošlite niekedy ľudí, ktorí vám tieto veci píšu, ktorí
vykonávajú hospodárske analýzy v Rade a v Komisii, do Výboru pre hospodárske a menové
veci. Chceme spoznať vaše hospodárske vzory. Chceme s nimi hovoriť o tom, či nevidia,
že Európa je na pokraji recesie. Odstráňte napríklad nemecké miery vývozu a nemecké
miery rastu a uvidíte, o čom hovorím. Potom sa vás spýtam, prečo tam nie je jediné slovo
o investíciách – keď máme doteraz najnižšiu úroveň investícií, čo si už nemôžeme ďalej
dovoliť –, prečo tam nie je jediné slovo o zvyšovaní príjmov a nič o sledovaní cyklov či
o skutočnosti, že sa musíme konečne naučiť rásť spoločne, alebo o tom, ako sa dostať
z krízy. Vo vašich dokumentoch nie je nič o týchto veciach.

Premeškali ste začiatok tohto roka a budete sa musieť veľmi snažiť, aby ste splnili očakávania
občanov Európy. Niečo vám však poviem: ak toto je duch, v ktorom chcete v marci prijímať
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rozhodnutie o balíku pre hospodárske riadenie a reforme Paktu stability a rastu, naša
skupina sa do toho nebude môcť zapojiť.

Lena Ek,    v mene skupiny ALDE. – Pred rokom sme tu v Parlamente diskutovali o tom, aké
opatrenia sú potrebné na boj proti globálnej finančnej kríze. Vtedy boli niektoré návrhy
našej skupiny o hospodárskom riadení odmietnuté ako príliš ambiciózne a príliš rozsiahle,
no dnes rada vidím, že viaceré z našich návrhov sa stali realitou.

V súčasnosti však existuje výrazný rozdiel medzi ambíciami deklarovanými v rámci stratégie
Európa 2020 a finančnými zdrojmi potrebnými na dosiahnutie týchto cieľov. V návrhu
rozpočtu na rok 2012 musí Komisia objasniť, jasne určiť a zviditeľniť výdavky súvisiace
so stratégiou. Platí to aj pre blížiacu sa revíziu viacročného finančného rámca.

Chcem sa priamo obrátiť aj na členské štáty. V Rade panuje medzi ministrami financií –
vrátane toho nášho, Andersa Borga zo Švédska – jednoznačná neochota investovať do
budúcnosti. Vnútroštátne rozpočty musia zohľadňovať ambície ohlásené Radou a projekty
EÚ potrebujú rozpočty, ak sa majú niekedy zrealizovať. Pamätajte na moje slová – bez
peňazí na správnom mieste nebude žiadna stratégia rastu ani zamestnanosti a hrozí nám
neúspech.

Preto naliehavo vyzývam Komisiu, aby predložila konkrétnejšie legislatívne návrhy,
a členské štáty, aby prejavili viac odhodlania. Potrebujeme záväzné povinnosti, ak chceme
dosiahnuť hlavné ciele a vytvoriť právne predpisy v kľúčových oblastiach z hľadiska
vytvárania pracovných miest, napríklad ciele energetickej účinnosti na spoločnej európskej
úrovni. Jestvujúce iniciatívy, napríklad strategický plán energetických technológií, program
celoživotného vzdelávania a akčný plán pre energetickú efektívnosť, už boli prijaté, ale vy
v Rade ste nedokázali položiť na stôl peniaze. Potrebujeme finančné prostriedky na tieto
projekty. Všetky majú potenciál vytvárať pracovné miesta a rast.

Svojím uznesením o stratégii Európa 2020 skupina ALDE vysiela jasné posolstvo Rade,
že súčasná štruktúra riadenia je príliš slabá, metóda otvorenej koordinácie zlyhala a mala
by sa obnoviť metóda Spoločenstva. Tlieskam obrovskej väčšine, ktorá podporila spoločné
uznesenie. Toto je silné posolstvo tohto Parlamentu, že musíme konať.

Philippe Lamberts,    v mene skupiny Verts/ALE. – Pán úradujúci predseda Rady, viete, že
zelení dôrazne podporujú integrovanejšiu Európu s cieľom zaistiť udržateľný rozvoj pre
našich občanov, ale aj s cieľom dosiahnuť to, aby Európa na tejto planéte v 21. storočí
niečo znamenala.

(FR) Naša dôvera dnes bola vážne narušená jedným vaším činom, konkrétne ročným
prieskumom rastu, pretože ste ním odhalili ideologickú predpojatosť, ktorá nemá nič
spoločné s faktmi, ale úzko súvisí s ideologickými rozhodnutiami.

Čo presne odporúčate? Obmedziť verejné výdavky. Škrtaním výdavkov nedosiahnete
stabilné verejné financie. Vôbec sa tam nehovorí o príjmoch. Cieľom je tiež zvýšiť pružnosť,
zreformovať, ako tvrdíte, trhy práce – inými slovami, jednoznačne vytvoriť flexiistotu bez
istoty. Budete tvrdiť, že tieto opatrenia musíme prijať, aby sme umožnili obnovu
hospodárstva.

To však nie je všetko. Sú tu tiež opatrenia týkajúce sa finančného sektora. Hovorme o nich,
pretože to je dobrý príklad dvojitého metra. Čo hovoríte o opatreniach týkajúcich sa platov
a verejných výdavkov? Že musíme zasiahnuť rýchlo a tvrdo. Keď však ide o finančný sektor,

16-02-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK24



hovoríte, že sa musíme na veci pozrieť, preskúmať dôsledky a predovšetkým mať prechodné
obdobia.

Pokiaľ ide o hospodárske riadenie a konsolidáciu rozpočtov, veľmi rýchlo hovoríte
o dátumoch – 1. január 2011 až 1. január 2012. V prípade bánk to bude 1. január 2019,
akoby neboli potrebné žiadne štúdie ani prechodné obdobia na pomoc trhom práce
prispôsobiť sa či verejným financiám postaviť sa na stabilné základy.

Môžete mi povedať, čo s tým všetkým má spoločné stratégia Európa 2020? Nakoniec,
práve ona je tým problémom, ale to nie je to, o čom mi rozprávate. Pán komisár, členovia
Rady, realizácia stratégie Európa 2020 sa odporúčaniami, ktoré uvádzate v ročnom
prieskume rastu, stáva absolútne nemožnou.

Vodíte nás za nos, keď sa tvárite, že je možné realizovať potrebné investičné politiky
v oblastiach výskumu, vzdelávania, znižovania chudoby, boja proti zmene klímy
a zamestnanosti prostredníctvom vykonávania politík, ktoré odporúčate. To je lož a táto
rozprava je podľa mňa fraška.

Malcolm Harbour,    v mene skupiny ECR. – Naša skupina podpísala a podporí toto
uznesenie. Nehovorím, že súhlasíme so všetkým, čo sa v ňom píše, ale podporujeme jeho
kľúčovú časť. Chcem to povedať Komisii i Rade a prečítam úryvok, na ktorom sme sa
zhodli: „Odvážny akt o jednotnom trhu a iniciatíva Small Business Act s cieľom vytvárať
pracovné miesta.“

Odkiaľ teda budú pochádzať tieto pracovné miesta? Budú pochádzať od súkromných
investičných podnikov a od začínajúcich podnikateľov. Už vieme, že malé podniky boli
v poslednom desaťročí hlavným motorom vytvárania pracovných miest. Môj dnešný odkaz
Komisii a Rade je, že všetkých 27 členských štátov musí začať brať vážne vytváranie
pracovných miest na úrovni jednotného trhu. Všetci veríme v jednotný trh a členské štáty
investovali obrovské sumy peňazí a prostriedkov do otvárania trhu so službami, povedali
to však svojim podnikom? Propagovali jednotný trh? Podporovali podnikanie? Podporovali
internetový obchod?

Prečo popri všetkých ostatných projektoch, o ktorých hovorili moji kolegovia, nezačnú
robiť tieto praktické veci, aby uvoľnili silu, ktorú už máme? Musia s tým začať už zajtra či
dokonca dnes a nie hovoriť o niektorých iných dlhodobých projektoch. Mali by sa pustiť
do práce.

Lothar Bisky,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Pani Harmsová povedala včera niečo
dôležité. Ťažko niekto zvonka vie viac o tom, aká stratégia, aký mechanizmus stability,
aký pakt sa navrhuje, dopĺňa, nadobúda platnosť či mení a kým a podľa akých právnych
predpisov. Jedna vec je jasná, a to, že stratégia Európa 2020 zatiaľ nepriniesla riešenie
problémov, ktoré ľudia zažívajú počas krízy. Práve naopak – aj naďalej realizuje pomýlené
politiky EÚ, ktoré boli vlastne súčasťou príčin krízy. Stále sa spolieha na Pakt stability
a rastu. Ten sa má teraz sprísniť a posilniť lepšími mechanizmami sankcií.

V praxi to znamená úsporné opatrenia na úkor občanov. Znamená to predlžovanie
pracovného života, inými slovami, škrtanie dôchodkov. Či sa má teraz zrušiť indexácia
miezd a platov, alebo obmedziť základ pre rokovania medzi sociálnymi partnermi, alebo
sa majú spružniť pravidlá týkajúce sa pracovného času, to všetko znamená znižovanie
miezd a škrtanie. Znamená to aj obmedzenie formatívnych štátnych zásahov do
hospodárskeho života spoločnosti. V tejto súvislosti veľa ľudí hovorí o znižovaní dlhu.
Pre mňa v tom neexistuje žiaden rozdiel, či sa to nazýva hospodárske riadenie, politika
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stability a rastu, pakt konkurencieschopnosti, alebo odporúčanie Komisie na základe
ročného prieskumu rastu. Túto protisociálnu politiku naša skupina ani ja nemôžeme
podporiť.

Je však, samozrejme, dôležité, či parlamenty stále majú svoje slovo v súvislosti s touto
politikou. Včerajšia rozprava o postupe zmeny a doplnenia zmluvy dáva dôvod dúfať, že
poslanci tohto Parlamentu sú jednotní v jednej veci. Nemali by sme si dovoliť vrátiť sa
k politike vládneho utajovania 19. storočia. To nikto nechce. Nesmieme však dopustiť ani
návrat k dvojrýchlostnej Európe.

Mario Borghezio,    v mene skupiny EFD. – (IT) Energia 2020 je rozsiahly program, mali
by sme si však položiť otázku, či dokážeme dosiahnuť cieľ 20 % obnoviteľnej energie
v príslušnom termíne, a to nielen preto, že finančná kríza spomaľuje investície.

Zostáva jeden problém: podpora slnečnej energie. Dotujeme Čínu, popredného svetového
vývozcu solárnych panelov, a Indiu, popredného vývozcu zariadení na výrobu veternej
energie. Preto je tu potreba podporovať výskum v oblasti výroby solárnych panelov
navrhnutých a vyrobených v Európe a presadzovať znižovanie nákladov v oblasti solárnych
fotovoltaických zariadení, napríklad rozsiahlym zavádzaním týchto zariadení v európskych
mestách.

Malo sa urobiť niečo úplne iné: mala sa založiť celoeurópska energetická spoločnosť, ktorá
by zabezpečovala európsku verejnú službu, pretože distribučné siete a ich infraštruktúra
už teraz predstavujú jestvujúce, prirodzené monopoly, ktoré by jednoznačne mali mať
rovnaké vedenie.

Namiesto toho sa z dôvodu prehnane entuziastického hospodárskeho liberalizmu stali
prioritou iné riešenia, ktoré rozhodne nie sú prospešné pre spotrebiteľov či používateľov,
ale pre akcionárov týchto veľkých monopolov. Mali by sme pamätať na to, že produkcia
CO2 z automobilov neklesla už 150 rokov. Máme právo pýtať sa, či nenastal čas oprášiť
výskumné projekty týkajúce sa vodných motorov.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Ak chceme zrealizovať kapitolu o zamestnanosti v rámci
stratégie Európa 2020, je mimoriadne dôležité, aby sme upravili prisťahovaleckú politiku
väčšiny členských štátov a EÚ.

Ako sa píše v samotnom návrhu Komisie, medzi priority patrí zvyšovanie účasti na trhu
práce, znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti, rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily
s cieľom splniť požiadavky trhu práce, celoživotné vzdelávanie a tak ďalej.

Rozsiahly prílev pracovníkov z krajín mimo Európskej únie je dôkazom krátkodobej vízie
a vôbec nepodporuje priority, ktoré som práve spomenul. V Európskej únii je
nezamestnaných približne 25 miliónov ľudí. Začnime tým, že najskôr pomôžeme týmto
ľuďom nájsť si prácu namiesto toho, aby sme sa opäť uchyľovali k masovému
prisťahovalectvu.

Príchod kvalifikovaných pracovníkov do Európy, ktorý môžeme nazvať aj odlivom mozgov,
vytvára ešte väčšie problémy v ich krajinách pôvodu, čo len ešte viac podporuje
prisťahovalectvo nekvalifikovaných ľudí do Európy. To je začarovaný kruh a musíme si
uvedomiť, že z dlhodobého hľadiska táto situácia nikomu neprospieva.

Je načase, aby sme vykonali analýzu nákladov a prínosov prisťahovalectva z krajín mimo
EÚ. Aj tento aspekt by mal byť súčasťou usmernení pre politiky zamestnanosti členských
štátov.
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Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Stratégia Európa 2020 obsahuje ciele, ktoré sa
nedajú dosiahnuť bez dostatočného zdôraznenia významu oblastí, ktoré v nej nie sú
explicitne spomenuté. Európa potrebuje dynamické a konkurencieschopné odvetvie
poľnohospodárstva, ktoré môže účinne prispieť k naštartovaniu udržateľného
inteligentného rastu, ktorý tiež bude viesť k začleňovaniu. Spoľahlivá produkcia potravín,
udržateľné riadenie prírodných zdrojov a zachovanie územnej rovnováhy a rozmanitosti
vidieckych oblastí sú kľúčové prvky účinnej spoločnej poľnohospodárskej politiky
a produktívneho odvetvia poľnohospodárstva.

Priemyselná politika potrebuje infraštruktúru. Vytvorenie jednotného železničného
priestoru je dôležitým krokom smerom k deregulácii železničnej dopravy. Rovnako dôležité
je aj dokončenie jednotného európskeho vzdušného priestoru a rýchla realizácia projektu
SESAR. Jedným z najdôležitejších faktorov je rozvoj transeurópskych sietí nielen v odvetví
dopravy, ale aj v odvetví energetiky, a to prostredníctvom vyčlenenia dostatočných
finančných zdrojov na projekty s pridanou hodnotou pre Európu. Napríklad projekt
Nabucco bude prínosom pre všetky členské štáty, pretože odstráni závislosť Európskej
únie od jediného zdroja.

PREDSEDÁ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Ak máme byť schopní začať po hospodárskej kríze
odznova, je rozhodujúce, aby ľudia mali dôveru. Richard Wilkinson, britský výskumník,
ktorý napísal knihu Úroveň ducha a minulý týždeň navštívil Európsky parlament v Bruseli,
to opísal veľmi dobre: potrebujeme rovnosť a potrebujeme malé rozdiely, ak chceme mať
spoločnosti, v ktorých vládne istota a dôvera. To možno zapracovať priamo do stratégie
Európa 2020.

Po prvé, ak chceme uspieť, treba zapojiť a rešpektovať zamestnancov a ich odborové
organizácie. V súčasnosti sa však namiesto toho využíva kríza na útok proti odborovým
zväzom, zamestnancom a voľnému formovaniu miezd a tiež proti dávkam
v nezamestnanosti a dôchodkom. Tieto útoky sa musia zastaviť.

Po druhé, my ženy musíme mať, samozrejme, v Európe rovnaké príležitosti ako muži.
V uzneseniach Parlamentu to nie je vždy zreteľné, musí to však byť zreteľné v praxi.

Po tretie, silný, moderný priemysel a priemyselná politika a prezieravé investície aj do
infraštruktúry musia zohrávať ústrednú úlohu v našej práci smerom vpred. Musí sa
zintenzívniť práca na procesoch a produktoch inteligentných z hľadiska klímy a účinných
z hľadiska zdrojov, v oblasti ekologickej energie a ekologických pracovných miest. Ako
inak chceme byť konkurencieschopní?

Po štvrté, musíme jednoznačne podporovať politiku energetickej účinnosti. Vieme, že
nesplníme svoje súčasné ciele, pretože nie sú záväzné. Musíme mať záväzné ciele, pretože
to je rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov rastu a konkurencieschopnosti, ktoré sú hlavnými
prvkami stratégie Európa 2020. Nízka úroveň ambícií a nedostatok politickej vôle sú
zarážajúce najmä vzhľadom na to, že opatrenia energetickej účinnosti sú jedným
z najlepších a najrozumnejších spôsobov znižovania finančných nákladov spotrebiteľov,
posilňovania spoločností a dosiahnutia skutočného úspechu.
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Elizabeth Lynne (ALDE).   – Ak chceme, aby stratégia Európa 2020 bola úspechom,
musia sa účinne realizovať usmernenia pre zamestnanosť a zaviesť národné reformné
programy, pričom musia mať prioritu, akú si skutočne zaslúžia.

Musíme sa postarať o to, aby nikto nezostal mimo. Miera nezamestnanosti starších ľudí
a zdravotne postihnutých ľudí je hanebne vysoká. Teší ma, že oba texty hovoria o potrebe
zaviesť protidiskriminačné právne predpisy na pracoviskách, aby boli pracovné miesta
dostupné pre všetkých.

Je dôležité, aby sme naozaj dosiahli ciele prijaté na úrovni EÚ. Áno, je na členských štátoch,
aby stanovili konkrétne ciele a dodržiavali ich, ale Európska únia musí zohrať dôležitú
úlohu pri zlepšovaní výmeny osvedčených postupov. Preto ma teší, že odsek 27 uznesenia
výboru o tom veľmi jasne hovorí.

Celé mesiace sme uvažovali a diskutovali o forme stratégie Európa 2020, ale máme
usmernenia pre zamestnanosť. Teraz je čas, aby začali prinášať výsledky.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) V Európe sa v týchto dňoch veľa hovorí
o hospodárskej zodpovednosti, ktorá je veľmi často identifikovaná ako škrty verejných
výdavkov a veľmi zriedkavo ako zlepšovanie situácie v oblasti zamestnanosti. Myslím si,
že by sme si mali položiť otázku, čo hospodárska zodpovednosť vlastne znamená. My
v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii vidíme veľmi veľký nesúlad medzi
politikami vykonávanými v Európe a tými, ktoré teraz vykonávajú členské štáty. Na jednej
strane vidíme to, že ročný prieskum rastu a európsky semester vedú k menšiemu počtu
pracovných miest a slabšiemu rastu v Európe. Na druhej strane v rámci stratégie Európa
2020 a usmernení pre zamestnanosť hovoríme, že chceme vytvoriť viac kvalitnejších
pracovných miest. Takže je tu nesúlad.

Faktom je, že v Európe máme 23 miliónov nezamestnaných ľudí. Máme 5,5 milióna
nezamestnaných mladších ako 25 rokov. Rastie počet chudobných pracovníkov. Čísla
stúpajú a hospodárske politiky, ktoré vykonávame, situáciu nezlepšujú. Domnievam sa,
že ak chceme vytvárať nové pracovné miesta v Európe, je dôležité, aby sme naozaj
zapracovali stratégiu Európa 2020 a usmernenia pre zamestnanosť do svojich
hospodárskych politík. Bol by to prejav hospodárskej zodpovednosti, pochybujem však,
že sa to naozaj stane.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Chudoba, zmena klímy, nízka miera pôrodnosti,
prisťahovalectvo, energetika a – čo je ešte dôležitejšie – boj proti nezamestnanosti sú hlavné
problémy, ktorým dnes čelí Európska únia. Ich riešenie stojí peniaze a vyžaduje si
rozpočtové prostriedky. Financovanie sa však, žiaľ, v celej Európe znižuje. Čo to znamená?
Znamená to, že stratégia Európa 2020 je ohrozená a bude ťažké ju dosiahnuť. Musíme sa
však o to pokúsiť.

Myslím si, že zvláštnu pozornosť musíme venovať nezamestnanosti, ktorá stúpla na
desaťročné maximum. Tiež si myslím, že musíme mladým ľuďom v Európe poskytnúť
vzdelanie vysokej úrovne, ktoré zodpovedá potrebám trhu práce, že by sa mali prehodnotiť
kurzy a členské štáty by sa mali zaviazať k znižovaniu miery predčasného ukončenia
školskej dochádzky.

Voľné pracovné miesta si vyžadujú špecializované pracovné sily. Vyzývam Európu, aby
bezodkladne zaviedla navrhovaný európsky systém monitorovania voľných pracovných
miest, ktorý bude zahŕňať aj európsky pas zručností. Musíme uspieť. Slová nestačia. Musíme
konať.
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José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Tento problém otvára otázku, len
jedinú otázku: čo môžeme urobiť na európskej úrovni, aby sme dali prácu tým, ktorí ju
nemajú?

S cieľom odpovedať na túto otázku chcem zdôrazniť prvý bod, na ktorom sme sa dohodli.
Nemôže existovať udržateľný rast bez stabilnej makroekonomiky. Niektoré rýchle riešenia,
ktoré tu navrhovali najmä ľavicoví poslanci, by znamenali chlieb pre dnešok, ale hlad pre
zajtrajšok.

Druhým bodom, na ktorom sme sa zhodli, je to, že stratégia Európa 2020 je prehľadom
dobrých úmyslov, znie dobre, ale od rozjímania musíme prejsť k činom. Čo budeme robiť?
Ako budeme financovať navrhované iniciatívy a opatrenia? Je ambícia obsiahnutá v slovách
stratégie Európa 2020 kompatibilná s rozpočtovými škrtmi, ktoré boli ohlásené?

Tretím bodom, na ktorom sme sa zhodli, je to, že ak si chceme stanoviť správnu cestu
smerom k stabilnému rastu, potrebujeme úplný obraz. Tento obraz doteraz ešte neexistuje.
To, čo sa momentálne deje v Rade pre hospodárske a finančné záležitosti, ukazuje, že je
tam veľké množstvo rozptýlených, nekoherentných a nezosúladených myšlienok.

Treba prijať tri dôležité opatrenia. Po prvé, nesmie pokračovať brzdenie krajín, ktoré majú
ťažkosti. To sa dá vyriešiť spoločným vydávaním európskych dlhopisov. Po druhé, musia
sa vydať dlhopisy, o ktorých sa hovorí v správe pána Montiho, ale v hospodárskej stratégii
Európa 2020 sa nespomínajú. Po tretie, musíme využiť zdroje Európskej investičnej banky,
z ktorých dve tretiny patria Komisii a ktoré by sa museli zvýšiť len štvornásobne
v nasledujúcich 10 rokoch, aby sa vyrovnala suma peňazí, ktorú mal k dispozícii Marshallov
plán na obnovu európskeho hospodárstva.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) EÚ už niekoľko mesiacov diskutuje o účinnej, jednotnej
a realizovateľnej reakcii na krízu, reakcii, ktorá zaistí dosiahnutie našich strategických
cieľov životaschopného rastu, ochrany zamestnanosti, sociálneho pokroku a sociálnej
súdržnosti.

Sú tu však dva problémy: po prvé, diskusia o stratégii Európa 2020 je stále štrukturálne
oddelená od balíka pre hospodárske riadenie, od európskeho semestra a od ročného
prieskumu rastu, v dôsledku čoho máme buď fragmentovanú stratégiu, alebo paralelné
stratégie, stratégie, ktoré prebiehajú vedľa seba bez primeranej koordinácie, takže je tu
riziko, že si budú navzájom škodiť.

Druhým problémom je momentálny dôraz Rady a Komisie na sprísňovanie pravidiel Paktu
stability a rastu, rozpočtovú disciplínu a reformy bez presvedčivých odpovedí či riešení,
pokiaľ ide o efektívnu realizáciu a financovanie cieľov stratégie Európa 2020.

Myslím si, že je tu riziko – tak ako sa to stalo v prípade lisabonskej stratégie –, že mnohé
z našich cieľov sa nedostanú ďalej ako na papier, a obávam sa, že sa to stane, ak nedokážeme
Európanom predložiť presvedčivé argumenty, pretože práve oni nesú najväčšie bremeno
krízy a nemôžu alebo by nemali byť povinní sledovať odborné diskusie o reforme Paktu
stability a rastu a o ukazovateľoch či pokutách. Musíme si uvedomiť, že sa nemôžeme
sústrediť výlučne na ukazovatele a čísla. Musíme sa sústrediť na ľudí.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Pán komisár, boli by ste taký láskavý a vypočuli si, čo
chcem povedať? Mám len jednu minútu rečníckeho času, hoci by som celkom rada zostala
ticho a nepovedala nič, pretože si myslím, že táto stratégia Európa 2020 sa veľmi líši od
toho, čo potrebujeme. Ponúkli ste nám veľa pekných slov. Naozaj si myslíte, že usmernenia,
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pilotné projekty a všetky tie veci, o ktorých snívate a ktoré vás v tomto období zamestnávajú
celé hodiny a dni, vám umožnia dať občanom Európy prácu a obnoviť ich dôveru? Mýlite
sa. Ak sa pozriete na dnešný stav sveta, nemyslím si, že na Číňanov, Indov alebo rozvíjajúce
sa krajiny príliš zapôsobilo to, čo robíme v súvislosti s rastom.

Preto mám vo svojej funkcii spravodajkyne pre balík pre hospodárske riadenie takmer
chuť zostať vo vašej prítomnosti ticho a chcela by som vám povedať len jednu vec: v našej
práci musíme byť mimoriadne pevní. Nemyslite si, že keď nám vy členovia Rady jednoducho
poviete, aby sme sa ponáhľali, tak budeme mať dohodu v júni. Dohodu budeme mať vtedy,
keď tento Parlament uskutoční rozpravy a keď nás Rada vypočuje. Čo sa mňa týka,
vytvorenie európskych dlhopisov, a tým aj vytvorenie globálneho trhu krytého eurom, je
súčasťou tohto balíka.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Vždy, keď počujem slová „európske dlhopisy“, je mi
trocha zle, hoci tu často zaznievajú. Väčšina pracovných miest pochádza z hospodárskeho
rastu a zdravého súkromného sektora. K tomu neexistuje žiadna alternatíva. Vlády
nevytvárajú pracovné miesta.

Hlavným problémom Európy je nedostatočná konkurencieschopnosť. Rozdiel medzi
Nemeckom a južnou Európou je takmer 35 %. Tento rozdiel je veľmi veľký, preto pani
Merkelová hovorila o pakte konkurencieschopnosti. V zásade s tým súhlasím. V podstate
aj lisabonský proces bol myšlienkou v podobnom duchu, ale veľmi sa to nepodarilo.

Je tu však jedna vec, pred ktorou by som vás chcel varovať, a to je harmonizácia dane
z príjmu právnických osôb. To je veľmi zlý nápad. Je to aj veľmi francúzsky nápad, ktorý
musíme odmietnuť tak, ako musíme odmietnuť aj myšlienku hospodárskeho riadenia.
Bude to zabijak pracovných miest. Minulý týždeň štúdia OECD v 21 krajinách opäť ukázala,
že ak chceme v Európe vyššiu zamestnanosť, musíme znížiť daň z príjmu právnických
osôb. To sú veci, ktorými sa musíme zaoberať, pretože tento Parlament nevytvára žiadne
pracovné miesta.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Nachádzame sa uprostred veľkej hospodárskej krízy –
hovoríme o tom už mesiace a všetko, čo sme povedali, je pravda –, spravidla však máme
tendenciu hovoriť veľmi všeobecne a potom tu naďalej veselo prijímame rozhodnutia,
akoby sa nič nedialo. Domnievam sa, že je to preto, lebo tu v Parlamente nekonáme
dostatočne konkrétnym spôsobom a nie sme dostatočne úprimní, ale skôr realizujeme
niečo, čo sa podobá všeobecnej politike, politike hesiel.

Čo v skutočnosti robíme na podporu rastu a stability? Prispievame naozaj my sami
k správnejšiemu a rozumnejšiemu nakladaniu s finančnými prostriedkami? Naozaj kriticky
skúmame to, či sú naše výdavky správne? Nemá náhodou každý z nás každý deň nový
nápad, ako by sme mohli minúť ďalšie peniaze? Ak nemáme silu na to, aby sme zamerali
svoje finančné zdroje na projekty pre budúcnosť – a to bude zahŕňať spory, diskusie
a rozhodnutia –, potom nemá zmysel hovoriť o inováciách a výskume, keď potom
nedokážeme nájsť potrebné finančné prostriedky. To je pomerne nečestné.

Ach chceme hospodárstvu vdýchnuť život, musíme tiež vykonávať politiku, ktorá
hospodárstvo podnecuje, a nielen donekonečna sedieť a rozmýšľať o tom, ako by sme
mohli zasahovať do priemyslu alebo hospodárstva. Veselo prijímame ďalšie rozhodnutia
– dokonca i dnes neustále vyzývame na nové rozhodnutia, ktoré budú zasahovať do vývoja
hospodárstva. Naozaj si niekto myslí, že povinná energetická účinnosť – aby som spomenul
len jeden príklad – pomôže hospodárstvu napredovať? Naozaj si myslíte, že rozhodnutiami,
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ktoré často robíme v súvislosti s energetikou, podporujeme hospodárstvo? Alebo mu skôr
bránime? Bol by som rád, keby sme o tom aspoň raz hovorili úprimne a potom urobili
o niečo menej rozhodnutí, ale možno takých, ktoré naozaj prinesú pokrok. Bude to
náročnejšie a bude si to vyžadovať viac úsilia, ale je to v záujme demokracie.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Finančná a hospodárska kríza sa zmenila na sociálnu krízu
a krízu zamestnanosti, preto je zvlášť dôležité, aby sa myšlienka, ku ktorej Európa dospela,
teda že v rámci hospodárskej politiky i politiky zamestnanosti je potrebná prísnejšia
koordinácia, skutočne zrealizovala. To tiež znamená, že všetky krajiny, ktoré zavádzajú
štrukturálne reformy alebo zmeny fiškálnej politiky alebo napríklad revidujú otváracie
hodiny obchodov v nedeľu, musia tiež vyhodnotiť, či takéto opatrenia prispejú k rozvoju
systému zamestnanosti a k zvyšovaniu miery zamestnanosti.

Je tiež dôležité všetky rozhodnutia konzultovať so sociálnymi partnermi. Európsky semester
bude prvou ozajstnou skúškou tejto myšlienky, keď Európa vedená maďarským
predsedníctvom bude môcť spoločne prvýkrát vyhodnotiť, do akej miery je možné
transponovať tieto smernice a či sa budeme môcť vydať na cestu ich vykonávania.
Domnievam sa, že maďarské predsedníctvo a maďarská vláda v tom zohrávajú osobitnú
úlohu, a to nielen vo svojej pozícii predsedníctva, ale aj tým, že budú príkladom, že to
zoberú do úvahy pri všetkých zmenách hospodárskej politiky a všetkých rozhodnutiach
politiky zamestnanosti a že budú príkladom pre ostatné krajiny.

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho
poriadku).)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Mám dojem, že pani Gönczová veľmi dobre rozumie celej
tejto problematike, teda tomu, ako chce Európska únia skoncovať s nezamestnanosťou.
Ja som tu sedela počas celej tejto rozpravy a stále tomu nerozumiem o nič lepšie. Pomôžte
mi, prosím, odpovedať na túto otázku: čo máme povedať ľuďom v okresoch Borsod alebo
Szabolcs? Kde a kedy si nájdu prácu? A, mimochodom, odpoveď na tú istú otázku očakávam
aj od pána Martonyiho, ktorý tu zastupuje Radu, ako aj od pána komisára, ktorý je, našťastie,
tiež maďarskej národnosti. Kedy si ľudia v Maďarsku i ľudia v ďalších regiónoch Európy,
ktorí sú v katastrofálnej situácii, nájdu prácu? Kde a kedy? Očakávam konkrétnu odpoveď.

Predsedajúca.   – Musíme byť dôslední pri uplatňovaní práva položiť otázku podľa postupu
zdvihnutia modrej karty. Táto otázka nie je adresovaná plénu vo všeobecnosti ani
komisárovi či zástupcovi Rady. Je adresovaná kolegovi s cieľom vysvetliť záležitosť, ktorú
by ste potrebovali objasniť.

Pani Morvaiová, vaša otázka nebola v tomto duchu.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Veľmi rada by som odpovedala, evidentne však nemáme
dosť času na to, aby sme o tom príliš podrobne diskutovali. Mala som však na mysli to, že
ak sa napríklad zmení daňový systém, znížia sa touto zmenou sociálne rozdiely, pomôže
to spoločnostiam pokračovať v rozvoji a vytváraní pracovných miest alebo ich to naopak
donúti zmeniť zámer vytvárať pracovné miesta? Hovorila som o tom, že keď hovoríme
o reštrukturalizácii vzdelávacieho systému, bude to naozaj v službách sociálnej integrácie?
Keď hovoríme o ďalšom vzdelávaní, naozaj to pripraví ľudí na trh, na trh práce? Presne
o tom som hovorila.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Náš pravicový kolega poslanec tvrdí, že politika len
zasahuje do hospodárstva a že ľudia v tomto Parlamente robia len veci, ktoré zasahujú do
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politiky. Naozaj si pán kolega myslí, že napríklad hospodárske riadenie zasahuje len do
hospodárstva?

(Rečníčka položila otázku pánovi Reulovi podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8
rokovacieho poriadku).)

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Keď sa pozriete na opatrenia, ktoré tu boli prijaté za
posledných niekoľko mesiacov, a vypočítate náklady, ktoré tým vznikli, zistíte, že – nie
vždy, ale veľmi často – prispeli k narušeniu hospodárskeho rozvoja. Pri svojich úvahách
preto musíme byť opatrnejší. Myšlienka pán komisára pre priemysel a podnikanie vyjadrená
v jeho oznámeniach týkajúcich sa priemyslu, že by sme budúce rozhodnutia vždy mali
posudzovať podľa toho, či pomôžu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, alebo
ju poškodia, je preto veľmi múdra.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Každému v tomto Parlamente je jasné, že čím viac Európa
zrastá dohromady, tým viac tomu musí zodpovedať aj dohoda o otázkach týkajúcich sa
hospodárskej politiky. Preto má nástroj ako európsky semester svoj význam. Musí však
prestať zasahovať do úloh, ktoré tradične patria sociálnym partnerom, ako sú rokovania
o mzdách a kolektívnych zmluvách. V tejto súvislosti musíme byť naozaj zdržanliví. Naozaj
nemá žiaden zmysel, aby Európa rozhodovala o výške miezd v jednotlivých krajinách.
Mali by sme sa viac sústrediť na odstraňovanie trhových prekážok, aby mohlo európske
hospodárstvo prekvitať. Týka sa to oligopolov a monopolov, ale aj prekážok v prístupe
na trh. Rôznym odvetviam by sa tiež nemali zaručovať konkrétne marže. Potrebujeme
viac hospodárskej súťaže, aby mohlo európske hospodárstvo rozvinúť svoj potenciál.

Úlohou Európskej únie tiež musí byť modernizovať našu infraštruktúru. Hovorím
o energetike, doprave a komunikáciách. Európa by v tejto súvislosti mala mať potrebné
zdroje, najmä aby sme dokázali odstrániť jestvujúce problémy medzi členskými štátmi.
Musíme tiež zvážiť, aké zdroje môžeme poskytnúť Európe. To zahŕňa aj jasný základ pre
naše vlastné zdroje. Preto by som chcel Radu a členské štáty jednoznačne vyzvať, aby
konečne dali Európe zdroje, ktoré potrebuje.

Rozhodne sa to týka aj vzdelávania, ako aj oblasti výskumu a vývoja, kde musíme ako
Európa zohrať svoju úlohu. Aj tu je však rozhodujúca otázka peňazí.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Stratégia Európa 2020 je veľmi dôležitá nielen pre vývoj
európskej sociálnej a hospodárskej politiky, ale aj pre vnútroštátne sociálne a hospodárske
politiky. Musíme sa postarať o to, aby sa táto stratégia nezneužila na európskej úrovni na
realizovanie politiky sociálnych čistiek v členských štátoch. Som mimoriadne šokovaná,
že Komisia vo svojom ročnom prieskume rastu navrhuje znižovanie platov a sociálnej
ochrany. Niektorí predchádzajúci rečníci už o tom hovorili. Dosah na ľudí na miestnej
úrovni bude katastrofálny. Je neprijateľné, aby náklady na konsolidáciu rozpočtov niesli
len ľudia, pracovníci.

Aj ja by som chcela vyzvať členské štáty, aby sa pri príprave svojich národných reformných
programov riadili len integrovanými usmerneniami, pretože umožňujú lepšiu rovnováhu
medzi sociálnou ochranou a hospodárskym rastom. Ročný prieskum rastu opäť spomína
zmluvy na dobu neurčitú, o ktorých sa už predtým hovorilo aj v Programe pre nové
zručnosti a nové pracovné miesta. Pán Andor, už sme o tom raz hovorili v novembri 2010:
mladých ľudí nemožno integrovať na trh práce oslabovaním zamestnaneckých práv.
Skúsenosti v Európe ukázali, že toto oslabovanie bude mať jednoducho za následok zmenu
smerom k neistým pracovným podmienkam a nevytvorí nové pracovné miesta. Potrebujeme
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konkrétne opatrenia na pomoc najviac ohrozeným ľuďom, nie pilotné iniciatívy, ktoré
fungujú jedna vedľa druhej namiesto toho, aby boli navzájom integrované.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – Moje chápanie reality dneška a zajtrajška je také, že
európske pracovné miesta budú udržateľné len vtedy, keď za nimi bude stáť
konkurencieschopné hospodárstvo, a nie je žiadnym tajomstvom, že to nie je jednou
z našich silných stránok.

Ak chceme byť v Európe úspešní v konkurencieschopnosti, potrebujeme
inštitucionalizovaný proces konkurencieschopnosti. Musíme identifikovať faktory úspechu
a musíme sa tiež naučiť, ako ich prispôsobiť situácii. Máme už veľké množstvo nástrojov,
ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti, takže s trochou politickej vôle môžeme využiť
značnú časť inštitucionálneho rámca na spustenie procesu konkurencieschopnosti pod
vedením Komisie a na základe systému Spoločenstva.

Mám tu na mysli európsky semester a prieskum rastu, o ktorom sa už hovorilo. Mohla by
som tiež spomenúť nerovnováhu a presnosť – najmä v hodnotiacich tabuľkách, ktoré by
mali obsahovať štrukturálne faktory súvisiace s konkurencieschopnosťou. Je tu aj stratégia
Európa 2020, ktorá by sa mala dôsledne realizovať teraz a nie po roku 2013. Všetky politiky
by mali prispievať k zlepšovaniu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva: všetci
musíme priložiť ruku k dielu, pretože oddelenie jadra Európy od jej zvyšku by jednoducho
viedlo k rozdelenej Európe. Udržateľné pracovné miesta možno vytvoriť, len ak bude
Európa držať pohromade.

Rozdelená Európa nebude konkurencieschopnou Európou.

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Pani predsedajúca, chcel by som vám poďakovať za možnosť
vystúpiť, a to ako spravodajca pre usmernenia pre zamestnanosť v roku 2010 i ako
koordinátor za Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).
Vítam návrh Komisie, ktorý má za cieľ zachovať usmernenia pre zamestnanosť z roku
2010 aj v roku 2011. Súhlasíme s ním a podporíme ho. Lisabonská zmluva však vyžaduje
každoročné usmernenia, preto musíme sledovať a monitorovať zmeny, udržiavať kontakt
medzi sebou, medzi Komisiou, Radou a Parlamentom a musíme, samozrejme, urobiť
v prípade potreby aj úpravy.

Preto odporúčam, aby sa počas revízie stratégie Európa 2020 a počas práce v rámci
európskeho semestra použili integrované usmernenia pre hospodárstvo a zamestnanosť
ako určité vodidlo, a ak sa objavia nejaké rozdiely, mali by sme si dať tú námahu a vykonať
úpravy. Veľmi ľahko sa môžu objaviť problémy. Nedávno som sa dozvedel, že
v predbežných národných reformných programoch je určitý sklz, čo sa týka záväzkov
v oblasti zamestnanosti, a namiesto cieľa 75 % hovoríme o záväzkoch vo výške približne
72 %. To treba jednoznačne prehodnotiť, aby sme sa vyhli podobným prípadom, ako bol
ten s lisabonskou stratégiou, keď sme sa podujali vykonať veľa a podarilo sa nám realizovať
len málo. Aj tak by som však odporúčal, aby sa stanovili nejaké základné zásady.

Súhlasím v otázke dôchodkov a miezd. Nemali by tam byť žiadne zásahy, mala by sa
rešpektovať subsidiarita a sú potrebné konkrétne vnútroštátne záväzky v súvislosti
s osobitnými skupinami, mladými ľuďmi, zdravotne postihnutými ľuďmi a ľuďmi
s viacerými znevýhodneniami.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho
poriadku).)
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Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Opäť mám nutkanie položiť maďarskému kolegovi
poslancovi otázku. Znamená subsidiarita v súvislosti s dôchodkami a mzdami to, že
dôchodky a mzdy dôchodcov a zamestnancov v Maďarsku a ďalších postkomunistických
krajinách budú neustále a trvalo len zlomkom týchto príjmov v západnej Európe? Pretože
by bolo veľmi smutné, keby sme to mali takto chápať. V súčasnosti to tak je. Zdravotné
sestry zarábajú 70 000 forintov mesačne, učitelia 90 000 a dôchodcovia majú problémy
vyžiť zo životného minima. Ako tomu máme rozumieť?

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Nie, pani Morvaiová, takto tomu nemáte rozumieť, ale otázka
dôchodkov v zásade závisí od výkonu hospodárstva. Závisí od toho, čo sme schopní
vyrobiť, a na základe toho dokážeme poskytovať primerané dôchodky. Stratégia, o ktorej
diskutujeme a ktorá sa snaží o to, aby bola Európa konkurencieschopná, funkčná a úspešná,
je práve tým, čo nám dáva možnosť zvyšovať dôchodky dokonca i v krajinách, ktoré sú
dnes ešte stále v menej výhodnej situácii. Nemožno však zaviesť jednotné pravidlá, pretože
v súčasnosti jestvujú obrovské rozdiely. V budúcnosti bude evidentne potrebný postupný
prístup.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Tieto usmernenia pre zamestnanosť musia ako
súčasť stratégie Európa 2020 vyriešiť tri hlavné problémy.

Prvým je prekonať krízu prostredníctvom výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti
s cieľom zaistiť skutočnú hospodársku obnovu, ktorá nám umožní dosiahnuť sociálnu
obnovu. Druhým je nahradiť celú generáciu zárobkovo činných osôb, ktoré teraz
odchádzajú do dôchodku. Tretím je dosiahnuť konkurencieschopnosť v globalizovanom
hospodárstve prostredníctvom odbremenenia spoločností od rôznych daní, ktoré ich
brzdia a tlačia nadol.

V tejto súvislosti sa musíme zamerať na tri zvlášť zraniteľné skupiny v spoločnosti.

Ide predovšetkým o mladých ľudí a je absolútne rozhodujúce, aby sme sa snažili zabrániť
týmto mladým ľuďom opúšťať školy bez kvalifikácie, pretože ich to trvalo vyradí zo sveta
práce. Musíme umožniť vstup mladých ľudí do sveta práce, a to nielen vo forme zmlúv na
dobu určitú či pracovných stáží. Musíme bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí. To
je dlhodobý problém, ktorý má v súčasnej atmosfére krízy, ktorá ich ťažko zasiahla, značné
dôsledky. Druhou cieľovou skupinou v spoločnosti sú ženy, ktoré sa stávajú obeťami
zmlúv na dobu určitú a sú slabo platené. Treťou cieľovou skupinou sú starší občania,
ktorých musíme udržať v práci. Máme európsky nástroj, ktorý nám to pomôže dosiahnuť,
konkrétne Európsky sociálny fond, a myslím si, že práve naň sa musíme spoľahnúť.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Uplynul už takmer rok, odkedy Komisia
predstavila stratégiu Európa 2020. Pre Európu to nebola ľahká doba. Členské štáty stále
bojujú s následkami krízy. Opatrenia na realizáciu novej stratégie boli odsunuté do úzadia.
Ambiciózne plány stratégie Európa 2020, ktoré obsahovali zvýšenie miery zamestnanosti
na 85 %, zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou o 20 % a zvýšenie finančných
prostriedkov na výskum na 3 %, sa už zdajú byť ohrozené, a to len menej než rok od začatia
realizácie stratégie. Nezamestnanosť v EÚ je momentálne na úrovni 10 % a stále nevidíme
známky toho, že by mala výrazne klesať. V skutočnosti je opak pravdou: za predpokladu,
že Európa sa bude dostávať z krízy súčasným pomalým tempom, nezamestnanosť bude
ďalej rásť minimálne počas nasledujúcich niekoľkých rokov. Nízka úroveň zamestnanosti
vytvára priaznivé podmienky na šírenie chudoby a sociálnej marginalizácie, ako potvrdzuje
aj správa Eurobarometra z júna 2010.
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Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Keď sa pozrieme na rok 2020 a ďalej, vidíme,
že EÚ hrozí skutočné systémové riziko straty schopnosti konkurovať v dôsledku existencie
veľkých hospodárskych odvetví, ktoré sú čoraz technicky vyspelejšie a silnejšie.

Potrebujeme schopnosť konkurovať; konkurovať, aby sme mohli rásť; rásť, aby sme mohli
vytvárať pracovné miesta; a vytvárať pracovné miesta, aby sme mohli chrániť svoj sociálny
model.

Jedinou nenahraditeľnou komoditou, ktorú máme, sú vedomosti a tieto vedomosti musíme
použiť na inovácie, na prispôsobenie sa zmenám a predovšetkým na získanie vedúcej
úlohy pri týchto zmenách.

Preto musíme oveľa viac investovať do univerzít, do svojho vzdelávacieho systému a do
svojho výskumu a vývoja, aby sme boli silní v oblasti, v ktorej to dokážeme: vo
vedomostiach.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Ciele stratégie Európa 2020 sú dobré a ambiciózne. Vo
svojom prejave by som sa chcela hlavne zamerať na praktické faktory, na nástroje, pomocou
ktorých môžeme tieto ciele sprostredkovať obyvateľstvu, čo sa nám napríklad nepodarilo
s lisabonskou stratégiou.

Po prvé, naozaj potrebujeme Európu ako celok. Potrebujeme regióny Európy. Musíme byť
schopní identifikovať faktory úspechu jednotlivých regiónov a ich potenciál z hľadiska
zručností. Do veľkej miery môžeme na túto potrebu reagovať prostredníctvom politiky
súdržnosti. Ak chceme vytvárať viac pracovných miest, inovačné činnosti a najmä inovácie
vychádzajúce z praxe, politika súdržnosti, ktorá pokrýva celú Európu, musí realizovať
tieto ciele v regiónoch. Jednoznačne tiež potrebujeme politiku výskumu a vývoja
a financovanie tohto odvetvia, som však presvedčená, že kľúčovou otázkou je účinná
politika súdržnosti.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Je neprijateľné, že sociálne problémy sú aj naďalej
chudobným príbuzným politiky EÚ, podobne ako systematické podceňovanie významu
sociálnych následkov rozpočtových a finančných politík a politiky hospodárskej súťaže,
ktoré trvajú na neoliberálnych dogmách a sú ľahostajné voči takmer 25 miliónom
nezamestnaných ľudí, takmer 30 miliónom ľudí s neistou a zle platenou prácou a viac než
85 miliónom ľudí žijúcich v chudobe, pričom zisky hospodárskych a finančných
záujmových skupín neustále rastú.

Pani predsedajúca, chcem tu preto tlmočiť rozhorčenie rôznych sociálnych organizácií
vyjadrené počas fóra Agora s občianskou spoločnosťou, ktoré nedávno Európsky parlament
uskutočnil v Bruseli. To je dôvodom rozhorčenia miliónov pracujúcich, nezamestnaných,
žien a mladých ľudí, ktorí pokračujú v boji proti týmto politikám v celej Európe.

Je načase skoncovať s Paktom stability a rastu, s paktom konkurencieschopnosti
a s podobnými paktmi tohto druhu. Je nutné rešpektovať ľudí a pracovníkov.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Súhlasím s tým, že Parlament musí dostať dostatok času na
predloženie čo najlepších usmernení pre politiku zamestnanosti do roku 2020. V čase
krízy, ako je tá, ktorú momentálne prežívame v Európe, nemôžeme ignorovať potreby
svojich ľudí. Je rozhodujúce poskytnúť pomoc rodinám, mladým ľuďom hľadajúcim si
prácu a tým, ktorí sa počas kariéry ocitli bez práce.
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Európa musí mať odvahu urobiť rozhodnutia, ktorými zaručí prácu hlavne svojim občanom
a potom občanom tretích krajín a ktorými vytvorí prepojenie medzi úradmi práce v rôznych
členských štátoch, aby každý z každej krajiny vedel o dostupných pracovných miestach.

Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať ochrane hraníc s cieľom zabrániť
nekontrolovanej invázii státisícov prisťahovalcov, ktorí sa chystajú zaplaviť naše krajiny
v dôsledku politickej situácie v severnej Afrike. Integrácia štátnych príslušníkov tretích
krajín by mala byť povolená len prostredníctvom kontrolovaného prisťahovalectva a mala
by sa obmedziť na momentálne dostupné pracovné miesta, čím by sa zabránilo napätiu
a diskriminácii na úkor hospodárskeho rastu a sociálneho blahobytu.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Očakávania v súvislosti s touto stratégiou sú značne
rozdielne. Kým niektorí ľudia sú si istí, že sú to len prázdne slová a stratégia nestojí ani za
papier, na ktorom je napísaná, my vidíme veľmi dramatické a reálne scenáre, ktorým
budeme musieť čeliť – mám na mysli opatrenia na zvýšenie pružnosti trhov práce. Tie
prinášajú do strednej Európy hordy slabo kvalifikovaných, lacných pracovníkov, čoho
dôsledkom je mzdový damping.

Cieľ formulovaný v stratégii, aby 40 % mladšej generácie malo vysokoškolské vzdelanie,
sa zdá byť zvlášť naivným. Zaujímalo by ma, aký to má význam. Už tu máme situáciu –
mám na mysli Taliansko –, keď sotva existujú vhodné pracovné miesta pre mladých
absolventov vysokých škôl, ktorí sa musia držať nad vodou prijímaním slabo platených
pozícií. Načo vlastne potrebujeme také veľké množstvo absolventov vysokých škôl, keď
pre nich nemáme vhodné pracovné miesta? Je pravda, že potrebujeme vyššie kvalifikácie,
ale nedosiahneme to tak, že jednoducho dáme vysokoškolský diplom do ruky 40 %
obyvateľstva. To nie je správna cesta.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Chcel by som povedať, že v čase vážnej finančnej krízy a krízy
štátnych dlhopisov je kľúčové zaviazať sa k hospodárskemu rozvoju prostredníctvom
rastu a stratégií rastu a v neposlednom rade realizovať politiku zamestnanosti. Som
presvedčený, že politikou zamestnanosti vyriešime nielen hospodársky problém, ale aj
sociálny problém. Chcel by som preto poslať odkaz konkrétnej kategórii pracovníkov,
ktorá sa musí brať do úvahy v rámci stratégie Európa 2020.

Dnes predpoludním sa veľa hovorilo o mladých ľuďoch. Je tu však aj kategória pracovníkov
– kľúčová generačná kategória pracovníkov –, ktorá sa skladá z tých, ktorí majú viac ako
50 rokov a majú teda blízko do dôchodku. Ak chceme zvyšovať vek odchodu do dôchodku
a vytvoriť aktívnejšiu spoločnosť, musíme prijať stratégiu pre pracovníkov na neistých
pracovných pozíciách a pre pracovníkov starších ako 50 rokov, ktorí majú ťažkosti.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Stratégia Európa 2020 musí pripraviť cestu
novému modelu hospodárskeho rastu v Európe prostredníctvom podpory štrukturálnych
reforiem koordinovaných na úrovni členských štátov. Myslím si, že vzhľadom na vysokú
úroveň nezamestnanosti mladých ľudí sú tieto reformy dôležité pre všetky členské štáty.
Zároveň musíme podporovať malé a stredné podniky a pomôcť im dosiahnuť ich plný
potenciál s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta. Pridanie hospodárskeho rastu,
sociálneho cieľa a boja proti chudobe na zoznam cieľov Európskej únie je pre Európu
takisto dôležité, pretože ich dosiahnutie pomôže zabezpečiť hospodársku nezávislosť
Európskej únie.

V neposlednom rade sa domnievam, že stratégia Európa 2020 musí byť prístupná občanom
Európy, pretože musia pochopiť zodpovednosť, ktorú majú všetci aktéri podieľajúci sa na
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jej realizácii, teda vnútroštátne, miestne a regionálne orgány, ktorých úsilie by mali svojím
príspevkom dopĺňať aj európski občania.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Usmernenia pre zamestnanosť sú základným nástrojom
v procese hospodárskeho riadenia vyjadreného v koncepcii európskeho semestra a malo
by sa tak s nimi aj narábať. Tieto usmernenia predstavujú základ, na ktorom sa momentálne
budujú národné reformné programy členských štátov, a práve po týchto všetkých
programoch budeme môcť stanoviť úspech stratégie Európa 2020. Podľa harmonogramu
budú práce na národných reformných programoch dokončené v apríli. Chcel by som
zdôrazniť význam zapojenia národných parlamentov i regionálnych a miestnych orgánov
do práce na národných reformných programoch a v tejto súvislosti by som chcel spomenúť
aj stanovisko Výboru regiónov. Zmeny usmernení v tejto fáze by mohli tento proces
narušiť. Chcel by som upriamiť pozornosť na potrebu integrovaného horizontálneho
prístupu k realizácii stratégie Európa 2020. Preto by som tiež chcel opäť zdôrazniť význam
nástrojov politiky súdržnosti pre stratégiu Európa 2020.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Štyri usmernenia Rady pre politiky zamestnanosti by mali
zostať v platnosti aj v roku 2011. Usmernenia týkajúce sa zvyšovania kvalifikácie by si
pravdepodobne našli svojich realizátorov podľa princípu dopytu a ponuky aj bez intervencie
štátu.

Zvyšovanie zamestnanosti žien si takúto intervenciu vyžaduje, ale skôr než k nej prikročíme,
mali by členské štáty uznať prácu žien-matiek, ktoré sa starajú o svoje deti, a ich prínos
k hrubému domácemu produktu. Nedávajme prácu tým, ktoré jej už teraz majú dosť.

Štát by sa mal preto sústrediť na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, lebo z priepasti
chudoby sa len málokto dostane sám.

Pervenche Berès,    spravodajkyňa. – (FR) Pán komisár, možno by ste mohli povedať
predsedovi Barrosovi, že by sme boli radi, keby sa zúčastnil na tejto rozprave, pretože je
to prvá rozprava o otázkach, o ktorých hovorí ročný prieskum rastu, základný kameň
európskeho semestra, ktorý tak veľmi chcel a ktorý považuje za kľúčový prvok prekonania
krízy v Európskej únii.

Možno by ste mu tiež mohli povedať, že za týchto podmienok Európsky parlament nebude
jednoduchým partnerom a že z hľadiska balíka pre hospodárske riadenie je nutné, aby
Komisia viac dbala na to, čo hovorí tento Parlament.

A nakoniec mu tiež môžete povedať, že otázka uplatňovania Lisabonskej zmluvy, celej
Lisabonskej zmluvy a najmä článku 9, ktorý vyžaduje, aby boli sociálne otázky riešené
horizontálnym spôsobom, nezostane týmto Parlamentom nepovšimnutá. Čakáme na
plnohodnotné uplatnenie Lisabonskej zmluvy. Stále nám hovoríte, že je potrebná minimálna
revízia zmluvy a že sa musí plne využiť jej potenciál. Pokiaľ ide o potenciál článku 9,
niekedy máme dojem, že ročný prieskum rastu ho úplne ignoruje.

Na záver vám chcem povedať, čo ma zarazilo na konci tejto rozpravy. Niekedy sa nám
zdá, že dokonca aj po tejto kríze ľudia v Európskej komisii stále rozmýšľajú starým
spôsobom a veria, že najdôležitejšou vecou je reforma trhu práce. Veľmi dobre vieme, že
podľa prevažujúceho spôsobu myslenia v Európskej komisii – s ktorým sa nepochybne
nestotožňujete – hovoriť o reformách trhu práce znamená hovoriť o flexibilite – nie
o flexiistote, ale o flexibilite.
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Posledných 10 rokov, dokonca ešte pred krízou, nás však naučilo, že toto uvažovanie –
viera, že rast stačí na vytváranie pracovných miest – je už nedostatočné. Skutočný problém,
ktorému čelíme, je problém zamestnanosti, či už ide o našu zamestnanosť, alebo
zamestnanosť krajín okolo nás.

Keď sa však pozriem na prebiehajúcu diskusiu o téme konkurencieschopnosti, vidím
diskusiu, ktorá prehliada túto prioritu zamestnanosti, a to ma znepokojuje.

László Andor,    člen Komisie. – Chcel by som poďakovať poslancom za veľmi dôležitú,
inšpirujúcu a podnetnú diskusiu. Chcel by som odpovedať na všetky hlavné body, ktoré
boli uvedené ako otázky, poznámky alebo pripomienky v súvislosti s ročným prieskumom
rastu, hospodárskym semestrom a stratégiou Európa 2020 vo všeobecnosti.

Najdôležitejšie je, aby sme získali správny obraz, a to pokiaľ ide o dokumenty, ako aj
hospodársku situáciu v Európskej únii. Nepohodlná pravda je taká, že Európa zažíva
obnovu. Minulý rok sme už v Európskej únii mali hospodársky rast – nie však vo všetkých
členských štátoch – a tu prichádza druhá časť nepohodlnej pravdy. Zažívame veľmi krehkú
a rozdrobenú obnovu. Komisia veľmi dôkladne preskúmala túto situáciu a podľa toho
vypracovala politiky.

Túto obnovu musíme udržať a posilniť a musíme vyriešiť jej súčasnú rozdrobenosť. To
však nebude možné bez riešenia slabých miest, ktoré odhalila kríza hospodárskej a menovej
únie, čo dosiahneme ďalším rozvojom architektúry hospodárskeho a menového riadenia
v Európskej únii. Práve tu sa začínajú komplikácie a môže byť pravda, že nie každý musí
ihneď rozpoznať priority.

Pre nás je prioritou hospodársky rast a všetky ostatné politiky tomu budú v tejto fáze slúžiť.
Musíme posilniť rast a dosiahnuť, aby bol rozsiahlejší, na to však potrebujeme vyššiu úroveň
finančnej stability a tiež fiškálnu konsolidáciu. Je nevyhnutné, aby v nasledujúcich rokoch
zostala fiškálna konsolidácia na programe v záujme stabilizácie a konzistentnosti s určitými
cyklickými zásahmi, ktoré členské štáty uskutočnili v predchádzajúcich rokoch s cieľom
boja proti recesii.

Potrebujeme rozumnú konsolidáciu, ktorá nepoškodí dopyt v hospodárstve a ktorá zachová
integritu hospodárstva EÚ ako celku. Musíme sa z toho poučiť. Musí sa to začať stabilizáciou
eura. Určite by som tu mohol použiť silnejšie výrazy, ale zostaňme pri tomto. Musíme
stabilizovať euro a hospodársku a menovú úniu. Ponaučenie, ktoré si všetci musíme zobrať,
je, že ak to chceme dosiahnuť, musíme posilniť hospodársky pilier Únie a hospodársky
pilier koordinácie politík na európskej úrovni.

Dovoľte mi položiť jednu otázku a nechať ju len otázkou. Otázka znie, či posilnenie
hospodárskeho piliera riadenia môže byť úspešné bez spoločného úsilia v súvislosti
s mzdami, s koordináciou vývoja miezd v Európskej únii. Keď to hovorím a keď do ročného
prieskumu rastu zahrnieme aj návrhy v tejto oblasti, neznamená to, že by sme
spochybňovali význam sociálneho dialógu – práve naopak. Pochválili sme krajiny s tradíciou
a kultúrou silného sociálneho partnerstva. Uznávame, že krízou utrpeli menej a najmä že
utrpeli menej strát, pokiaľ ide o ľudské zdroje. Nezamestnanosť je v týchto krajinách nižšia.
Obhajujeme posilnenie sociálneho dialógu v ostatných členských štátoch, ktoré utrpeli
viac a ktoré reagovali na krízu menej pružne než krajiny ako Nemecko, Holandsko či
Rakúsko.

Zvýšili sme aj úroveň sociálneho dialógu na európskej úrovni. Nedávno sme absolvovali
dialóg o makroekonomických otázkach so sociálnymi partnermi a v marci usporiadame
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nové trojstranné sociálne fórum s cieľom posilniť koordináciu a dialóg so sociálnymi
partnermi.

Chcel by som veľmi kategoricky odmietnuť myšlienku, že Komisia sa správa ako zvyčajne.
V minulom roku Komisia zaviedla niekoľko kvalitatívne nových iniciatív. Venujeme sa
rozsiahlemu programu v súvislosti s rozpočtovými pravidlami. Prácu komisára Barniera
netreba podceňovať.

V rámci stratégie Európa 2020 sme vytvorili novú koncepciu priemyselnej politiky na
európskej úrovni, ktorá bude omnoho prospešnejšia pre konkurencieschopnosť
a udržateľnosť pracovných miest v Európskej únii. Využívame množstvo inovatívnych
prístupov na podporu investícií a na zaistenie ich financovania. Skupina komisárov pracuje
na vývoji inovatívnych finančných nástrojov. Prvým príkladom toho bude návrh na
podporu rozvíjajúcich sa energetických sietí v Európe. To je absolútne nevyhnutné pre
rozvoj trhov s energiou a potrebnej infraštruktúry, ktorá je pre ne rozhodujúca.

Spustili sme nástroj mikrofinancovania. Som vďačný Parlamentu a Rade za konečný
konsenzus, ktorý to minulý rok umožnil. Len minulý týždeň som sa v Holandsku zúčastnil
na spustení prvého nástroja mikrofinancovania s podporou EÚ a sú pripravené aj ďalšie
na podporu potenciálnych podnikateľov, ktorí možno zažili nezamestnanosť: ženy
vracajúce sa na trh práce po pôrode alebo ľudia po päťdesiatke či dokonca šesťdesiatke,
ktorí už pracovali a hľadajú novú formu podnikania.

Keď diskutujeme o politikách zamestnanosti – a dobrý príklad toho sme videli pred pár
týždňami, keď maďarské predsedníctvo hostilo Radu pre zamestnanosť, sociálnu politiku,
zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v Gödöllő –, zameriavame sa na to, ako
dosahovať ciele prinášajúce veľa pracovných miest, ale aj na skupiny v najväčších
ťažkostiach. V tomto prípade musím spomenúť predovšetkým mladých ľudí.

Nezamestnanosť mladých ľudí je v niektorých členských štátoch veľmi dramatická. Opäť
si musíme byť vedomí rozdielov. Našťastie je tu niekoľko členských štátov, v ktorých je
nezamestnanosť mladých ľudí nízka, ale európsky priemer je príliš vysoký. V niektorých
členských štátoch, napríklad v Španielsku a v Pobaltí, je na tragickej úrovni. Vlády boli
upozornené a je potrebný rozsiahly súbor politík, počnúc vzdelávaním až po služby
zamestnanosti a ďalšie typy opatrení. Mladí ľudia však nie sú jedinou problémovou
skupinou. Je pravda, že musíme urobiť viac, pokiaľ ide o zamestnanosť starších pracovníkov.
Preto sme vyhlásili rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia.

Čo sa týka inštitucionálnych otázok v súvislosti s usmerneniami pre zamestnanosť – na
ktoré sa, myslím si, budeme aj naďalej zameriavať a ktoré nás budú viesť a budú podstatou
našej činnosti –, Európsky parlament má podľa článku 148 zmluvy jednoznačnú úlohu.
Usmernenia pre zamestnanosť sa budú obnovovať. To je potvrdenie toho, že chceme, aby
pokračovali až do roku 2014. Nemali by podliehať zásadným zmenám ani by ich nemali
zatlačiť do úzadia ročné prieskumy rastu. Usmernenia poskytujú dlhodobú orientáciu,
kým prieskum rastu je každoročný proces, ktorý sa týka ich podstaty. Je však rozhodne
pravda, že národné reformné programy sú kľúčové a že Komisia ich berie veľmi vážne
v kontexte stratégie Európa 2020. Parlament sa do diskusií zapojí rôznymi spôsobmi. Mal
by som sa tu vyjadriť aj k rokovaniam o viacročnom finančnom rámci. Rozpočet EÚ musí
odzrkadľovať aj priority stratégie Európa 2020 a budeme Parlament neustále informovať
o príprave národného reformného programu, keď budeme vypracúvať odporúčania pre
jednotlivé krajiny.
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Je jasné, že v tejto počiatočnej fáze sú tu obavy o budúcnosť stratégie Európa 2020. V istom
zmysle sa nad ňou vznáša prízrak: prízrak lisabonskej stratégie. Mal som v tomto Parlamente
množstvo príležitostí diskutovať o tom, prečo si myslíme, že v prípade stratégie Európa
2020 máme oveľa väčšiu šancu na úspech vďaka konkrétnejšiemu systému cieľov a tiež
konkrétnejšiemu systému podávania správ a vykonávania.

Len Komisia môže zaistiť súlad medzi týmito iniciatívami. Vo vzduchu máme veľa loptičiek
a musíme zaistiť, aby žiadna z nich nespadla pri realizácii hospodárskych politík, ako sú
stratégia Európa 2020, hospodárske riadenie, jednotný trh a politika súdržnosti. Žiadna
z nich sa nesmie v tomto procese narušiť. Všetky musíme realizovať veľmi intenzívnym
spôsobom a zaistiť účasť všetkých 27 členských štátov. Komisia je rozhodne proti koncepcii
dvojrýchlostnej Európy. Musíme zaistiť, aby sa v nasledujúcom období táto rozdrobená
obnova, ktorej sme svedkami, nezmenila na politickú rozdrobenosť.

János Martonyi,    úradujúci predseda Rady. – V prvom rade by som vám chcel všetkým
poďakovať za veľmi konštruktívnu a užitočnú rozpravu. Chcel by som tiež zvlášť poďakovať
pani Perezovej za vynikajúcu správu a veľmi dôležité pripomienky a kritiku.

Možno máme odlišný pohľad na realitu, ako povedala pani Danuta Hübnerová, a to tak
pokiaľ ide o krízu, ako aj o obnovu, ale domnievam sa, že všetci sa zhodneme na jednom
bode, a to, že nikto nemá záujem o obnovu bez pracovných miest. Všetci sa snažíme
o rovnováhu medzi fiškálnou konsolidáciou a rastom a vytváraním pracovných miest.
Fiškálna disciplína a zvyšovanie úrovne zamestnanosti by naozaj mali ísť ruka v ruke.

Čo sa týka všeobecnejšej problematiky hospodárskych otázok, všetci vieme, že teraz máme
komplexný prístup, komplexný „balík“ alebo – ako niektorí hovoria – „Gesamtpaket“,
ktorého väčšinu prvkov práve spomenul komisár Andor. Pokiaľ ide o predsedníctvo, chcel
by som len opäť zdôrazniť, že sa musíme sústrediť na dva z prvkov tohto balíka. Jedným
je určite realizácia a uplatňovanie európskeho semestra. Je to po prvýkrát, je to prvý takýto
proces. Bude mať rozhodujúci vplyv na ďalší vývoj celého európskeho integračného
procesu.

Len stručne spomeniem dve veci. Po prvé, máme veľmi prísny harmonogram, takže všetci
musia dodržiavať termíny a musíme dosiahnuť hlavné ciele. Musíme vyvinúť všetko možné
úsilie na zaistenie dodržania celkových termínov prostredníctvom príspevkov zo strany
jednotlivých členských štátov v oblastiach zamestnanosti, inovácií a energetiky.

V súvislosti s energetikou len spomeniem, že 4. februára sa uskutočnilo veľmi úspešné
zasadnutie Európskej rady. Pre mnohých z nás znamenalo určitý zlom, a to tak z hľadiska
vytvorenia integrovaného trhu s energiou, ako aj z hľadiska energetickej účinnosti. Boli
prijaté dôležité rozhodnutia aj v súvislosti s vonkajšími aspektmi spoločnej energetickej
politiky.

V neposlednom rade by som chcel ešte spomenúť boj proti chudobe a za sociálne začlenenie.
V tejto súvislosti by som vám chcel zablahoželať k uzneseniu, ktoré ste práve prijali
v súvislosti s integráciou Rómov. Chcel by som z celého srdca zablahoželať a poďakovať
Lívii Járókovej, ktorá zohrala rozhodujúcu úlohu pri príprave správy a tiež pri prijímaní
tohto mimoriadne dôležitého uznesenia, ktoré nám veľmi pomôže, keď budeme
dokončovať prácu na európskej rámcovej stratégii pre integráciu Rómov.

Ďalší prvok, na ktorý sa chceme sústrediť, je šesť legislatívnych textov. Tu chcem uistiť
pani Sylvie Goulardovú, že chceme nielen počúvať Parlament. Naozaj by sme chceli mať
a musíme mať s Parlamentom dohodu v rámci riadneho legislatívneho postupu. Budeme
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musieť urobiť všetko preto, aby sa tento proces urýchlil a mohol byť úspešne dokončený
do konca maďarského predsedníctva.

Nechcem zachádzať do ďalších prvkov tohto komplexného balíka. Chcel by som len
zdôrazniť jednu vec. Rada chce v plnej miere rešpektovať metódu Spoločenstva. V tejto
súvislosti nemáme žiadne výhrady. Ako sme už povedali mnohokrát, Lisabonská zmluva
veľa vecí zmenila. Výrazne sa zmenili právomoci. O tom všetci vieme. Lisabonská zmluva
však nezmenila srdce európskej architektúry a tým je metóda Spoločenstva. Tomu sa
jednoznačne podriadime. Samozrejme, vždy musíme konať v súlade so zmluvou. Chcel
by som len spomenúť skutočnosť, že ak si pozorne prečítate závery Európskej rady zo
4. februára, uvidíte, že sa tam píše, že všetko musí byť v súlade so zmluvou.

Moja posledná poznámka bude veľmi stručná. Týka sa peňazí. Ako povedala pani Lena
Eková, politiky vyžadujú peniaze a financovanie. S tým absolútne súhlasím. Veľmi dobre
však vieme, že sú tu rozdiely v prístupe jednotlivých členských štátov. Teraz by som chcel
len zdôrazniť jednu vec z pohľadu predsedníctva: naliehavo odporúčame, aby sme najskôr
hovorili o podstate a až potom o číslach, peniazoch a zdrojoch. Diskusia bude dlhá. Budeme
mať veľmi užitočné orientačné diskusie o politike súdržnosti, energetickej politike,
poľnohospodárstve a tak ďalej, ale, ako sa niekedy hovorí,

(FR) nemali by sme robiť veci naopak.

Takže v konečnom dôsledku by sme naozaj chceli uľahčiť všetky tieto diskusie a potom
prejsť k skutočnej diskusii, k záverečnej diskusii o zdrojoch. Ešte raz by som vám chcel
všetkým zablahoželať a veľmi pekne poďakovať za usmernenia, ktoré sme dostali.

Predsedajúca.   – V súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku som dostala šesť
návrhov uznesení v súvislosti so stratégiou Európa 2020 a jeden návrh uznesenia v súvislosti
s politikami zamestnanosti členských štátov (2) .

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, vo štvrtok 17. februára 2011 o 12.00 hod.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Pán minister veľmi správne hovoril o rešpektovaní zmluvy
a povedal, že 4. februára sa uskutočnilo zasadnutie Európskej rady. V súlade s článkom 15
Zmluvy o Európskej únii by som chcel vedieť, kedy príde predseda Európskej rady a podá
Európskemu parlamentu správu o zasadnutí Európskej rady zo 4. februára, pretože mám
dojem, že na túto schôdzu nepríde.

Predsedajúca.   – (FR) Poznamenali sme si vašu poznámku. Ďakujem veľmi pekne.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Opakujem význam čo najrýchlejšieho
vyriešenia všetkých odborných aspektov iniciatívy Mládež v pohybe. Je kľúčové, aby viac
ako 100 miliónov mladých ľudí v Európskej únii malo potrebné zdroje a vhodné nástroje,
ktoré im umožnia prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených na rok 2020. Vítam
skutočnosť, že systém celoživotného vzdelávania a začleňovanie mladých ľudí do tohto
systému sú v zásade koordinované s cieľom podporiť inteligentný, udržateľný rast a zaistiť
zdravý život pre dospelých budúcnosti.

(2) Pozri zápisnicu.
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Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vysokej kvality a podpora zapojenia mladých
ľudí do výskumu a vývoja môže zaistiť úspech úsilia o posilnenie hospodárskej
konkurencieschopnosti. S tvorivým potenciálom mladých ľudí možno rozvíjať nové
aktivity. Navyše si myslím, že poskytnutím príležitosti nájsť si zamestnanie sa spolu
s odbornou prípravou vysokej kvality môžu výrazne zvýšiť šance na integráciu na trhu
práce. Preto musíme čo najskôr poznať technické podrobnosti tejto iniciatívy, aby sme
mohli začať činnosti potrebné na plné využitie tohto roka, ktorý je Európskym rokom
dobrovoľníckej práce.

Joanna Senyszyn (S&D),    písomne. – (PL) Kvalita ľudského kapitálu má rozhodujúci
význam pre úspech stratégie Európa 2020. Zásada presadzovania rodového hľadiska je
kľúčom k systému odborného vzdelávania a prípravy. Je to rozhodujúca požiadavka, ak
majú mať ženy možnosť profitovať z dlhodobého odborného rozvoja, ktorý je prispôsobený
nárokom trhu práce, ak sa má lepšie využiť ich potenciál a ak má stúpnuť úroveň
zamestnanosti žien najmä v tradične mužských zamestnaniach, v odvetviach hospodárstva
s nízkou produkciou uhlíka a na vedúcich pozíciách s rozhodovacími právomocami.
Vyzývam na to, aby sa odborné vzdelávanie a príprava prispôsobili potrebám žien a aby
sa na nich zúčastňovalo viac žien. V súčasnosti neberú do úvahy rozdielne potreby žien
a ich hospodárske a sociálne podmienky. To znamená, že ženy sa omnoho ťažšie vracajú
do práce alebo vstupujú na trh práce ako muži.

Ak má systém odborného vzdelávania a prípravy žien fungovať efektívne, musí byť
komplexný alebo, inými slovami, musí zohľadňovať skúsenosti, štádium života
a mnohorozmerné potreby žien, pokiaľ ide o vzdelávanie, a to vrátane osobitných potrieb
napríklad zdravotne postihnutých žien, starších žien, žien žijúcich v chudobe
a prisťahovalkýň. Prioritou by mal byť pružný a cenovo dostupný prístup k odbornej
príprave vysokej kvality. Významnú úlohu by tiež mali zohrávať stimuly pre
zamestnávateľov, ktoré by umožnili organizovanie odborných školení pre ženy pracujúce
v malých a stredných podnikoch a doma. Ak chceme dosiahnuť ciele stratégie Európa
2020, bude potrebné užšie prepojiť odborné školenia s požiadavkami trhu práce, aby sme
vytvorili nové možnosti odbornej prípravy pre ženy v oblasti vedy, matematiky
a technológií.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – Stratégia Európa 2020 by mala pomôcť Európe
prekonať krízu a dostať sa z nej silnejšia prostredníctvom pracovných miest a inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu založeného na piatich hlavných cieľoch EÚ týkajúcich
sa podpory zamestnanosti. Silný systém sociálnej ochrany, investície do aktívnych politík
trhu práce a príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu pre všetkých sú rozhodujúce
z hľadiska znižovania nezamestnanosti a predchádzania dlhodobému vylúčeniu. Flexiistota
sa nedá použiť v členských štátoch s malými možnosťami posilnenia systémov sociálnej
ochrany v dôsledku rozpočtových obmedzení a makroekonomickej nerovnováhy, ako je
to napríklad v Rumunsku, a domnievam sa, že zníženie segmentácie trhu práce sa musí
dosiahnuť poskytnutím primeranej istoty pracovníkom so všetkými druhmi zmlúv.
Akákoľvek reforma trhu práce sa musí zavádzať za dosiahnutia vysokého stupňa sociálneho
konsenzu prostredníctvom dohôd so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni i na
úrovni EÚ. Je potrebný legislatívny program na znižovanie existujúcich rozdielov v mzdách
medzi ženami a mužmi o 1 % každý rok s cieľom dosiahnuť zníženie o 10 % do roku 2020.
Stratégia Európa 2020 by mala zahŕňať cieľ znížiť chudobu žien v EÚ, pretože 17 % žien
podľa klasifikácie žije v chudobe, pričom ide najmä o slobodné matky, prisťahovalkyne
a staršie ženy.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písomne. – (RO) Stratégiu Európa 2020 musí podporiť aj
finančný rámec na roky 2014 – 2020. Doprava, energetika a komunikácie sú chrbtovou
kosťou európskeho hospodárstva. Investície do týchto oblastí vytvoria pracovné miesta
a zaistia hospodársky a sociálny rozvoj. Priemyselná politika Únie je kľúčovým prvkom
stratégie Európa 2020. Priemyselný rast a vytváranie pracovných miest v celej EÚ zaistia,
aby bola Európska únia konkurencieschopná na globálnej úrovni.

V uplynulých desaťročiach sa priemyselná výroba presunula do tretích krajín s nízkymi
výrobnými nákladmi, pretože európskym spoločnostiam išlo hlavne o zisky, a EÚ tým
stratila pracovné miesta. Silná politika súdržnosti, ktorá bude dostatočne financovaná
a pokryje všetky európske regióny, musí byť doplnkovým kľúčovým prvkom stratégie
Európa 2020. Tento horizontálny prístup je predpokladom úspešného dosiahnutia cieľov
navrhovaných v rámci stratégie Európa 2020, ako aj dosiahnutia sociálnej, hospodárskej
a územnej súdržnosti. Jedným z príkladov je stratégia EÚ pre podunajskú oblasť, ktorá
prispeje k jej prosperite, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju a zaistí bezpečnosť tohto
regiónu. Keďže hlavné obavy európskych občanov sa stále týkajú istoty zamestnania,
myslím si, že stratégia Európa 2020 uspeje len vtedy, keď sa stane realitou sociálna Európa.

Frédéric Daerden (S&D),    písomne. – (FR) Stratégia Európa 2020 je ambiciózna najmä
v oblasti zamestnanosti a realizácia usmernení pre zamestnanosť je faktorom, ktorý bude
dôležitý z hľadiska jej dosiahnutia. Jej ciele sú zásadné najmä z hľadiska toho, že nám
umožnia financovať dôchodky a vytvoriť európsky sociálny model založený na blahobyte.
Prvky, ktoré by mohli vytvoriť základy tohto sociálneho modelu, boli spochybnené návrhmi
pani Merkelovej a pána Sarkozyho. Návrhy obsiahnuté v pakte konkurencieschopnosti
zahŕňajú aj zrušenie automatickej indexácie miezd podľa inflácie. Argument je taký, že
tento krok by zvýšil konkurencieschopnosť a následne aj zamestnanosť. Nič však
nepoukazuje na to, že sa to automaticky stane. Zrušenie automatickej indexácie by dokonca
za istých okolností mohlo viesť k zvyšovaniu inflácie, čo nikto nechce. Stále je tu mnoho
iných prostriedkov, ako sa pokúsiť vytvoriť pracovné miesta, napríklad strategické investície
alebo odborné školenia v odvetviach budúcnosti. Indexácia platov a sociálnych dávok je
nástroj, ktorý niektoré krajiny využili na zníženie rizika chudoby pracovníkov, ktorá je
v Európe silnejúcim fenoménom. To teda predstavuje príležitosť splniť ďalší cieľ Únie na
rok 2020: o 20 miliónov menej chudobných.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Stratégia Európa 2020 odhaľuje svoj skutočný
program. Posledné zasadnutie Európskej rady to potvrdilo. Je poháňaná väčšou
liberalizáciou, zavádzaním trhu do nových oblastí, pružnosťou trhu práce
a bezprecedentnými útokmi na mzdy a sociálne práva. Boli stanovené nástroje na realizáciu
tohto programu: takzvané „hospodárske riadenie“ a nedávny francúzsko-nemecký „pakt
konkurencieschopnosti“. V skutočnosti chcú, aby sa to, čo Európska únia a Medzinárodný
menový fond uplatňujú v rôznych členských štátoch pod maskou „plánov pomoci“, ako
to perverzne nazývajú, s katastrofálnymi následkami z hospodárskeho i sociálneho hľadiska,
ešte viac rozšírilo a aby sa to vynucovalo ako pravidlo. Realizáciou navrhovaných opatrení
sa skrývajú skutočné príčiny ťažkej hospodárskej a sociálnej situácie v krajinách ako
Portugalsko. Čo je ešte horšie, pre tieto krajiny a pre životné podmienky ich občanov by
to malo mimoriadne vážne dôsledky. Čelíme mimoriadne vážnej hrozbe pre práva
európskych pracovníkov a občanov, ktorá hraničí s revanšistickou krížovou výpravou
proti zamestnanosti a sociálnym právam. Chce oslabiť tieto práva útokom na mzdy,
zvyšovaním veku odchodu do dôchodku a odstránením obmedzení voľného pohybu
pracovníkov v rámci EÚ. To by mohlo viesť k znehodnoteniu pracovnej sily EÚ a k ešte
väčšej pružnosti z hľadiska právnych predpisov v oblasti zamestnanosti.
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Danuta Jazłowiecka (PPE),    písomne. – (PL) Od prijatia novej stratégie Európa 2020
uplynul už rok a nastal čas vyvodiť prvé závery. Stratégia bola privítaná s určitou skepsou,
čo je logické vzhľadom na úplné zlyhanie lisabonskej stratégie. Mnohí komentátori
predpovedali, že ani z nej nebude nič viac ako prázdny dokument plný cieľov, ktoré boli
také vznešené, aké boli nereálne. Určite medzi nami nie je nikto, kto by zabudol na základný
cieľ lisabonskej stratégie, teda že do roku 2010 sa Únia stane najkonkurencieschopnejším
hospodárstvom na svete. Kde sa dnes nachádzame? Veľká hospodárska kríza a rozpočtové
krízy v eurozóne donútili Úniu bojovať o prežitie namiesto toho, aby bojovala o pozíciu
globálneho hospodárskeho lídra.

Je aj stratégia Európa 2020 odsúdená na neúspech? Máme dobrý dôvod veriť tomu.
Namiesto toho, aby sme rozmýšľali o tom, ako vytvoriť hospodárstvo založené na
vedomostiach a inováciách alebo ako znížiť sociálne vylúčenie, diskutujeme o tom, do
akej miery sa obmedzí financovanie v rozpočte Spoločenstva. Je čoraz jasnejšie, že chýba
politická vôľa na skutočné riešenie otázky stratégie navrhovanej Komisiou. Opäť sa zdá,
že problém dlhodobej vízie rozvoja Únie zatienili aktuálne problémy. Ak si chce
Spoločenstvo udržať svoje miesto v globálnom hospodárstve, konkurovať nielen USA
a Číne, ale aj Brazílii a Indii, musí si stanoviť dlhodobé ciele a dôsledne pracovať na ich
splnení. Plán už máme, teraz len musíme zaistiť jeho dôslednú realizáciu.

Ádám Kósa (PPE),    písomne. – (HU) Stratégia Európa 2020 nielenže v čase svojho
formulovania siahala za hranice lisabonskej stratégie, ale musí sa vyslovene prispôsobiť
novému obdobiu krízy, a čo viac, teraz musí zohľadňovať aj obdobie hospodárskeho
riadenia a záchrany eura. Nové členské štáty sa tiež musia postarať o to, aby zachovali
dostatočnú slobodu pohybu a konkurencieschopnosť s cieľom vyriešiť rastúce štrukturálne
problémy a problémy zamestnanosti, ktoré tam zostali po zmene režimov vo východnej
Európe. Chybné rozhodnutia a vážne prípady nedbanlivosti vlád v minulosti takisto
vyžadujú, aby sme sa venovali situácii rodín: trh práce nepozostáva len zo zamestnávateľov
a zamestnancov, ale aj z viacgeneračných rodín, ktoré medzi sebou udržiavajú viac či menej
blízke vzťahy. Tie predstavujú nielen základ spoločnosti, ale aj kľúč k jej budúcnosti. Užšia
spolupráca medzi generáciami by ako taká mohla značne pomôcť zamestnanosti (napr.
zamestnávanie mladých matiek, podpora ľudí so zdravotným postihnutím pri hľadaní
práce, udržiavanie aktivity starších ľudí aj v občianskom sektore) a spoločné plánovanie
(napr. bytová situácia) by tiež mohlo pomôcť vyhnúť sa dlhovým krízam a krachom
jednotlivcov a rodín, ktoré stačia na to, aby donútili rodiny zapojiť sa do tieňového
hospodárstva z dôvodu vysokých splátok. Tento predchádzajúci spôsob už nie je
realizovateľný. Budú potrebné aj nové prístupy, pretože staré vzorce už nestačia, a musí
si to uvedomiť aj Európska únia. EÚ musí podporovať aj riešenia, ktoré sa môžu v tejto
chvíli zdať nezvyčajné.

Zita Gurmai (S&D),    písomne. – Stratégia Európa 2020 je jedným z najdôležitejších
projektov, aký sme kedy vytvorili, a predsa nemáme záruku jej úspechu. Do všetkých
cieľov, pilotných iniciatív a národných reforiem by sme mali zahrnúť rodovú rovnosť a vo
všetkých oblastiach politík by sa malo myslieť na ženy. Otvorená metóda koordinácie je
slabým prostriedkom na realizáciu spoločných cieľov, preto sa výsledky dostavia len vtedy,
keď prejavíme skutočné odhodlanie.

Ciele zamestnanosti v rámci stratégie Európa 2020 žiadajú zvýšenie zamestnanosti žien.
Toto, zosúladenie pracovného a rodinného života a odstránenie rodových stereotypov na
trhu práce sú povinnými opatreniami. Musíme zapojiť viac žien do odbornej prípravy,
oblastí vedy a vzdelávania, ktoré boli doteraz považované za oblasti, v ktorých dominujú
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muži. Musíme skoncovať so segregáciou trhu práce na základe pohlavia, najmä čo sa týka
nových ekologických pracovných miest.

Plné zapojenie žien na trhu práce je spôsob, akým môžeme ukončiť demografickú krízu.
Ak im poskytneme istú a dôstojnú prácu, prostriedky na zosúladenie pracovného
a rodinného života a ak sa nám podarí intenzívnejšie zapojiť mužov do povinností
v domácnosti, potom, ako ukazujú všetky štúdie, budú ženy ochotnejšie rodiť deti.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    písomne. – Stratégia Európa 2020 sa týka hospodárskeho
rastu a zamestnanosti. Musíme pamätať na to, že inteligentný energetický systém je
budúcnosťou z hľadiska životného prostredia i zamestnanosti. Tento systém by nám
umožnil oddeliť hospodársky rast od spotreby energie. Ak to tak bude, budeme schopní
vyrobiť viac s rovnakou alebo menšou spotrebou energie a vytvoriť tisíce pracovných
miest, ktoré sa nebudú dať presunúť inde. Musíme zaistiť, aby inteligentná energia nezostala
len snom. Dnes budujeme v Európe úplne novú energetickú infraštruktúru. Musíme sa
postarať o to, aby sa tým znížili rozdiely medzi západnou a strednou Európou, pokiaľ ide
o udržateľné pracovné miesta. Dvojrýchlostná Európa v oblasti energetiky nevyrieši
energetickú chudobu ani neúčinnosť. Mali by sme podať pomocnú ruku tým regiónom,
ktoré zaostávajú, hoci to v dnešnej hospodárskej realite nie je ľahké. Potrebujeme
inteligentný energetický systém pre všetkých európskych občanov naraz. Musíme sa vyhnúť
rozkúskovanému systému, keď niektorí občania uvidia budúcnosť až o 50 rokov neskôr
ako ostatní. Jednoducho povedané, potrebujeme pracovné miesta s inteligentným
využívaním energie pre všetkých Európanov, nielen pre tých, ktorí by ich získali aj bez
Európy.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – Bezprostredne po vstupe Lotyšska do EÚ sa lotyšská
vláda rozhodla, že na účely vyčleňovania prostriedkov z fondov EÚ stačí vyhlásiť Lotyšsko
za jeden región. (Poľsko je rozdelené na 16 regiónov.)

V dôsledku toho zostáva jeden zo 4 regiónov Lotyšska – Latgale – jedným z tých najmenej
chránených. Využívanie finančných prostriedkov v Latgale je mnohokrát menej efektívne
ako v Lotyšsku ako celku. Táto situácia sa odzrkadľuje aj na trhu práce v Latgale. Kým
miera nezamestnanosti v hlavnom meste Lotyšska Rige je 8 – 9 %, v Latgale je to 20 – 25 %.
Európske programy v oblasti zamestnanosti nie sú prístupné obyvateľom miest ako Livani,
Preili, Kraslava, Ludza, Aglona a Dagda.

Namiesto riešenia otázky organizácie a stimulovania výroby v Latgale lotyšská vláda
neustále zvyšuje dane, čo vedie k častým krachom malých a stredných podnikov. S cieľom
vyhnúť sa sociálnemu napätiu dostávajú obyvatelia Latgale mesačne príspevok vo výške
100 LVL.

Spoločná politika lotyšskej vlády viedla k vysťahovaniu viac ako 150 000 pracovníkov.
Vyzývam Európsku komisiu, aby naliehavo zasiahla v tejto situácii. Je nevyhnutné
vypracovať rámec pre zamestnanosť pre odľahlé regióny EÚ, ako je Latgale.

PREDSEDÁ: Gianni PITTELLA
podpredseda

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledku hlasovania: pozri zápisnicu.)
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6. Hlasovanie

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je správa, ktorú predložila Marisa Matiasová
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o návrhu
smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES,
pokiaľ ide o zabránenie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie
alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008
– 2008/0261(COD)).

6.1. Falšované lieky (A7–0148/2010, Marisa Matias) (hlasovanie)

6.2. Praktické aspekty týkajúce sa revízie nástrojov EÚ na podporu financovania
MSP v nasledujúcom programovom období (B7–0096/2011) (hlasovanie)

6.3. Primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy
(A7–0025/2011, Ria Oomen–Ruijten) (hlasovanie)

6.4. Správa o pokroku Chorvátska za rok 2010 (B7–0094/2011) (hlasovanie)

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 8 a 7:

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – Vzhľadom na nasledujúce dva
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sťahujem náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 8.

Namiesto toho po diskusii s pánom Swobodom, spravodajcom, a jeho tieňovými
spravodajcami predkladáme ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu
a doplňujúcemu návrhu 7, ktorý znie „s cieľom riešiť pretrvávajúce nedostatky, pokiaľ ide
o vnútroštátne stíhanie vojnových zločinov... “ text by potom pokračoval textom
v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7 pána Swobodu.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 bol prijatý)

7. Vysvetlenia hlasovania

Ústne vysvetlenia hlasovania

Správa: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Podporujem dosiahnutý kompromis o návrhu smernice,
pretože napriek niekoľkým problémovým bodom si myslím, že ide o dobrý text, ktorý
chráni pacientov pred vážnymi nebezpečenstvami spojenými s konzumáciou falšovaných
liekov. V priebehu uplynulých rokov sme boli svedkami obrovského nárastu množstva
týchto výrobkov, pričom z najnovších odhadov vyplýva, že v Európe sa ilegálne predáva
okolo jeden a pol milióna liekov, zvlášť cez internet.

Tieto údaje predstavujú vážnu hrozbu nielen pre pacientov, ale aj pre európskych výrobcov.
Ide tu o ochranu verejného zdravia a spotrebiteľov, ktorí potrebujú záruku, že členské
štáty budú uplatňovať prísne bezpečnostné opatrenia a účinné sankcie. Dnešné hlasovanie
znamená, že budú zavedené účinné a pružné pravidlá a tiež že budeme bojovať proti
organizovanému zločinu.
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Ak chceme pochopiť požiadavku bezpečnosti, ktorá sa vzťahuje na toto odvetvie, stačí
pomyslieť na to, že v roku 2008 došlo k zhabaniu približne 38 miliónov ilegálnych liekov.
Mohli sme byť hádam trochu odvážnejší, pokiaľ ide o sledovateľnosť liekov a účinných
látok z tretích krajín. Krok, ktorý sme dnes podnikli, je napriek tomu veľmi dôležitý.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Návrh Komisie týkajúci sa zabránenia vstupu falšovaných
liekov do dodávateľského reťazca zdôrazňuje otázku, ktorá sa stáva prioritou pre všetkých
Európanov: otázku kvality a bezpečnosti liekov, ktoré každodenne užívame.

Je preto potrebné zaviesť novú európsku stratégiu boja proti rozmáhajúcemu sa javu šírenia
falšovaných liekov, a to s dvojitým cieľom – dokázať reagovať na túto rastúcu hrozbu pre
verejné zdravie a dokázať zaručiť bezpečnosť všetkých pacientov.

Najnovšie správy o tejto problematike zaznamenali naozaj prudký nárast konfiškácií
falšovaných liekov na hraniciach, ako aj rastúci, a preto mimoriadne nebezpečný trend
falšovania nielen liekov „na zlepšenie životného štýlu“, ale aj životne dôležitých liekov
vrátane liekov na liečbu rakoviny a srdcových ochorení, psychiatrických porúch a infekcií.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Počet falšovaných liekov skonfiškovaných na hraniciach
Európskej únie v roku 2007 bol o 384 % vyšší ako v roku 2005. Zároveň sme boli svedkami
rastúceho trendu falšovania dokonca aj životne dôležitých liekov vrátane liekov na liečbu
rakoviny a srdcových ochorení, psychiatrických porúch a infekcií.

Pri týchto údajoch sa natíska alarmujúci scenár, v ktorom sa pacienti môžu ľahko ocitnúť
v situáciách, ako je zlyhanie liečby, čo môže ohroziť ich zdravie a v niektorých prípadoch
aj ich životy. Vítam návrh Komisie. Správa pani Matiasovej však správne poukazuje na
negatívne aspekty a otázky, v súvislosti s ktorými by sme mali svojich občanov upokojiť.

Osobitne by som chcel zdôrazniť, že návrh Komisie neposkytuje vyčerpávajúce odpovede,
pokiaľ ide o povahu a vlastnosti falšovaného lieku, účinnej látky alebo pomocnej látky
alebo akékoľvek informácie o jednotlivých stranách zapojených do dodávateľského reťazca,
ktorých úlohy a zodpovednosť by bolo treba objasniť.

Sankcie v návrhu Komisie sú neprimerané, ale predovšetkým návrh neberie do úvahy
predaj liekov cez internet, ktorý je jedným z hlavných kanálov, cez ktoré vstupujú falšované
lieky na európsky trh.

Iva Zanicchi (PPE).   – (IT) Hlasovala som za správu pani Matiasovej, pretože vstup
falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca predstavuje hrozbu pre celý
európsky farmaceutický systém tým, že podrýva dôveru občanov v kvalitu liekov
predávaných v lekárňach a na iných legálnych distribučných miestach.

Je dôležité potláčať neustále silnejúci jav výskytu falšovaných liekov vo všetkých európskych
krajinách s cieľom ochrániť a zaručiť zdravie našich občanov. Účinné látky obsiahnuté vo
falšovanom lieku v skutočnosti nemusia zodpovedať normám, môžu úplne chýbať alebo
byť prítomné v nesprávnej dávke.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Oficiálne údaje hovoria za všetko: jedno percento liekov
predávaných legálne v Európe je falšované. Okrem toho z posledných prieskumov vyplýva,
že tento jav je neustále na vzostupe a že jeho rozmery už presahujú varovné štádium.

Ako už zdôraznil pán Antoniozzi, falšovanie životne dôležitých liekov je zvlášť ziskové,
keď sa tieto lieky vyrábajú v Indii alebo Číne a potom sa vydávajú za európske výrobky.
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Tieto látky predstavujú bezprecedentné riziko a môžu ohroziť životy tých, ktorí ich
používajú na terapeutické účely.

Hlasovala som za správu, aby som povedala nie kovbojskému predaju cez internet,
uprednostňovanému spôsobu umiestňovania týchto jedov na farmaceutický trh Európskej
únie. Prijatím tohto dokumentu bude mať Parlament konečne možnosť presadiť svoj názor
v tom zmysle, že získa prostriedky potrebné na vyhľadávanie a trestanie týchto ľudí, ktorí
nie sú o nič lepší ako drogoví díleri, bezcharakterných zločincov, ktorí sa už príliš dlho
obohacujú na úkor chorých ľudí.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Problém falšovaných liekov je problémom, ktorý nadobúda
stále väčšiu vážnosť na medzinárodnej, ako aj na európskej úrovni v zmysle zvyšujúceho
sa počtu prípadov, ako aj pokroku dosahovaného vo vývoji týchto výrobkov. Toto sú
problémy, ktoré sa snaží riešiť správa pani Matiasovej – výsledok dlhých a namáhavých
rokovaní.

Správa, ktorej sme vyjadrili podporu, vytvorila regulačný rámec, ktorý mal za základ
presnejšie a podrobnejšie definície a vzal vďaka tomu do úvahy všetkých aktérov, štádiá
a aspekty farmaceutického dodávateľského reťazca – bezpečnosť, sledovateľnosť
a povinnosti distribučnej siete – s cieľom dosiahnuť dobrý kompromis.

To sú niektoré otázky, na ktorých sa musíme pokúsiť popracovať v záujme dosiahnutia
hlavného cieľa, ktorým je zavedenie prísnejších noriem, a zabránenia vstupu falšovaných
liekov, čím sa dosiahne pozitívny a komplexnejší regulačný rámec, ktorý bude chrániť
zdravie občanov tým, že ich ochráni pred rizikom vážnych následkov.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Podľa odhadov je dnes v Európskej únii približne 1%
z celkového množstva liečiv, ktoré sa dostanú k pacientom legálne prostredníctvom siete
lekární, falošných. Toto percento neustále rastie. Ide o zdravie ľudí. Falošné lieky môžu
mať iné účinky než tabletky, ktoré predpíše lekár. Môžu byť aj životu nebezpečné.

Falšovanie je zločinom a musí byť spojené so zvláštnymi sankciami. Nová legislatíva, ktorú
podporujem, prináša viac bezpečnostných prvkov, ako i sankcií pre falšovateľov. Vymedzuje
kontrolný systém zlepšujúci identifikáciu liekov, aby sa v budúcnosti dali toky liekov
vystopovať od výrobcu až ku spotrebiteľovi.

Do rámca nových pravidiel je zahrnutý aj predaj liečiv prostredníctvom internetu. Ten
predstavuje jeden z najviac využívaných spôsobov, ako dostať falošné výrobky na trhy
Európskej únie.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Veľmi rád som podporil túto správu, pretože, ako
niekoľkokrát uviedli kolegovia poslanci, podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie
sú falšované lieky v členských štátoch v obehu vo veľkých množstvách. Ich množstvo sa
neustále zvyšuje, a preto musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili
vstupu falšovaných liekov do dodávateľského reťazca. Hoci to neohrozuje celý
farmaceutický priemysel, podrýva to dôveru ľudí v lekárne, nehovoriac už o tom, že
falšované lieky môžu obsahovať subštandardné účinné látky. Podľa odhadov by počet
balení falšovaných liekov mohol do roku 2020 dosiahnuť 42 miliónov, čo by európske
hospodárstvo vystavilo značnému riziku.

Celkový ročný obrat európskeho farmaceutického priemyslu predstavuje 170 miliárd EUR.
Musíme zabrániť nespravodlivej konkurencii zo strany zahraničných výrobcov, ktorí
uvádzajú na trh lieky, ktorých výrobný proces nemožno skontrolovať. Okrem toho si
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myslím, že je dôležité, aby sme diskutovali o otázkach, ako je predaj liekov cez internet.
Prostredníctvom virtuálnych lekární sa dá cez internet dostať k výrobkom, ktoré sú jasne
viazané na lekársky predpis. Nehovoriac už o tom, že je to najjednoduchší spôsob, ako
môžu falšovatelia umiestniť svoje výrobky do dodávateľského reťazca.

Návrh uznesenia B7-0094/2011

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia Parlamentu
o pokroku prístupového procesu Chorvátska do EÚ v rámci procesu rozširovania, pretože
prikladám veľkú dôležitosť začatiu tohto procesu a pokroku, ktorý Chorvátsko dosiahlo.

V zásade dúfame, že proces rozširovania presiahne Chorvátsko a nakoniec zahrnie všetky
krajiny západného Balkánu. To je jeden z kľúčových prvkov európskej susedskej politiky
a politiky rozširovania.

Preto jednoznačne hlasujem za správu pána Swobodu.

Správa: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Museli sme dnes prijať správu o ochrane pacientov pred
falšovanými liekmi, a to čiastočne preto, lebo trhový liberalizmus obhajovaný Európskou
komisiou otvoril dvere trhu s falšovanými výrobkami. Deregulovaná hospodárska súťaž
vedie k falšovaniu liekov v prospech spoločností. Obeťami sú spotrebitelia.

Hlasovala som za túto správu aj napriek tomu, že nie som úplne presvedčená o správnosti
definície falšovaného produktu. Okrem toho nie je úplne jasné, kto by mal byť potrestaný
v prípade objavenia falšovaného lieku. Je to však prvý krok správnym smerom a o rok
uvidíme, či boli naše opatrenia účinné.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Uznesenie, ktoré bolo dnes prijaté, stanovilo dôležité
zásady ochrany spotrebiteľov tým, že zvýšilo záruky proti šíreniu falšovaných liekov. Ide
o mimoriadne nebezpečný jav, pričom jedným z doteraz najvýznamnejších nápravných
opatrení bolo zastavenie internetového predaja liekov pochybného pôvodu. Okrem tohto
prijatím množstva záruk zavedieme prísne predpisy, ktoré budú vyžadovať povolenia
a kontroly.

To však neznamená rušenie foriem ochrany zdravia a lekárskych predpisov. Netreba
zabúdať na to, že legislatívna právomoc členských štátov v tejto oblasti zostáva nedotknutá,
pričom členské štáty môžu zachovať alebo obmedziť zákaz internetového predaja liekov
na svojom území.

Je to príležitosť pre členské štáty, aby zaviedli lepšiu reguláciu v tejto oblasti, nesmieme
však zabúdať, pán predsedajúci, že občania si môžu lieky objednať z iného členského štátu
a že tieto predpisy netreba vnímať ako ďalšiu príležitosť na poskytnutie výhod
farmaceutickému priemyslu. Skôr musíme pokračovať v ceste liberalizácie, ktorú EÚ
v súčasnosti prijímaním takýchto opatrení vytyčuje.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Prerokúvame normu, ktorá hovorí o falšovaných
liekoch. Vieme, že po zbraniach, drogách, farmaceutický priemysel vyrába najväčšie zisky,
a nie je teda náhodou, že zločinci sa zameriavajú na falšovanie liekov, aby práve pomýlili
našich spoluobčanov, pacientov.
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Koľkokrát liek, ktorý má liečiť rakovinu alebo srdce, neobsahuje vôbec tú účinnú látku
alebo len v malom percente a je to vlastne zločin, ktorý ohrozuje zdravie, koľkokrát aj
život pacienta.

Je dobré, že sme prijali v tomto texte aj princípy, nové princípy, ktoré sprísňujú postih
tých, ktorí robia kriminálnu činnosť v tejto oblasti, a som rád, že Európa urobila krok
správnym smerom. Samozrejme, že predaj na internete, ale aj predaj cez normálny klasický
dodávateľský systém, ktorý často predáva vlastne falšované lieky, bude takto lepšie
kontrolovaný.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) V priebehu uplynulých rokov sa množstvo falšovaných
liekov zvýšilo geometrickým radom a je poľutovaniahodné, že napriek 384-percentnému
zvýšeniu v predaji týchto výrobkov medzi rokmi 2005 a 2007 začala Komisia prijímať
opatrenia s veľkým oneskorením. Úplne nás presvedčilo stanovisko pani spravodajkyne,
ktorá sa pokúsila o vylepšenie textu Komisie zohľadnením aj predaja liekov cez internet.

V priebehu uplynulých rokov som sa opakovane Komisie na túto záležitosť pýtala
a upozorňovala som na nebezpečenstvá, ktoré s tým súvisia, ale nikdy neprišla žiadna
odpoveď, ani sa nepodnikli žiadne konkrétne kroky. Preto dnes vítame úsilie pani
spravodajkyne vylepšiť tento text a dúfame, že odteraz bude zdravie Európanov skutočne
hlavnou starosťou našich inštitúcií.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Hlasoval som za správu pani Matiasovej, pretože je
mimoriadne dôležitá z hľadiska zvýšenia bezpečnostných noriem a vytvorenia účinných
a prísnych pravidiel s cieľom zabrániť vstupu falšovaných liekov do Európskej únie. Je to
požiadavka a povinnosť, ktorú musíme splniť v mene európskych občanov, ktorí často
ani nevedia, že si kupujú falšované lieky.

Súhlasím s hlavnou myšlienkou správy, ktorá zavádza povinnosti nielen pre distribútorov,
ale aj pre všetky strany zapojené do dodávateľského reťazca. Vysoko rizikové výrobky sa
v skutočnosti často dostanú na trh vďaka spletitosti jednotlivých krokov v rámci
dodávateľského reťazca. Monitorovanie sa však nesmie uskutočňovať až po umiestnení
výrobkov na trh. Kontroly by sa mali skôr uskutočňovať na miestach, kde sa lieky a účinné
látky vyrábajú, a to aj v tretích krajinách.

Musím však uviesť jednu vec, ktorá ma znepokojuje: uprednostnil by som, keby predpis
upravoval veci účinnejšie, harmonizáciou rôznych vnútroštátnych právnych predpisov
vrátane internetového predaja, aby sa európskym spotrebiteľom poskytla plná ochrana.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Hlasoval som za túto správu, pretože regulačný rámec,
ktorý zavádza, je oveľa lepší ako ten, ktorý zaviedla smernica z roku 2001. Tá prisúdila
výlučnú zodpovednosť za súlad s predpismi veľkoobchodným distribútorom, čím sa vôbec
nezaručila spoľahlivosť farmaceutického dodávateľského reťazca.

Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, zaviedla opatrenia, ktoré majú viesť k ďalšiemu
zaručeniu bezpečnosti farmaceutických výrobkov, ako je napríklad zintenzívnenie kontrol
výrobcov mimo Európskej únie na základe analýzy rizík. Predložený pozmeňujúci
a doplňujúci návrh zahrnuje tiež potrebu zverejniť v databáze EÚ zoznam certifikovaných
veľkoobchodných distribútorov, inými slovami distribútorov, u ktorých súlad s právnymi
predpismi EÚ nekonštatovala len kontrola členským štátom.

Mohli sme však dúfať v ambicióznejší výsledok. Mám konkrétne na mysli zavedenie
povinných kontrol výrobných prevádzok účinných látok v tretích krajinách. Od tých sa
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upustilo na základe toho, že náklady na realizáciu by boli príliš vysoké. Keby sa zaviedli,
mohli sme predísť často sa opakujúcej situácii, keď európske spoločnosti musia spĺňať
veľmi prísne normy kvality, kým spoločnosti, ktoré vyrábajú v iných častiach sveta, sú
zvýhodnené tým, že podliehajú regulačným rámcom, ktoré sú nepochybne menej prísne.
Preto dúfam, že v budúcnosti dôjde k zlepšeniam.

Návrh uznesenia B7-0096/2011

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Od malých a stredných podnikov dnes priamo
alebo nepriamo v Európe závisí vyše 100 miliónov pracovníkov. Malé a stredné podniky
však zažívajú bezprecedentnú krízu: nedostatok likvidity, byrokratické prekážky
a obmedzenia a administratívne bariéry.

V tom spočíva kľúčový bod návrhu uznesenia: Parlament požaduje programy záruk za
úvery a pôžičky pre malé a stredné podniky a energické európske úsilie, ktoré je viac než
len stavaním vzdušných zámkov a ktoré je potrebné na boj proti novým – a pre mnohých
nesplniteľným – požiadavkám bánk na poskytovanie úverov podnikom, zvlášť vzhľadom
na väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky.

Na záver chcem povedať, že súhlasím s potrebou výrazného zvýšenia financovania v rámci
programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a dôrazného a rozhodného oživenia
otázky zjednodušenia: racionalizácia a zjednodušenie, aby firmy, ktoré si želajú získať
prístup k fondom, to mohli robiť bez toho, aby sa museli uchyľovať k najímaniu veľmi
drahých externých poradcov. Z týchto dôvodov som hlasoval za toto uznesenie: MSP
a 100 miliónov európskych pracovníkov zamestnaných v tomto sektore to od nás
očakávajú.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Z praktických aspektov týkajúcich sa revízie nástrojov
Európskej únie na podporu financovania malých a stredných podnikov chcem vyzdvihnúť
najmä pohľad na problémy externého financovania. Je zrejmé, že veľký počet malých
a stredných podnikov bude aj naďalej závisieť hlavne od úverov a pôžičiek. Je
znepokojujúce, že bankový sektor požaduje stále väčšie zábezpeky a vyššie rizikové
prirážky, čo znižuje možnosti financovania a využívania podnikateľských a pracovných
príležitostí v týchto podnikoch.

Pokladám preto za potrebné posilniť jednotlivé programy na úrovni členských štátov, ale
zvýšiť aj prostriedky Európskej únie a Európskej investičnej banky smerované na inovačné
finančné nástroje. Treba podporiť ďalšie uplatňovanie záručných nástrojov v spojení
s revolvingovým financovaním, to by som zdôraznil, využívanie finančných nástrojov
s delením rizika, ako je rozšírenie inštitúcií mikrofinancovania.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Ide o dôležitý návrh uznesenia o mechanizme finančnej
podpory malých a stredných podnikov. Občas čelíme kritike, že na jednej strane hovoríme
o dôležitej úlohe tohto podnikateľského sektora – vo výrobe, v tvorbe jednej tretiny HDP
v Európskej únii a vo vytváraní bezpečných pracovných miest –, lenže bez dobrých
nástrojov na poskytovanie finančnej podpory týmto spoločnostiam. Väčšina finančných
prostriedkov EÚ na rozvoj a inovácie smeruje najmä do veľkých spoločností z dôvodu ich
požiadaviek. To treba zmeniť, pretože malé a stredné podniky nedokážu plniť požiadavky,
ktoré sa na ne kladú.

Kríza viedla k výraznému obmedzeniu prístupu malých a stredných podnikov k úverom
a pôžičkám, pričom nové predpisy týkajúce sa bankového sektora môžu veci ešte zhoršiť.
Chcel by som sa teraz zmieniť o balíku Bazilej III, ktorý už bol schválený, a to pokiaľ ide
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o jeho preventívne normy. Za osobitne dôležitý považujem prístup k finančným
prostriedkom na rozvoj podnikania, zvlášť v oblasti inovácií. Kladieme dôraz na úlohu
malých a stredných podnikov, zvlášť ako na skupinu „spiacich inovátorov“. Tieto malé
a stredné podniky sa potrebujú dostať na európsky trh v širšom meradle. To pomôže oživiť
hospodárstvo, vytvoriť pracovné miesta a dosiahnuť ciele stanovené v rámci stratégie
Európa 2020.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Je nevyhnutné zhodnotiť a zrevidovať existujúce
nástroje na podporu financovania malých a stredných podnikov v súvislosti s nasledujúcim
viacročným finančným rámcom, ak sa chceme zamerať na podporu obnovy reálneho
hospodárstva v tomto a iných sektoroch s cieľom raz a navždy prekonať krízu.

Túto potrebu diktuje aj ochrana záujmov malých a stredných podnikov v prípade zavedenia
– ako navrhuje dohoda Bazilej III – prísnejších požiadaviek na vlastný kapitál pre banky.
Vyžaduje si to aj situácia mnohých finančných sprostredkovateľov, ktorých odrádza
administratívne zaťaženie vytvorené zložitými európskymi finančnými predpismi, pričom
vplyv na to majú ťažkosti spôsobené rôznymi daňovými a podpornými systémami.
Vynucuje si to požiadavka zosúladenia podporných programov Európskej únie s cieľom
poskytnúť lepšie záruky a náležitú rovnováhu medzi vnútroštátnymi programami
a programami EÚ.

Podporujem preto návrh na vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre rôzne finančné
nástroje EÚ zamerané na MSP. Zjednodušenie procesu verejnej súťaže a postupov na
získanie prístupu na trh je dôležitým prostriedkom podpory, a to aj v tom prípade, ak sa
ukáže, že si to vyžaduje zvýšené financovanie. Vynaložili sa obrovské sumy na záchranu
nezodpovedných bánk: myslím si, že vynakladanie prostriedkov na 23 miliónov malých
a stredných podnikov môže byť len devízou.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia, lebo som presvedčený,
že potrebujeme európsku stratégiu pre MSP, ktoré, ako všetci vieme, sú chrbtovou kosťou
nášho hospodárstva a potrebujú podporu a pomoc.

V rámci ďalšieho finančného plánovania Európskej únie preto nemožno tieto faktory
ignorovať a musí v rámci neho dôjsť k zvýšeniu a diverzifikácii dostupných prostriedkov.
To je však len jedno riešenie, aj to neprimerané: sú potrebné ďalšie. Je potrebné konať
s pomocou dlhodobej stratégie s cieľom predchádzať prijímaniu dočasných alebo
jednorazových opatrení – mám na mysli nové finančné pravidlá, ktoré sa EÚ chystá uplatniť.
Musíme zabezpečiť, aby tieto nové predpisy nesťažili poskytovanie pôžičiek podnikom –
mám tiež na mysli dohodu Bazilej III.

Toto je skutočná nová úloha: zladiť a zregulovať bankový systém a zároveň zabrániť, aby
cenu za to platili spoločnosti, občania a MSP. Potrebujeme rast, aby sme mohli pomôcť
sektoru zotaviť sa a podporiť ho prostredníctvom uvedenia svojich myšlienok do praxe.

Marian Harkin (ALDE).   – Som rada, že môžem podporiť toto uznesenie, a chcem
povedať, že jedným z hlavných problémov, ktorým čelia MSP, je, samozrejme, prístup
k úverom. Je hlavnou prekážkou vytvárania pracovných miest a vlastne aj rastu. V krajinách,
v ktorých sa uplatňujú tvrdé úsporné opatrenia – ako napríklad v mojej vlastnej krajine
Írsku –, je tento problém zvlášť vyhrotený a podľa mňa ho treba okamžite riešiť.

Musíme konať na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť, aby boli banky ochotné a schopné
financovať MSP. Rekapitalizácia bánk je dôležitá, lenže rekapitalizované banky so sektorom
MSP na kolenách sú receptom na katastrofu.

16-02-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK52



Mojou skutočnou obavou je, že nakoniec budeme mať kapitalizovaný bankový systém,
kým reálne hospodárstvo bude na dne. Všetci hovoríme o raste a je to jediný spôsob, ako
sa môžu mnohé okrajové hospodárstva dostať z priepasti, v ktorej sa už nachádzajú. Áno,
ide o krok spočívajúci v zachovaní rovnováhy, lenže sme v situácii, keď zdravie našich
finančných inštitúcií sa deň za dňom zlepšuje, kým MSP aj naďalej zostávajú v intenzívnej
starostlivosti.

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

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Demografické trendy zaznamenané v uplynulých rokoch
nás vedú k tomu, aby sme zvážili potrebu uplatnenia stratégie zameranej na dosiahnutie
novej súdržnosti a koherencie v oblasti dôchodkov, podpory solidarity medzi generáciami
a medzi ľuďmi a zároveň pomohli zaistiť bezpečný a náležitý príjem po odchode do
dôchodku.

Súhlasím s konštatovaním pani spravodajkyne, že medzi dôchodkovými systémami
v Európe existujú veľké rozdiely. Silno ich zasiahla vážna finančná a hospodárska kríza
spojená s rastúcou nezamestnanosťou, klesajúcim rastom, menšou návratnosťou investícií
a rastom verejného dlhu. Pre dôchodkové fondy je ťažšie zabezpečiť primerané dôchodky
a v niektorých prípadoch dokonca plniť si svoje záväzky.

Pri reformách svojich dôchodkových systémov uskutočnili mnohé členské štáty drastické
škrty. Finančná udržateľnosť je dôležitá, lenže musíme brať do úvahy aj potrebu zaistiť
primeraný príjem. Rozpočtová udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov nie
sú navzájom nezlučiteľné ciele, ale dve strany jednej mince: skutočnú trvalú udržateľnosť
nemožno dosiahnuť bez primeraného príjmu v dôchodku.

Na základe svojej skúsenosti vo funkcii ministra pre zamestnanosť a sociálne veci
v Taliansku môžem potvrdiť, že v prípade nedodržiavania zo strany členských štátov bude
pre jednotlivé štáty veľmi ťažké prispôsobiť sa tomuto druhu právnych predpisov.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Ani nie tak dávno Európsky súdny dvor rozhodol, že
Nemecko musí zabezpečiť väčšiu transparentnosť svojho zamestnaneckého dôchodkového
zabezpečenia a že musí toto dôchodkové zabezpečenie predložiť na verejnú súťaž. Robil
som si veľké nádeje, že toto rozhodnutie bude mať reťazový účinok na ostatné krajiny
v Európe. To sa, žiaľ, nestalo a Komisia nebola ochotná vyvinúť tlak na ostatné krajiny,
ktoré viažu svojich ľudí na určité dôchodky. Aj preto je dôležité, že Európsky parlament
teraz rozhodol, že dôchodkové systémy majú mať pre občanov výnosový potenciál. Má
existovať transparentnosť, pokiaľ ide o náklady a výnosy, a musíme odstrániť prekážky
cezhraničnej mobility. To sú všetko dobré a zdravé liberálne zásady, lenže ak to dovedieme
do logického záveru, ľudia by tiež mali mať možnosť presúvať svoje dôchodky z jedného
fondu do druhého, ak nezamestnanecký alebo dôchodkový fond, do ktorého ich začlenili
ich odbory alebo ich zamestnávateľ, si nerobí svoju prácu tak, ako by mal. Nedosiahli sme
tentokrát až tak veľa, v každom prípade sme však dnes podnikli krok správnym smerom
a podľa mňa je to dobré pre vnútorný trh a pre šance občanov dosiahnuť v rámci ich
dôchodkov slušné výnosy.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Vzhľadom na to, aký tlak vyvíjajú sociálne výdavky
na rozpočty, zohráva účinnosť sociálnych výdavkov v hospodárskych systémoch členských
štátov v súčasnosti kľúčovú úlohu. To sa ukázalo v posledných rokoch, keď sme boli
svedkami rastu nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, čo malo v mnohých
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členských štátoch za následok prehĺbenie rozpočtových deficitov a následne problémy
s financovaním dôchodkov.

Vítam správu pani Oomenovej-Ruijtenovej, ktorá sa usiluje poskytnúť na vnútroštátnej
úrovni a na úrovni Európskej únie nové stimuly s cieľom pomôcť vytvoriť spoľahlivé
dôchodkové systémy, ktoré budú z dlhodobého hľadiska primerané, trvalo udržateľné
a bezpečné.

Chcem však túto príležitosť využiť aj na to, aby som pripomenul, že nám stále chýba
spoločný súbor kritérií, definícií a hĺbková analýza, ktorá by dôkladne objasnila jednotlivé
dôchodkové systémy a ich schopnosť plniť potreby občanov. Chcel by som vedieť, ako
chceme riešiť takúto citlivú otázku pri neexistencii takejto štúdie. Vyzývam preto Komisiu,
aby odstránila tento nedostatok a podnikla náležité kroky s cieľom vytvoriť typológiu
dôchodkových systémov v členských štátoch, ako aj spoločný súbor definícií, aby bolo
možné systémy porovnať.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Chcel by som len niečo navrhnúť, pán predsedajúci. Všimol
som si, že veľmi veľa rečníkov prekročilo svoj vyhradený rečnícky čas, niekedy až o 30
sekúnd. Chcel by som vás požiadať, aby ste boli prísnejší, pokiaľ ide o zaistenie dodržiavania
stanoveného rečníckeho času. Môžete byť v tomto smere, samozrejme, prísny aj ku mne.

Predsedajúci.   – Keďže sme dokončili hlasovanie tak rýchlo, myslel som si, že budem pri
kolegoch poslancoch, ktorí prekročili svoj vyhradený čas, flexibilnejší. Ak ma žiadate, aby
som bol prísny, budem prísny, ale vždy, samozrejme, s mierou.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Ja naopak oceňujem vašu veľkorysosť, pán predsedajúci,
pretože počas diskusií nikdy nemáme príležitosť prekročiť jednu minútu, a toto je preto
ďalšia šanca hovoriť a diskutovať, v tomto prípade v rámci vysvetlení hlasovania, ktoré
napokon osvetľujú podstatu správ, o ktorých hlasujeme.

Európske dôchodkové systémy sa nachádzajú v čoraz alarmujúcejšom stave. Musíme teraz
konať, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, a postarať sa o tých,
ktorí sa dnes rozhodnú odísť do dôchodku, a zároveň ochrániť tých, ktorí len teraz vstupujú
na trh práce. V Európe ženy stále zarábajú v priemere o 18 % menej ako muži.

Hlavný dôsledok tejto mzdovej nerovnosti sa prejavuje v dôchodkovom veku: keďže ženy
zarábajú počas svojho pracovného života menej, majú aj nižšie dôchodky. V dôsledku
toho postihuje trvalá chudoba viac ženy ako mužov. Najmä v období krízy musíme začleniť
rodové hľadisko do všetkých politík a prijať vnútroštátne opatrenia, ktoré sa budú
schvaľovať a koordinovať na európskej úrovni.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Účelom zelenej knihy je získať prehľad o názoroch členských
štátov na to, ako dosiahnuť cieľ primeraných, stabilných a bezpečných dôchodkov,
vzhľadom na to, že správa prijatá Komisiou správne konštatuje po prvé, že nie je dôvod
harmonizovať dôchodkové systémy, a po druhé, že členské štáty by mali pripraviť rôzne
formy vývoja budúcich dôchodkov a predovšetkým že by mali uznať minimálny dôchodok
s cieľom ochrániť ľudí pred chudobou. Po tretie, že členské štáty ako Poľsko, ktoré
uskutočnili zložitú dôchodkovú reformu, čo malo za následok zvýšenie schodku a verejného
dlhu, by nemali byť trestané postupom pri nadmernom schodku. Po štvrté, že dôchodkový
systém by mal podporovať dlhší pracovný život, čo je v súlade s trendmi na trhu práce.
Podľa môjho názoru sú tieto závery plne v súlade s hospodárskou stratégiou EÚ Európa
2020 a zvlášť so stratégiou zamestnanosti a bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
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Silvia Costa (S&D).   – (IT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože som presvedčená,
že kompromis, ktorý bol v našom výbore dosiahnutý s takými ťažkosťami, je v zásade
pozitívny v tom zmysle, že ide o nástroj, ktorého účelom je pripomenúť členským štátom,
aby v súvislosti so starnutím populácie zabezpečili primeranosť a trvalú udržateľnosť
dôchodkov a ich prevoditeľnosť v celej Európe.

Chcela by som však uviesť tri kritické pripomienky a dúfam, že ich Komisia zapracuje do
nadchádzajúcej bielej knihy. Prvou je nedostatočné uznanie dôležitosti tretieho piliera
v rámci dôchodkových systémov. Po druhé, hoci sa uznalo, že existuje rozdiel v príjme
v dôchodku medzi mužmi a ženami vyplývajúci z rozdielov v odmeňovaní, prerušení
kariéry z dôvodu opatrovateľských povinností a väčšej nezamestnanosti u žien, neexistujú
žiadne kritériá flexibility pre ženy v dôchodkovom veku, ktoré prestanú byť zamestnané,
a neexistuje primerané uznanie období vykonávania opatrovateľských povinností na účely
stanovenia dôchodkového veku. To by však bolo potrebné. Po tretie, treba posilniť právo
európskych občanov na spoločný program vzdelávania o sociálnom systéme a informácie
o ich situácii v oblasti dôchodkového zabezpečenia a poistenia, a to najmä pokiaľ ide
o mladých ľudí a pracovníkov počas celého priebehu ich pracovného života.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Je veľmi dôležité posunúť sa na európskej úrovni smerom
k primeraným, trvalo udržateľným a bezpečným dôchodkovým systémom. Musíme,
samozrejme, pamätať na to, že EÚ sa skladá z 27 rôznych členských štátov. Svojimi
hospodárskymi pomermi sa od seba v mnohých ohľadoch stále líšia a dôchodky sa líšia
výrazne, pokiaľ ide o ich výšku. V podstate musíme zabezpečiť primeranosť dôchodkového
príjmu v jednotlivých členských štátoch.

Robím si obavy najmä o dôchodky tých mladých ľudí, ktorí pracujú v rôznych krajinách,
rôznych členských štátoch Európskej únie. Ako môžeme zabezpečiť, aby sa dali dôchodky
bezproblémovejšie prevádzať z jednej krajiny do druhej, a nielen z dôchodkového fondu
do dôchodkového fondu, keďže aj s tým sú veľké problémy? Dúfam, že sa v tejto záležitosti
dosiahne flexibilita. V tejto oblasti asi potrebujeme celoeurópsku koordináciu.

Viem, že diskusia o dôchodkoch bude pokračovať, pretože nedávno som napríklad čítal,
že v roku 2010 je predpokladaná priemerná dĺžka života u detí narodených vo Fínsku 100
rokov. Ak zvážime, že 30 rokov im zaberie štúdium a 30 rokov strávia v zamestnaní,
znamená to, že na dôchodku budú 40 rokov. Jednoznačne budeme preto musieť
porozmýšľať o nových systémoch, aby bolo možné riešiť túto situáciu spôsobom, ktorý
bude udržateľný pre každého.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Správu som podporila, aj keď zelená kniha, ktorú pripravila
Európska komisia, je nedostatočná. Stratégia 2020 nám predstavuje vysnívanú budúcnosť.
Zelená kniha otvorila diskusiu o skutočnej budúcnosti, ale ignoruje realitu. Celou Zelenou
knihou sa ťahá jeden motív: nech starí ľudia pracujú.

Autori zelenej knihy sa ani nepokúsili hľadať riešenie tam, kde sa život začína. Slovo žena
použili spolu šesťkrát. Slovo rodina trikrát a slovo dieťa dokonca iba raz. Preto si myslím,
že Komisia by mala svoju bielu knihu vypracovať podstatne komplexnejšie, zdôrazniť
význam materstva a neformálnej práce žien, vypočuť si Združenie rodín z celej Európy
a do všetkých svojich politík a stratégií zahrnúť nový imperatív: family mainstreaming.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Rozdiely medzi jednotlivými dôchodkovými systémami
v členských štátoch sa vyznačujú obrovskými rozdielmi, čo vyplýva zo skutočnosti, že
táto oblasť patrí a má naďalej patriť k primárnym právomociam členských štátov. Pravdaže
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určitá konzultácia, podľa môjho názoru, sa javí ako nevyhnutná, pretože Európska únia
a členské štáty musia bezodkladne hľadať riešenia na nové hospodárske a demografické
výzvy, akými sú napríklad predpoklady, že pomer počtu obyvateľov nad 65 rokov
k obyvateľstvu v produktívnom veku vzrastie v roku 2060 na 53 %. Pričom pripadnú na
jedného dôchodcu len dvaja pracujúci. V tomto kontexte je prirodzené, že priemerné
verejné výdavky na dôchodky a výdavky spojené so starnutím sa zvýšia a bude čoraz
zložitejšie poskytovať primerané dôchodky. Preto je potrebné stimulovať zapájanie sa ľudí
do trhu práce, zvyšovať mieru zamestnanosti a hospodársky rast. A nie dostatočne sa
zdôrazňuje význam rodiny, tak ako povedala kolegyňa Záborská, nikto o tom nehovorí,
že deti treba mať, a to zlepší náš dôchodkový systém.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že
vytvorenie primeraných a trvalo udržateľných dôchodkových systémov v Európe je veľmi
dôležité, zvlášť ak zoberieme do úvahy demografické procesy, ktorými Európa prechádza,
a to, že máme kontinent, ktorého obyvateľstvo neustále starne, čo znamená, že stále viac
ľudí bude potrebné živiť zo stále sa zmenšujúceho množstva prostriedkov.

Chcel by som tiež povedať, že zmeny, ktoré podporujem aj ja a v rámci ktorých má Komisia
vytvoriť skupiny expertov na vypracovanie projektov pomoci vnútroštátnym systémom,
by nemali viesť k prekročeniu jej právomocí. Dôchodková politika je politikou členských
štátov a Komisia nesmie v tejto oblasti prekročiť svoje právomoci, aj keď jej rady budú
v každom prípade užitočné.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Prijali sme mimoriadne dôležitú správu
o dôchodkových systémoch v Európe. Skutočne čelíme vážnym demografickým
problémom. Pôrodnosť je veľmi nízka, priemerná dĺžka života sa predlžuje a v dôsledku
starnutia spoločností rastú verejné výdavky. V mnohých krajinách sa diskutuje o zvýšení
dôchodkového veku. Súčasná hospodárska a demografická situácia nás núti vážne sa nad
touto otázkou zamyslieť.

Ako som povedal, priemerná dĺžka života sa predlžuje. Pracujeme v lepších podmienkach,
čo nám umožňuje pracovať dlhšie. Dôchodkové systémy patria do právomoci členských
štátov. Nastal však správny čas, aby boli koordinované na úrovni EÚ, napríklad vo vzťahu
k fungovaniu vnútorného trhu a požiadavkám Paktu stability a rastu. Výdavky na dôchodky
a zdravotnú starostlivosť významne vplývajú na stav verejných financií v jednotlivých
členských štátoch. Zlepšovaním pracovných podmienok a zvyšovaním miezd musíme
ľudí stimulovať k tomu, aby pracovali dlhšie.

Marian Harkin (ALDE).   – Vítam túto správu. Dúfajme, že sa jej podarí dostať otázku
dôchodkov do centra pozornosti v rámci záležitostí EÚ.

Kľúčová otázka podľa mňa znie takto: ako chcú členské štáty financovať primerané
dôchodky pre svojich občanov? Aké systémy založené na určitej kombinácii troch pilierov
zavedú, aby zabezpečili trvalú udržateľnosť svojich dôchodkových systémov?

Existuje obrovská priepasť medzi súčasným dôchodkovým zabezpečením a tým, čo bude
potrebné na poskytovanie dôchodkov na súčasnej úrovni počas nasledujúcich 40 rokov.
Podľa odhadu významnej poisťovne predstavuje rozdiel medzi tým, čo poskytujeme na
verejné aj súkromné dôchodkové zabezpečenie v súčasnosti, a tým, čo budeme potrebovať
na zaistenie rovnakej úrovne dôchodkového zabezpečenia pre 27 štátov EÚ o 40 rokov,
1,9 bilióna EUR ročne. To je ohromujúce číslo a aj keď možno opatrenia ako predĺženie
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produktívneho života alebo iné iniciatívy pomôžu zúžiť túto priepasť, aj naďalej tu zostáva
obrovská rozpočtová čierna diera.

Dúfam, že táto rozprava a následná biela kniha Komisie dosiahnu, že začneme k tejto
záležitosti pristupovať realisticky.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) S potešením som hlasoval za túto správu, pretože si myslím,
že o tejto otázke sme mali v Parlamente začať diskutovať už dávno.

Dôchodkový systém v súčasnosti nepochybne predstavuje „bombu pripravenú vybuchnúť“,
pričom v budúcnosti to bude ešte horšie. Treba však skoncovať s určitými praktikami;
napríklad v mojej vlastnej krajine budú teraz odstupovať z funkcií politici, ktorí získajú
na dôchodkoch viac, ako keby ďalej pracovali. To nedáva absolútne žiadny zmysel.

Okrem toho niektorí ľudia poberajúci dôchodok dostávajú viac peňazí, ako dostávali pred
dvadsiatimi rokmi, keď mali malé deti a veľkú hypotéku.

O týchto veciach treba diskutovať a predovšetkým treba vytvoriť obrovskú rezervu na
dôchodkové zabezpečenie v budúcnosti.

Daniel Hannan (ECR).   – Teraz vidíme, čo znamená európske hospodárske riadenie
a fiškálny federalizmus. Nech už povieme o vedúcich predstaviteľoch EÚ čokoľvek,
z nedostatku ambicióznosti ich nemôže obviniť nikto. Na tomto vidíme ich bohapustý
hlad po moci. Desivý. Neúprosný. Arogantný a bezuzdný.

Nehovoríme len o daňovej harmonizácii, o európskej dlhovej únii, o automatických
fiškálnych transferoch, ale hovoríme aj o harmonizácii dôchodkov. Hovoríme
o harmonizácii platov vo verejnom sektore. Hovoríme o celej mašinérii jednotného
hospodárskeho riadenia EÚ.

Som si istý, že si všimnete, že tu z logického hľadiska niečo nesedí. Robí sa to v dôsledku
zlyhania menovej únie. Európska menová únia sa nevydarila, tak vytvorme európsku
hospodársku a fiškálnu úniu. Užšia integrácia nepriniesla želané výsledky, tak majme viac
integrácie. Pritom jediné, čo robíme, je to, že odsudzujeme ľudí v niektorých členských
štátoch na chudobu a emigráciu, ktorým by sa dalo zabrániť, len aby sme posilnili svoju
vlastnú namyslenosť.

Syed Kamall (ECR).   – Je úplne jasné, že všetci naprieč politickým spektrom chceme
primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy. Ak sa obmedzíme
na myšlienku zabezpečenia toho, aby sa pracovník z jedného štátu mohol presťahovať do
druhého členského štátu a vziať si so sebou svoj dôchodok, to by mohla byť rozumná
myšlienka, ktorej by sme sa mohli držať.

Mali by sme však byť opatrní, pokiaľ ide o odlišné štruktúry dôchodkových systémov
v rôznych členských štátoch. Niektoré sú skôr súkromne orientované, kým iné sú do veľkej
miery financované štátom. Ako sa posúvame smerom k harmonizovaným európskym
dôchodkovým systémom, moji voliči sa ma s obavami pýtajú, či nebudú musieť zachraňovať
podfinancované alebo zle spravované štátne dôchodkové fondy v iných krajinách, tak ako
sme museli zachraňovať zle spravované krajiny a splácať ich verejný dlh.

Hovoríme o trvalo udržateľných dôchodkoch a zároveň tu zavádzame politiku, ako je
smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorá zníži výnosy z úspor
a investícií zajtrajších dôchodcov. Musíme sa usilovať o to, aby sme vysielali jasné signály.
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Martin Kastler (PPE).   – (DE) Hlasoval som za túto správu pani Oomenovej-Ruijtenovej
a chcel by som zdôrazniť dve veci. Po prvé, keď vidíme, že sa v niektorých krajinách príliš
skoro vypláca príliš veľa dôchodkov a zároveň sa tieto krajiny dostávajú do ťažkostí, pričom
ostatné ich musia zachraňovať, je to nespravodlivé. Takúto nespravodlivosť, samozrejme,
nemožno prostredníctvom EÚ opätovne financovať. V tejto veci potrebujeme európsku
koordináciu.

Druhým bodom, s ktorým som v tejto správe veľmi spokojný, je to, že sa v nej veľmi jasne
konštatuje, že za zaistenie dôchodkového zabezpečenia sú v súlade so zásadou subsidiarity
zodpovedné samotné členské štáty. Naozaj je to tak.

Preto túto správu považujem za krok správnym smerom v tom, že na jednej strane v Európe
uznávame, že naši občania požadujú väčšiu koordináciu v sociálnej oblasti, pretože cítia,
že sa s nimi zaobchádza nespravodlivo, a na strane druhej dávame jasne najavo, kto nesie
hlavnú zodpovednosť, teda že sú to členské štáty.

Táto správa predstavuje krok týmto smerom. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby
sme zaistili, že biela kniha bude v presadzovaní tejto politiky pokračovať.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Hlasovala som za tento návrh, aj keď chcem všetkým
pripomenúť, že dôchodková politika, tak ako sociálna politika je vnútroštátnou záležitosťou
a že rozhodovacia právomoc musí takisto zostať na vnútroštátnej úrovni. Európska
spolupráca je však potrebná v prípadoch, keď ľudia, ktorí pracovali v iných krajinách EÚ
a ktorí sa potom možno vrátia do krajiny svojho pôvodu, poberajú svoj dôchodok z krajín,
kde predtým pracovali. Dnes sú s tým spojené ťažkosti, pretože systém má nedostatky. Je
to niečo, čo by členské štáty Európskej únie mali dať do poriadku. Ak máme voľný pohyb
pracovných síl, musí byť možné presúvať z jednej krajiny do druhej aj dôchodky.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Som veľmi rada, že sme sa touto správou zaoberali a že sme
ju dnes prijali. Aj ja som za ňu hlasovala. Som rada, že táto správa nezasahuje do právomocí
členských štátov, ale že zohľadňuje zásadu subsidiarity: stanovuje skôr usmernenia ako
záväzné pravidlá. Je jasné, že cieľom správy je dať nový impulz konsolidácii dôchodkového
systému a nestratiť pritom zo zreteľa jeho trvalú udržateľnosť.

Správa dáva členským štátom nové odporúčania, ako by mohli dosiahnuť lepšie fungovanie
vlastných dôchodkových systémov. Niektoré veci rieši správa pozitívne vrátane mobility
a možnosti prevodu, dôchodkového veku, rámca pre dôchodkové systémy a ich dôležitosti
z hľadiska stratégie Európa 2020. Ďalším pozitívnym prvkom je to, že správa počíta
s revíziou právnych predpisov Európskej únie. Takisto som podporila Európsky orgán pre
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, pretože hospodárska kríza nám
ukázala, že takáto inštitúcia je potrebná.

Návrh uznesenia B7-0094/2011

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Chorvátsko som navštívila niekoľkokrát počas vojny na
začiatku deväťdesiatych rokov, práve v rámci poskytovania humanitárnej pomoci, čo je
jeden z dôvodov, prečo mi záleží na vstupe Chorvátska do Európskej únie.

Chorvátsko urobilo kus práce: uskutočnilo reformu súdnictva a verejnej správy, dosiahlo
pokrok v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj v ochrane práv menšín.
Som presvedčená, že pristúpenie Chorvátska povzbudí zvyšné krajiny západného Balkánu
k tomu, aby začali zavádzať nové demokratické a transparentné reformy a tiež uplatňovať
dobrú susedskú politiku.
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Zostáva však stále veľa urobiť, pokiaľ ide o pamiatku obetí rozsiahlej kampane etnických
čistiek vedenej proti talianskemu obyvateľstvu v rokoch 1945 až 1948 milíciami
chorvátskych úradov bývalého juhoslovanského komunistického režimu. Počas tejto
kampane bolo zmasakrovaných vyše 20 000 nevinných obetí. Desiateho februára, v deň
pamiatky, si Taliansko pripomína masakry v preliačinách (Foibe) a istrijských a dalmátskych
vyhnancov s cieľom pripomenúť si nielen tých, ktorí boli brutálne zabití, ale aj potvrdiť
práva tých, ktorí boli vyhnaní, počnúc právami na majetok skonfiškovaný počas týchto
rokov a právom na repatriáciu.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Chcel by som sa teraz vrátiť k bodom, ktoré som
uviedol v niektorých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch predložených spoločne
s pánom Berndom Posseltom, ktoré úspešne prešli Výborom pre zahraničné veci.
Predovšetkým by som chcel zopakovať, že dúfam, že prístupové rokovania s Chorvátskom
sa ukončia v prvej polovici roku 2011, ako to bolo oznámené v programe maďarského
predsedníctva. Z tohto uhla pohľadu by to bol symbolický akt, pretože by sa to uskutočnilo
20 rokov po vyhlásení nezávislosti od bývalej Juhoslovanskej republiky. Na druhej strane
by takéto ukončenie rokovaní vyslalo veľmi silný signál ostatným kandidátskym krajinám
na Balkáne v čase, keď, ako vieme, príťažlivosť Únie zjavne slabne. Na záver by som chcel
vyzdvihnúť odhodlanie chorvátskych orgánov bojovať proti korupcii a organizovanému
zločinu. To je dôkazom toho, že, ako sme konštatovali aj pri iných príležitostiach, korupcia
nie je nevyliečiteľná, ak existuje politická vôľa.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Hlasoval som proti tejto správe aj napriek tomu, že podporujem
vstup Chorvátska do Európskej únie. Na tejto správe mi prekáža to, že hoci znie ako jeden
dlhý zoznam súčasných problémov v oblasti korupcie v Chorvátsku, stále trváme na tom,
aby sa rokovania ukončili v priebehu nasledujúcich mesiacov. Namiesto toho by sme sa
mali poučiť z vlastných minulých chýb.

V roku 2007 sme prijali Rumunsko a Bulharsko, aj keď sme vedeli, že nesplnili podmienky
a že korupcia predstavuje vážny problém. Keďže vieme, že stále existuje toľko vážnych
problémov, je podľa mňa absolútne nevhodné a neprijateľné, aby sme sa viazali na
konkrétny dátum.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Na rozdiel od pána Claeysa som s potešením hlasoval za
túto správu o rozšírení a ukončení rokovaní s Chorvátskom. Je to kľúčovým cieľom
maďarského predsedníctva a bude to aj veľkým úspechom pre Chorvátsko a vyšle to
dôležité posolstvo ostatným krajinám v regióne, ktoré dúfajú v členstvo v Európskej únii.
Tých niekoľko kapitol, ktoré zostávajú do ukončenia rokovaní, by sa malo uzatvoriť do
polovice roka. Najdôležitejším faktorom je tu politická vôľa, ktorú preukázalo Chorvátsko,
ktoré deklarovalo svoje odhodlanie uplatniť všetky ustanovenia a kritériá, ktoré si členstvo
vyžaduje. Táto politická vôľa sa vzťahuje aj na riešenie zložitých vzťahov s jeho susedmi.
Všetky krajiny, ktoré sa v poslednom čase stali členmi EÚ, vedia, že konečné rokovania sú
najtvrdšie, pretože zahrnujú mnohé predpisy, ktoré sa vzťahujú na veľké sociálne skupiny.
Dobrým príkladom toho je aj príklad lodeníc v Chorvátsku. Želám Chorvátsku veľa
odhodlania a bol by som veľmi rád, keby mohla byť zmluva o pristúpení podpísaná počas
poľského predsedníctva.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Chorvátsko je jedným z tých štátov, ktoré mali do Európskej
únie vstúpiť už dávno. Hlasovala som za túto správu a blahoželám pánovi spravodajcovi.
Chcela by som sa poďakovať pánovi komisárovi Fülemu za to, že vyjadril ústredný záujem
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európskej integračnej politiky: vzájomnú lojalitu. Napriek tomu je mi ľúto, že nebola
dostatočne podrobne preskúmaná časť o náboženskej slobode.

Pristúpenie Chorvátska k Európskej únii neznamená, že chorvátski občania zanechajú
dlhodobé tradície. Jednou z nich je náboženstvo a chcela by som zdôrazniť, že v budúcnosti
sa bude musieť rešpektovať aj aspekt týkajúci sa náboženskej slobody chorvátskych
občanov. Aj to je príklad vzájomnej lojality a bohatstva rozmanitosti, ktoré by teoreticky
mali charakterizovať Európsku úniu.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Prístupové rokovania s Chorvátskom vstupujú do
záverečnej fázy. Chorvátsko za uplynulý rok prejavilo dobrú vôľu pokračovať v potrebných
reformách, a to najmä prijatím podstatných zmien a doplnením ústavy, ale aj zosúladením
právnych predpisov s komunitárnym acquis a prajem aj maďarskému predsedníctvu, aby
ukončilo už prístupové rokovania práve s Chorvátskom. Oceňujem významný pokrok
dosiahnutý v oblasti verejnej správy, hospodárstva a súdnictva a teší ma tiež, že Chorvátsko
aktívne spolupracuje pri stíhaní vojnových zločincov.

Na druhej strane, rozšírená korupcia zostáva naďalej významným spoločenským
a hospodárskym problémom, ktorý treba riešiť možno aj s asistenciou Európskej únie, aby
sa tento negatívny jav následne nepreniesol aj do európskych štruktúr, a verím, že
v ľudovom hlasovaní, v referende v Chorvátsku občania potvrdia rozhodnutie Chorvátska
stať sa novým členským štátom Európskej únie.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Integrácia západného Balkánu do Európskej
únie zaručuje, že tento región bude stabilizovaný a že sa urýchli jeho rozvoj. Chorvátsko
je krajina, ktorá pokročila vo svojom úsilí najďalej. Pokrok Chorvátska v mnohých
oblastiach vrátane boja proti korupcii je povzbudivý, no zároveň je potrebné ďalšie úsilie,
a to aj pokiaľ ide o nezávislosť a väčšiu efektívnosť súdnictva, reformy verejnej správy
a politiku hospodárskej súťaže. Podporujeme Chorvátsko, aby pokračovalo v krokoch
zameraných na ochranu práv menšín a na podporu vracajúcich sa utečencov. Jedným
z problémov, ktoré musí Chorvátsko vyriešiť, je zlepšenie spolupráce s Medzinárodným
trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Malo by tiež prijať a urýchliť plán obnovy
a privatizácie lodeníc, ktoré sa ocitli v problémoch. Najväčší problém však môže
predstavovať skepticizmus chorvátskej spoločnosti voči vstupu do EÚ. Teší ma aktívna
úloha, ktorú zohráva Chorvátsko v regionálnej spolupráci a zlepšenej spolupráci so
susednými krajinami, a jeho úsilie o zmierenie v regióne.

Seán Kelly (PPE).   – Teším sa na vstup Chorvátska do Európskej únie, najmä ako írsky
poslanec Európskeho parlamentu. Chorvátsko a Írsko sú veľmi podobné z hľadiska počtu
obyvateľov – 4,5 milióna – a Chorvátsko bude mať v Európskom parlamente presne taký
istý počet poslancov ako Írsko – 12. Okrem toho je dosť paradoxné, že v čase, keď mnohí
euroskeptici hovoria o zrútení a rozpade Európskej únie, krajiny čakajú na členstvo
v Európskej únii – čoho príkladom je Chorvátsko. Tieto krajiny nevstupujú do EÚ bezhlavo:
ich vstup je výsledkom veľmi prísneho prístupového procesu a Chorvátsko urobilo v tomto
smere veľký pokrok.

Isteže, existujú problémy, najmä pokiaľ ide o súdnictvo, som si však istý, že tieto záležitosti
sa čoskoro vyriešia. Samozrejme, každá krajina má svoje chyby. Ako povedal náš Pán: „Kto
je bez viny, nech prvý hodí kameňom.“ Teším sa na vstup Chorvátska do Európskej únie
a myslím si, že to bude veľmi dobrý členský štát.
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Daniel Hannan (ECR).   – História Chorvátska je istým spôsobom príbehom niekoľkých
politických únií dohodnutých vládnou elitou bez súhlasu obyvateľov: najprv únia
s Maďarskom, potom s habsburskou monarchiou, potom na krátky čas kráľovstvo Srbov,
Chorvátov a Slovincov a potom, samozrejme, juhoslovanská federácia. Preto je to určitý
pokrok, prinajmenšom v tom, že konečné slovo o vstupe do EÚ budú mať bežní občania
Chorvátska. Podľa súčasnej ústavnej úpravy sa referendum musí konať do 30 dní od
uzatvorenia zmluvy o pristúpení.

Myslím si, že Chorvátsko môže utrpieť reálne straty. Je to krajina so vzdelanou a usilovnou
pracovnou silou, ktorá by mohla získať na trhu mimoriadne dobré ohodnotenie a využívať
výhody relatívne lacného vývozu; ale som demokrat a, samozrejme, ak budú občania
Chorvátska hlasovať za vstup do EÚ, ak to bude ich uvážená vôľa, potom, keď príde ich
žiadosť do tohto Parlamentu, podporím ju.

Pýtam sa, prečo by sa aj niektoré zo súčasných členských štátov nemali obrátiť na svojich
občanov v otázke pokračujúceho členstva. V takejto dôležitej ústavnej otázke sa zdá celkom
náležité, že by sa súčasným politikom nemalo dovoliť, aby robili trvalé zásahy do suverenity
bez toho, žeby si najprv pýtali dovolenie od tých, ktorých zastupujú. Naši poslanci nie sú
vlastníkmi našich slobôd. Sú ich dočasnými a náhodnými strážcami a keď chcú
Westminsteru odobrať právomoci, mali by mať toľko slušnosti, aby nás požiadali
o dovolenie.

Syed Kamall (ECR).   – Keď diskutujem so svojimi voličmi o otázke rozširovania, mnohí
z nich vyjadrujú znepokojenie nad niektorými predchádzajúcimi rozšíreniami. Znepokojujú
ich isté členské štáty, ktoré boli prijaté do EÚ a ktoré podľa ich názoru neriešili otázky ako
korupcia a vlastnícke práva. Dostávam mnoho listov od voličov z členských štátov, ktoré
vstúpili do Európskej únie pred mnohými rokmi, najmä od držiteľov vlastníckych práv
v Španielsku, pretože mnohí moji voliči sa stretávajú so závažným porušovaním svojich
vlastníckych práv a často prichádzajú o celoživotné úspory. Podobné listy dostávam od
ľudí žijúcich na Cypre a od majiteľov nehnuteľností v Bulharsku.

Nechajme to teraz bokom a pozrime sa na súčasný obraz Chorvátska. Problémy, o ktorých
mi ľudia dosť často píšu, sa týkajú slobody tlače, korupcie a vlastníckych práv. Je dôležité,
aby sme tieto problémy jednoducho nezamietli pod koberec a nehovorili „nerobte si s tým
starosti; to všetko sa čoskoro vyrieši“. Tieto krajiny a nové členské štáty, ktoré sa uchádzajú
o členstvo v EÚ, musia upokojiť tieto naše obavy, aby sme tieto problémy nezdedili pri
rozširovaní EÚ a aby nespôsobovali ťažkosti občanom súčasných členských štátov EÚ.

Roger Helmer (ECR).   – V Chorvátsku som strávil pomerne dlhý čas a snažil som sa tiež
sledovať vývoj v tejto krajine. Chorvátsko je krajina, ktorú charakterizuje zakorenené
úplatkárstvo, korupcia, rodinkársky kapitalizmus a nevysvetliteľné bohatstvo politickej
elity. Chýba mu základná infraštruktúra slobodnej spoločnosti. V Chorvátsku sú vážne
spochybnené zásady právneho štátu, vlastnícke práva aj vymožiteľnosť zmlúv. Súdny
systém je úplne zablokovaný, takže občania a spoločnosti pôsobiace v Chorvátsku sa
nemôžu účinne dovolávať spravodlivosti. Chorvátske médiá sú vystavené cenzúre
a zastrašovaniu.

Ak sa táto krajina Chorvátsko považuje za krajinu vhodnú na vstup do Európskej únie,
potom nech nám pomáhajú nebesá.

Písomné vysvetlenia hlasovania
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Správa: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Vzhľadom na alarmujúci nárast falšovaných
liekov hlasujem za túto správu. Kompromis, ktorý sa dosiahol počas belgického
predsedníctva v sérii trojstranných rokovaní, poukázal na dôležitosť harmonizácie
bezpečnostných otázok, najmä pokiaľ ide o voľne dostupné lieky, a podmienok týkajúcich
sa odstránenia a vymenenia liekov podnikmi, ktoré ich balia, čo bude viesť k väčšej
transparentnosti v tomto odvetví. Tieto opatrenia podporuje aj uplatňovanie sankcií, ktoré
sa v boji proti falšovaným liekom v legálnych dodávateľských sieťach považujú za veľmi
dôležité.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto uznesenie,
v ktorom Európsky parlament vyjadruje svoju pozíciu k smernici o zabránení vstupu
liekov, ktoré sú falšované, do legálneho dodávateľského reťazca. Musíme vziať do úvahy
obavy, ktoré vyjadrujú občania EÚ v súvislosti s kvalitou a bezpečnosťou liekov, ktoré
užívajú. Platí to o to viac, že odborníci pozorujú alarmujúce tendencie: prudký nárast
falšovaných liekov zabavených colnými orgánmi (zvýšenie až o 384 % od roku 2005);
trend smerom k falšovaniu životne dôležitých liekov, ktoré môže mať smrteľné následky;
čoraz častejší výskyt falšovaných liekov v legálnych dodávateľských reťazcoch. Občania
EÚ musia byť veľmi opatrní, keď nakupujú lieky cez internet, pretože v tomto prípade
vzrastá možnosť kúpy falšovaných liekov až na 50 %. Pacienti si musia byť úplne istí, že
lieky, ktoré užívajú, sú skutočne tie, ktoré si myslia, že užívajú. EÚ musí preto na spomenuté
nebezpečné tendencie reagovať rýchlo a konštruktívne. Táto smernica je prvým krokom
k zabezpečeniu toho, aby sa v EÚ distribuovali len vysokokvalitné lieky. Myslím si, že na
dosiahnutie tohto cieľa je veľmi dôležité stanoviť prísne kontroly a určiť zodpovednosť
na všetkých úrovniach výroby, distribúcie a predaja. Potom, keď občania EÚ budú užívať
naozaj vysokokvalitné lieky, budú sa cítiť bezpečne.

Roberta Angelilli (PPE),    písomne. − (IT) Podporujem vyhlásenie pani Grossetêtovej,
ktorá vyjadrila poľutovanie nad tým, že v prípade liekov nie sme takí nároční ako v prípade
potravín. Údaje, ktoré zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ktoré sa
uvádzajú aj v európskych štúdiách, sú alarmujúce. Falšovanie liekov sa neustále zvyšuje:
len v roku 2008 bolo v EÚ zabavených 34 miliónov falšovaných liekov, a to ešte bez
uvedenia internetového trhu s týmito výrobkami, v prípade ktorého sa odhaduje, že
falšovaných je 50 – 90 % dostupných liekov. Hovoríme nielen o nezákonnom obchodovaní
s anabolickými steroidmi, povzbudzujúcimi prostriedkami, močopudnými liekmi
a hormónmi, ale aj s liekmi používanými na liečenie viacerých nebezpečných ochorení,
ktoré sa v tomto prípade predávajú voľne a za nižšiu cenu, aj keď si vyžadujú lekársky
predpis.

Myslím si, že prísna regulácia na ochranu verejného zdravia prostredníctvom zavedenia
zariadení na zisťovanie neoprávnenej manipulácie s obalmi a na sledovane účinných látok
s cieľom stanovenia pôvodu alebo prostredníctvom kontrol výrobných prevádzok v tretích
krajinách je dôležitá nielen v legálnom farmaceutickom dodávateľskom reťazci, ale aj na
internete. Je potrebné stanoviť opatrenia aj pre internetový predaj vrátane zavedenia
certifikačného loga EÚ, centrálnej databázy na vnútroštátnej úrovni, v ktorej budú uvedení
všetci autorizovaní predajcovia, a prísnych trestov pre pašerákov nelegálnych produktov.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Falšované lieky predstavujú celosvetové
nebezpečenstvo. Zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varujú, že
falšované produkty ani zďaleka neobsahujú účinné látky uvedené na príbalovom letáku.
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Práve naopak, tieto produkty sú založené na látkach, ktoré sú pre organizmus veľmi toxické.
Myslím si, že vzhľadom na to, že internet je jednou z hlavných ciest, ktorými falšované
lieky vstupujú na trh EÚ, európski občania by mali byť informovaní o rizikách, ktoré pre
ich zdravie predstavujú výrobky objednané z rôznych nekontrolovaných internetových
stránok alebo z nelegálneho dodávateľského reťazca, na európskej aj na vnútroštátnej
úrovni.

Nový legislatívny návrh podporujem, pretože bude aktualizovať platné nariadenia a zavedie
bezpečnostné prvky, ktoré zaručia identifikáciu, autentifikáciu a sledovateľnosť liekov od
továrne až k spotrebiteľovi. Z tohto dôvodu som hlasovala za túto správu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Hlasoval som za tento dôležitý dokument.
Správa, ktorú predložila Komisia, upozorňuje na nárast zabavených falšovaných liekov
a na falšovanie životne dôležitých liekov určených na liečbu rakoviny a srdcových ochorení.
Falšované lieky si čoraz častejšie nachádzajú cestu do licenčného distribučného reťazca.
To predstavuje závažné ohrozenie zdravia občanov EÚ. Falšovanie liekov sa musí považovať
za trestný čin, ktorý pacientom upiera potrebnú zdravotnícku starostlivosť a poškodzuje
ich zdravie, a niekedy môže spôsobiť až smrť. Cieľom smernice by preto mala byť ochrana
verejného zdravia, zabezpečenie vysokej úrovne kontroly kvality pri dovoze liekov, pretože
v tomto prípade ide o jednu z kľúčových vstupných brán, ktorými falšované lieky vstupujú
na európsky trh. Okrem toho je veľmi dôležité vytvorenie systému inšpekcií a účinného
systému odhaľovania falzifikátov. Myslím si, že veľmi dôležitá je náležitá regulácia
a kontrola predaja liekov cez internet, pretože to je jedna z hlavných ciest, ktorými falšované
lieky vstupujú na európsky trh.

George Becali (NI),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože európski
občania sa čoraz viac obávajú o kvalitu a bezpečnosť liekov. Pacienti si musia byť úplne
istí, že lieky, ktoré užívajú, sú skutočne tie, ktoré si myslia, že užívajú. Používanie
falšovaných liekov môže vyústiť do zlyhania liečby a ohroziť životy. Podobne ako
spravodajkyňa, aj ja si myslím, že falšovanie liekov je trestným činom, ktorý pacientom
upiera potrebnú zdravotnícku starostlivosť a poškodzuje ich zdravie, a niekedy môže
spôsobiť až smrť. Prvoradým a najdôležitejším cieľom smernice by preto mala byť ochrana
verejného zdravia pred falšovanými liekmi. Musí sa tiež zvýšiť informovanosť verejnosti
o rizikách nákupu liekov cez internet. Musíme zabezpečiť, aby pacienti dokázali
identifikovať internetové stránky, ktoré sú v súlade s príslušnou legislatívou. Verejnosti
nemožno odôvodniť existenciu smernice určenej na boj proti falšovaniu liekov, ktorá sa
nezameriava na najväčší distribučný kanál – internet.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Teraz, keď je na celom našom európskom
kontinente dlhodobým demografickým trendom starnutie obyvateľstva, je isté, že v našich
členských štátoch sa budú výdavky na lieky ďalej zvyšovať. Kým na jednej strane musíme
odhadnúť vplyv tejto skutočnosti a premýšľať nad spotrebou, dôležité je tiež bojovať proti
rastúcemu falšovaniu liekov. Pre dnešnú Európu je to okrem nepriaznivého finančného
vplyvu na európsky výskum naliehavá otázka verejného zdravia. Bolo správne, že Európsky
parlament vzal veci do svojich rúk.

Sergio Berlato (PPE),    písomne. – (IT) Táto správa o zabránení vstupu liekov, ktoré sú
falšované, do dodávateľského reťazca poukazuje na dôležitý prvok, ktorý vzbudzuje obavy
európskej verejnosti, konkrétne na kvalitu a bezpečnosť liekov, ktoré občania užívajú.
Preto vítam opatrenia, ktoré umožnia bojovať proti javu falšovaných liekov a ktoré
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predstavujú nevyhnutný krok smerom k reakcii na toto rastúce ohrozenie verejného zdravia
a zaručenie bezpečnosti pacientov.

Dohoda, ktorú dosiahli Parlament a Rada asi po šiestich mesiacoch rokovaní, je určite
zlepšením súčasného regulačného systému. Konkrétnejšie, táto dohoda reguluje predaj
liekov cez internet, ktorý je jedným z hlavných kanálov, cez ktoré vstupujú falšované lieky
na trh EÚ. Aby mohli internetové lekárne v členských štátoch fungovať, musia v skutočnosti
získať osobitné povolenia na dodávanie produktov verejnosti cez internet.

Napokon, pretože si myslím, že falšovanie liekov by sa nemalo posudzovať ako ľahký
trestný čin – stačí nám len pomyslieť na dôsledky falšovania životne dôležitých liekov –,
ale skôr ako trestná činnosť ohrozujúca ľudské životy, plne podporujem sprísnenie sankcií.

Adam Bielan (ECR),    písomne. − (PL) Zdravie je najdôležitejšou hodnotou v živote každého
človeka. Komerčná dostupnosť rôznych falšovaných liekov, najmä životne dôležitých
liekov, preto oprávnene vzbudzuje obavy občanov. Obrovský a stále rastúci počet
falšovaných produktov zadržaných každý rok v EÚ môže byť dôvodom na obavy. Preto
je potrebné, aby sme na tento jav, ktorý nie je ničím iným než organizovanou trestnou
činnosťou, rázne reagovali. Pacienti si musia byť úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú
autentické.

Preto podporujem pozíciu pani spravodajkyne, že ochrana pred falšovanými liekmi by
mala byť prvoradým cieľom smernice, od ktorého nesmieme upustiť. Plne súhlasím aj
s návrhom, aby sa do smernice zaradila distribúcia liekov cez internet. V takýchto prípadoch
sa pacienti spoliehajú hlavne sami na seba a ich znalosti v oblasti medicíny im nemusia
umožniť identifikovať falšovaný produkt. Keď ide o takú dôležitú otázku, ako je zdravie,
pravidlá musia byť jasné. Mali by sme vylúčiť všetky riziká.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne.  −  (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože
musíme zohľadniť obavu, ktorá v rebríčku obáv európskych občanov zaujíma čoraz vyššie
miesto: ohrozenie kvality a bezpečnosti liekov, ktoré užívajú. Existujú údaje, ktoré
poukazujú na prudký nárast falšovaných liekov zabavených colnými orgánmi. Napríklad
v roku 2006 bolo na colných hraniciach EÚ skonfiškovaných 2,7 milióna liekov
a 2,5 milióna v roku 2007, teda v porovnaní s rokom 2005 sa objem zabavených liekov
zvýšil o 384 %. Správa zaznamenáva trend prechodu od falšovania takzvaných liekov na
zlepšenie životného štýlu k falšovaniu životne dôležitých liekov vrátane liekov na liečbu
rakoviny a srdcových ochorení, psychiatrických porúch a infekcií. Liečba takýmito
falšovanými liekmi môže mať smrteľné následky. Okrem toho existuje trend zameriavajúci
sa na klasický dodávateľský reťazec. Okrem internetu sa falšované lieky čoraz častejšie
vyskytujú v licenčnom distribučnom reťazci. Sedem z trinástich členských štátov, ktoré
mali k dispozícií údaje, zaznamenalo prípady falšovania liekov v legálnom dodávateľskom
reťazci. Pacienti si musia byť úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú skutočne tie, ktoré si
myslia, že užívajú. Používanie falšovaných liekov môže vyústiť do zlyhania liečby a ohroziť
život. Preto som presvedčená, že v centre pozornosti tejto smernice by mala byť ochrana
verejného zdravia pred falšovanými liekmi. Toto zameranie by nemalo byť rozdrobované
ďalšími dodatočnými cieľmi.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Falšovanie liekov sa stalo výnosným
obchodom s minimálnym rizikom zodpovednosti pred zákonom. Na túto situáciu
poukazuje skutočnosť, že len v roku 2008 colné orgány oznámili, že v Európe bolo
skonfiškovaných viac ako 34 miliónov falšovaných liekov. Situácia v EÚ ešte určite
nedospela k stavu v iných geografických oblastiach, kde až 30 % liekov dostupných na
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trhu sú falšované produkty. EÚ však nesmie pripustiť, aby sa dosiahol takýto stav.
V súčasnosti sa odhaduje, že 1 % predávaných liekov sú falšované produkty, existujú však
varovné príznaky svedčiace o tom, že tento podiel stúpa. Nové bezpečnostné nariadenia,
ktoré prijal Parlament, sankcie uplatňované na výrobcov falšovaných liekov a kontrolný
systém medzi výrobcami a spotrebiteľmi sú určené na zastavenie rastu čierneho trhu
s farmaceutickými výrobkami v EÚ.

Zavedenie nových, povinných bezpečnostných nariadení upravujúcich obchodovanie
s liekmi vrátane liekov predávaných cez internet je preto vítaným krokom. Predávanie
falšovaných liekov je trestná činnosť s vážnymi následkami, ktoré môžu postihnúť obrovské
množstvo spotrebiteľov, ktorí si veľmi často vyberajú jednoduchú cestu internetu, aby si
objednali lieky, ku ktorým by inak bez odporúčania lekára nemali prístup.

Vito Bonsignore (PPE),    písomne. − (IT) Vo všetkých európskych krajinách prudko narastá
počet falšovaných liekov. Potvrdzujú to nedávne zistenia, ktoré svedčia o tom, že v Európe
sa každoročne predá prostredníctvom legálneho farmaceutického dodávateľského reťazca
1,5 milióna nepravých balení liekov. Nové odhady tiež naznačujú znepokojujúci nárast
tohto javu, ktorý zahŕňa aj predaj liekov cez internet, a čo je ešte vážnejšie, čoraz častejšie
sa týka nových životne dôležitých liekov.

Nová európska stratégia sa preto musí zaviesť čo najskôr, aby sa mohlo bojovať proti
tomuto javu a aby sa lepšie chránilo verejné zdravie a európski spotrebitelia. Preto som
hlasoval za túto správu, pretože si myslím, že má zásluhu na dosiahnutí dobrého
kompromisu, ktorého hlavným cieľom je chrániť pacientov, aby neužívali falšované lieky.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. − (PT) Musíme naliehavo konať v rámci reakcie
na alarmujúci nárast liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo
pôvodu. Tieto produkty obsahujú väčšinou nízkokvalitné alebo falšované látky, ktoré
predstavujú vážne ohrozenie verejného zdravia a spôsobujú tiež stratu dôvery pacienta
v legálny dodávateľský reťazec. Aby sa zabránilo týmto rizikám, mali by sa sprísniť
požiadavky na overovanie, ktorým podliehajú výrobcovia farmaceutických výrobkov.
V rámci EÚ by sa mali harmonizovať aj bezpečnostné prvky pre lieky, ktoré by mali
umožňovať identifikáciu jednotlivých balení a overenie ich pravosti. Mali by tiež
identifikovať akékoľvek falšované produkty a zároveň zabezpečiť fungovanie vnútorného
trhu s liekmi. Postup hodnotenia rizík by mal zohľadňovať kritériá, ako napríklad cenu
liekov a históriu falšovaných liekov v EÚ a v tretích krajinách, ako aj dôsledky falšovaných
produktov na verejné zdravie vzhľadom na špecifickú povahu príslušných produktov
a závažnosť ochorení, ktoré majú liečiť. Bezpečnostné prvky by mali umožniť overovanie
všetkých balení liekov, ktoré sa dodávajú, bez ohľadu na použitý spôsob dodávania, vrátane
tých liekov, ktoré sú dostupné prostredníctvom kanálov predaja na diaľku.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Obchodovanie s falšovanými liekmi
zvýšilo v priebehu posledných rokov riziká pre verejné zdravie. Existujú znepokojujúce
údaje, že okrem internetu sa stále viac falšovaných liekov dostáva do legálneho
dodávateľského reťazca.

Za správu pani Matiasovej som hlasoval z týchto dôvodov:

1. Správa kladie ochranu pacientov do centra legislatívneho návrhu tým, že prijíma
opatrenia na zabezpečenie prístupu k vysokokvalitnej a primeranej liečbe a k informáciám.

2. Zahŕňa a reguluje internetový predaj liekov, ktorý v návrhu Komisie chýbal napriek
tomu, že viac ako 50 % liekov zakúpených cez internet je falšovaných.
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3. Stanovuje bezpečnostné prvky pre lieky na lekársky predpis a voľne dostupné lieky
(uvedené na čiernej listine) s cieľom zabrániť vstupu falšovaných liekov do legálneho
dodávateľského reťazca.

4. Požaduje plnú sledovateľnosť liekov a zároveň zavádza vo všetkých členských štátoch
systém včasného varovania, aby mohli byť stiahnuté z obehu lieky, pri ktorých existuje
podozrenie, že sú nebezpečné.

5. Falšovanie liekov považuje za organizovanú trestnú činnosť a páchateľom ukladá prísne
sankcie.

6. Vývoz liekov z EÚ do tretích krajín musí spĺňať rovnaké bezpečnostné kritériá, ako sú
tie, ktoré sa vzťahujú na ich dovoz.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. − (PT) Falšovanie liekov je organizovaný zločin, ktorý
ohrozuje ľudské životy práve tak ako obchodovanie s narkotikami. Tento typ trestného
činu však nie je regulovaný rovnakým spôsobom ani nepodlieha rovnakej úrovni sankcií
ako trestné činy súvisiace s narkotikami. Nelegálna výroba liekov kopírovaním alebo
celkom jednoducho vynechaním ich účinných látok si nevyžaduje rozsiahle zariadenia
ani investície. Ľahko sa dá dosiahnuť vysoký zisk. Odhadované údaje ukazujú, že výnosy
z predaja falšovaných liekov v roku 2010 prekročili sumu 50,6 milióna EUR, čo predstavuje
95 % nárast v porovnaní s odhadovanými údajmi spred piatich rokov. Tento nárast je vo
veľkej miere spôsobený nedostatkom podrobnej legislatívy v niektorých krajinách
v dôsledku chýbajúcich zdrojov alebo neochoty ju uplatňovať a tým, že stanovená úroveň
sankcií nemá skutočne odstrašujúci účinok.

Podporujem kompromis, ktorý dosiahla pani spravodajkyňa: je vyvážený a jeho prvoradým
cieľom je ochrana pacientov. Je to krok správnym smerom, aj keď vylučuje dôležité otázky,
ako napríklad to, že uplatňovanie bezpečnostných prvkov sa nevzťahuje na generické lieky
a na voľne dostupné lieky.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Myslím si, že vzhľadom na neustále
rastúce riziká, ktoré predstavujú pre pacientov falšované lieky, je nevyhnutné okamžite
zaviesť dočasné opatrenia na posilnenie bezpečnosti pacientov. Tieto opatrenia musia
stanoviť, aby držitelia výrobného povolenia, ktorí odstránia alebo prekryjú priame
bezpečnostné prvky dobrovoľne zavedené výrobcami, boli striktne braní na zodpovednosť
v prípade, ak sa v dôsledku ich činností dostanú falšované lieky do dodávateľského reťazca.

Anne Delvaux (PPE),    písomne. – (FR) Hlasovala som za túto správu, pretože sa zameriava
na boj proti falšovaným liekom v legálnom dodávateľskom reťazci na úrovni EÚ bez toho,
aby obmedzovala fungovanie vnútorného trhu s liekmi. Snaží sa to docieliť napríklad
zavedením povinností pre prevádzkovateľov v distribučnom reťazci, zabránením tým
prevádzkovateľom, ktorí sa v distribučnom reťazci nachádzajú medzi pôvodným výrobcom
a koncovým prevádzkovateľom (spravidla lekárnikom) alebo koncovým používateľom
(lekárom/pacientom), manipulovať s bezpečnostnými prvkami na obale (to znamená
odstraňovať, meniť alebo zakrývať ich) a stanovením prísnejších kritérií na dovoz účinných
farmaceutických látok z tretích krajín a kontrol produktov.

Diane Dodds (NI),    písomne. – Kvalita liekov je rozhodujúca na zaistenie bezpečnosti
a duševného pokoja spotrebiteľov. Je jasné, že v dôsledku zaplavenia trhu týmito produktmi
rastie ohrozenie zdravia našich voličov, a to najmä preto, lebo falšované produkty sú z roka
na rok sofistikovanejšie. Je to kríza verejného zdravia na globálnej úrovni. V súčasnosti sa
odhaduje, že falšovaných je asi 15 % celosvetových dodávok liekov, pričom sa odhaduje,
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že v niektorých rozvojových krajinách sa predávajú lieky, ktoré môžu byť falšované viac
ako v 30 %. Verejnosť si musí byť na 100 % istá, že produkty, ktoré užíva, sú bezpečné
a vhodné na daný účel. Používanie falšovaných liekov môže mať vážny škodlivý vplyv na
zdravie pacienta a v niektorých prípadoch môže spôsobiť smrť. Je jasné, že na riešenie tejto
otázky je veľmi dôležitá komplexná stratégia na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni,
aby sa zaistilo zachovanie vysokej úrovne verejného zdravia a bezpečnosti.

Edite Estrela (S&D),    písomne. − (PT) Hlasovala som za správu o falšovaných liekoch,
ktorá obsahuje opatrenia na boj proti alarmujúcemu nárastu falšovaných liekov v EÚ, ako
sú napríklad bezpečnostné prvky na overovanie pravosti výrobku v celom dodávateľskom
reťazci, v záujme bezpečnosti pacienta a ochrany verejného zdravia. Teší ma, že Európsky
parlament sa rozhodol posilniť tieto bezpečnostné prvky nielen v rámci konvenčného
dodávateľského reťazca, ale aj v rámci predaja cez internet, ktorý je hlavnou vstupnou
bránou pre falšované produkty. Vítam aj to, že Európsky parlament podporuje potrebu
kontrol liekov vstupujúcich do EÚ a liekov odchádzajúcich z EÚ a plány na uplatňovanie
prísnych sankcií, pretože tieto trestné činy ohrozujú životy.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Myslím si, že bezpečnosť spotrebiteľov je nesmierne
dôležitá, a to najmä vtedy, keď sú príslušní spotrebitelia zároveň pacientmi, ktorí očakávajú,
že lieky, ktoré užívajú, ich uzdravia alebo im aspoň pomôžu výrazne zlepšiť ich zdravotný
stav. Bezpečnosť spotrebiteľov je ešte dôležitejšia, keď sa zameriava na zaručenie pravosti
liekov predávaných na otvorenom trhu, či už prostredníctvom tradičných kanálov alebo
cez internet.

Práve z tohto dôvodu považujem za veľmi dôležité, aby sa prijali veľmi jasné nariadenia
o falšovaní liekov, pretože tento jav rastie v celej Európe a zvyšku sveta a má ničivé účinky
na dôveru spotrebiteľov, na spoločnosti, a čo je ešte dôležitejšie, na zdravie tých, ktorí tieto
falšované lieky užívajú.

Preto túto správu podporujem a chcel by som zablahoželať pani Matiasovej k práci, ktorú
vykonala, a k všetkým kompromisom, ktoré pri rokovaniach dosiahla.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Čierny obchod s liekmi bol už prirovnávaný
k nezákonnému obchodu s vojenskými zbraňami a obchodovaniu s drogami. Je to pohroma,
ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete a ktorá je nočnou morou pre tých, ktorých
povinnosťou je dozerať na verejné zdravie: niekto, kto je chorý, často trpí chronickým
alebo smrteľným ochorením, by mohol užívať čosi, čo je neškodné a nemá žiadny účinok,
alebo aj niečo, čo by mohlo byť dokonca škodlivé. Vieme, že rastie množstvo nepravých
alebo falšovaných liekov v obehu, pričom tieto čísla dosahujú milióny. Je dôležité, aby sme
bojovali proti organizovanému zločinu a cezhraničným priekupníkom a skoncovali
s paralelnými marketingovými reťazcami, napríklad na internete. Preto vítam prijatie
balenia zabraňujúceho vonkajšej manipulácii a vytvorenie systému včasného varovania.

Vítam prijatie tejto smernice Parlamentu a Rady, ktorá prostredníctvom sledovania celého
cyklu výrobku zabráni, aby sa do Európskej únie dostávali falšované a/alebo nepravé lieky,
a posilní ochranu verejného zdravia zlepšením kvality a bezpečnosti konzumovaných
liekov. Na záver by som chcel zablahoželať svojej krajanke pani spravodajkyni Matiasovej
k práci, ktorú vykonala.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Tento problém má vážne následky na verejné
zdravie a na hospodárstva členských štátov. Falšovanie liekov a alarmujúce množstvá,
ktoré sa dostávajú do legálneho dodávateľského reťazca, sú znepokojujúce problémy,
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ktoré je potrebné náležite riešiť a bojovať proti nim. Nemalo by sa zabúdať na to, že lieky
sa falšujú a nezákonne predávajú len preto, lebo existujú hospodárske dôvody, ktoré tento
jav podporujú, ani na to, že existencia generických liekov za ceny, ktoré si ľudia môžu
dovoliť, ziskovosť falšovania znižuje. Správa sa zaoberá dôležitou otázkou predaja cez
internet, ktorý je súčasťou legálneho dodávateľského reťazca. Poukazuje na dôležitosť
zvyšovania informovanosti verejnosti o rizikách spojených s nákupom liekov týmto
spôsobom. Chceli by sme vyzdvihnúť dôležitosť posilnenia spolupráce a koordinácie medzi
príslušnými orgánmi členských štátov, Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a ďalšími
medzinárodnými orgánmi s cieľom výmeny informácií, ktorá umožní zvýšiť poznanie
a pochopenie tohto javu a tak tento boj zlepšiť.

Je potrebné pripomenúť, že takáto spolupráca musí fungovať aj v iných oblastiach, napríklad
v oblasti farmakovigilancie. Od existujúcich európskych štruktúr, ako napríklad od
Európskej agentúry pre lieky (EMA), sa požaduje väčšia transparentnosť v súvislosti so
štúdiami, ktoré vykonávajú, a ich činnosťami. Sme presvedčení, že dosiahnutý kompromis
je pozitívnym krokom v dôležitom boji proti tomuto problému.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písomne. – (GA) Kvalita a bezpečnosť liekov predávaných
občanom Írska vyvoláva veľké obavy. Vítam tento návrh, ktorého cieľom je obmedzenie
falšovaných liekov. Je to dôležité a nevyhnutné opatrenie.

Bruno Gollnisch (NI),    písomne. – (FR) Hlasovali sme za správu pani Matiasovej
o falšovaných liekoch. V Európe bez hraníc, kde môžu voľne obiehať najhoršie falšované
produkty alebo jednoducho nekvalitný brak, je to skutočne otázka verejného zdravia
a bezpečnosti. Nie je však isté, že Európska únia má najlepšie predpoklady na vyriešenie
všetkých problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa zdravia,
liekov alebo farmakovigilancie. EÚ môže byť dokonca ich príčinou, ako napríklad v prípade
smernice z roku 2004 o tradičných rastlinných liekoch v spojení s nariadením z roku 2006
o zdravotných tvrdeniach. Smernica obsahuje požiadavku na registráciu produktov
Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Postup je taký zložitý a taký nákladný, že do konca
roku 2010 bolo zaregistrovaných len 200 rastlinných liekov. Nariadenie dáva Európskemu
úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) právomoc schváliť alebo zamietnuť zdravotné
tvrdenia o potravinových doplnkoch vrátane rastlín. Úrad udeľuje povolenie tak zriedkavo
a zamieta ich z takých svojvoľných dôvodov, že to znepokojilo dokonca aj Komisiu.
Výsledok je ten, že európska legislatíva bude nakoniec uprednostňovať chemické lieky
a farmaceutické laboratóriá. Je tu snaha zlikvidovať odvetvie prírodných liečiv? Kto alebo
čo bude mať z toho osoh? Vôbec to nemusí byť zdravie občanov Európy.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Falšované lieky teraz predstavujú 10 %
farmaceutických produktov predávaných na celom svete a Európa nie je v žiadnom prípade
bezpečná pred touto pohromou, ktorá sa okrem toho rozvíja znepokojujúcim spôsobom.
Preto ma potešilo, že Parlament schválil tento text, pretože my poslanci Parlamentu sme
bojovali za zlepšenie pôvodného návrhu Európskej komisie, ktorý dával prednosť
konkurencieschopnosti farmaceutického priemyslu pred zdravím a bezpečnosťou
Európanov. Tento nový text preto zohľadňuje aj nákup liekov cez internet, ktorý sa musí
lepšie regulovať a kontrolovať, a to pre dobro všetkých.

Salvatore Iacolino (PPE),    písomne. − (IT) Súhlasím s vyhlásením uvedeným v správe
pani Matiasovej, že pacienti musia mať absolútnu istotu, pokiaľ ide o kvalitu liekov, ktoré
užívajú. Zo štúdií je jasné, že užívanie falšovaných liekov je pre pacientov také nebezpečné,
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že ohrozuje ich životy: preto je správne považovať falšovanie za trestný čin, ktorý si
vyžaduje zaujatie pevného postoja Európskou úniou.

Preto podporujem body, ktoré obsahuje táto správa, konkrétne: že by sa mal jasne vymedziť
nielen rozsah pôsobnosti, ale aj rôzni účastníci dodávateľského reťazca s cieľom ujasniť
ich úlohy a zodpovednosti; že sankcie by mali byť rovnocenné so sankciami, ktoré sa
uplatňujú na nelegálne skutky v súvislosti s narkotikami; a že by sa mala zvýšiť
transparentnosť a regulácia predaja liekov na internete, čím by sa spotrebiteľom umožnilo
rozlišovať medzi nelegálnymi prevádzkovateľmi a internetovými lekárňami.

Dnes sa viac ako kedykoľvek predtým vynára ako kľúčový faktor v efektívnejšom systéme
pre boj proti falšovaniu liekov aktívna spolupráca medzi rôznymi vnútroštátnymi
a medzinárodnými agentúrami. Takýto systém môže zabezpečiť primerané monitorovanie
nielen falšovania liekov v rámci Európskej únie, ale aj falšovaných liekov vyvážaných do
tretích krajín, ktorých počet sa neustále zvyšuje. Hlavnou zásadou by mal byť v každom
prípade dobro pacienta.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne.  −  (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože musíme
zohľadniť obavu, ktorá v rebríčku obáv európskych občanov zaujíma čoraz vyššie miesto:
ohrozenie kvality a bezpečnosti liekov, ktoré užívajú. Odhaduje sa, že 1 % liekov predaných
v súčasnosti európskej verejnosti prostredníctvom legálneho dodávateľského reťazca je
falšované. V iných častiach sveta sa predávajú lieky, ktoré môže byť až v 30 % falšované.
Narastá podiel falšovaných inovatívnych a životne dôležitých liekov. Je dobre známym
faktom, že internet predstavuje jednu z hlavných ciest, ktorými falšované lieky vstupujú
na európsky trh. Odhaduje sa, že lieky nakupované prostredníctvom internetu z nelegálnych
stránok, ktoré utajujú svoju skutočnú fyzickú adresu, sú vo viac ako 50 % prípadov
falšované. Ľudia, ktorí hľadajú na internete lacnejšie lieky, sa dajú často oklamať
podvodníkmi predávajúcimi falšované lieky, ktoré obsahujú zložky predstavujúce zdravotné
riziko. Veľké množstvo falšovaných liekov sa dostáva do legálneho dodávateľského reťazca
počas balenia do nových obalov. Príliš dlho sme nereagovali náležite na nečestné subjekty,
ktoré opätovne balia lieky, a podvodníkov, ktorí sa rozbujneli v obrovskom priestore
internetu, zatiaľ čo stále väčší počet ľudí začal vystavovať svoje zdravie a dokonca aj životy
riziku kupovaním liekov z nedôveryhodných internetových stránok. Som rád, že boli
stanovené sankcie pre falšovateľov produktov spolu s opatreniami na zabezpečenie
prísnejšej kontroly. Registrované lekárne v krajinách, v ktorých je predaj liekov
prostredníctvom internetu povolený, musia získať osobitné oprávnenie; na svojich
internetových stránkach musia mať vyobrazené európske logo a musia byť zaradené do
európskej databázy. Pacienti si musia byť úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú skutočne
tie, ktoré musia užívať. Ochrana verejného zdravia pred falšovanými liekmi by mala byť
v centre pozornosti.

Peter Jahr (PPE),    písomne.  −  (DE) Som veľmi rád, že Parlament a Rada sa dokázali
v súvislosti s problémom falšovaných liekov dohodnúť na kompromise. Je to osobitne
dôležité, pretože z falšovania liekov sa stal teraz veľmi vážny problém, ktorý sa rozšíril aj
na životne dôležité prípravky. Prijatím týchto opatrení sme urobili dôležitý krok správnym
smerom a bez nadmernej byrokracie. V prvom rade, na obaly sa majú umiestňovať nové
bezpečnostné prvky a má sa zlepšiť monitorovanie distribučných kanálov. Týmto spôsobom
dosiahneme väčšiu bezpečnosť pre pacientov, ktorá bola vzhľadom na rozsah falšovania
naliehavo potrebná, bez nadmerného zaťaženia zainteresovaných strán.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. − (PL) Lieky užívame na zmiernenie bolesti,
zmiernenie príznakov chorôb alebo na záchranu svojich životov. Často sa stáva, že na ne
míňame značné sumy, ktoré v mnohých prípadoch predstavujú podstatnú časť nášho
príjmu. To je dôvod, prečo nečestní ľudia, ktorí nemajú morálne zásady, falšujú lieky. Žiaľ,
niekedy sa stáva, že pacient v dôsledku užívania týchto liekov zomrie. Preto je potrebné
zintenzívniť preventívne opatrenia v súvislosti s dovozom liekov z tretích krajín, obmedziť
predaj liekov prostredníctvom internetu na minimum a iniciovať kampaň na zvýšenie
informovanosti pacientov o rizikách užívania necertifikovaných, falšovaných liekov
a kampaň, ktorá zaistí, aby tí, ktorí si kupujú lieky, boli informovaní o tom, že v obehu sú
falšované lieky. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že v tomto prípade nie je prioritou ochrana
autorských práv. Najdôležitejšími aspektmi sú ľudské zdravie a život a našou povinnosťou
je urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich chránili.

Constance Le Grip (PPE)  , písomne. – (FR) Hlasovala sme za smernicu o boji proti
o falšovaným liekom. Vzhľadom na počet falšovaných liekov, ktoré boli skonfiškované
v Európskej únii (v roku 2008 bolo skonfiškovaných viac ako 34 miliónov falšovaných
tabletiek), je najvyšší čas, aby Európska únia vytvorila účinný systém sledovateľnosti, ktorý
zaručí pôvod a kvalitu liekov dostupných v Európskej únii. Táto potreba je o to naliehavejšia,
že falšované lieky predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre zdravie Európanov z hľadiska
látok – niekedy toxických látok –, ktoré môžu obsahovať. Zavedenie nových opatrení,
teda elektronických sériových čísel na obaloch liekov na predpis, ktoré umožňujú ich
sledovanie od továrne až k pacientovi, obmedzenie manipulácie počas balenia do nových
obalov a posilnenie kontrol výrobcov a veľkoobchodníkov, predstavuje konkrétny krok
vpred, ktorý zaručí európskym občanom a pacientom vyššiu úroveň bezpečnosti.

A nakoniec by som chcela poukázať na pokrok, ktorý sa v tomto texte dosiahol v súvislosti
s internetovým predajom liekov. Vzhľadom na to, že sa odhaduje, že 50 % liekov
nakupovaných cez internet je falšovaných, tento text stanovuje spoločné logo, ktoré umožní
identifikáciu legálnych internetových lekární. Napriek tomu je na Európanoch, aby boli
ostražití pri internetových nákupoch tohto druhu.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Falšované lieky predstavujú skutočné
ohrozenie celého farmaceutického systému v Európe, pretože okrem nebezpečenstva,
ktorému sú vystavení pacienti, ktorí tieto produkty užívajú, spôsobuje oslabenie dôvery
širokej verejnosti v kvalitu liekov dostupných v lekárňach. Počet falšovaných liekov v EÚ
mimoriadne rýchlo rastie. Môžu obsahovať nekvalitné alebo falšované látky, prípadne
nemusia obsahovať vôbec žiadne účinné látky, alebo môže byť nesprávne ich dávkovanie.
Aj keď je rozsah tohto problému v Európe na rozdiel od iných regiónov relatívne malý,
hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že existuje viacero faktorov, ktoré svedčia
o potrebe rýchleho prijatia opatrení na úrovni EÚ. Nová smernica bude obsahovať sankcie
uplatňované na výrobcov falšovaných liekov, sprísnené bezpečnostné predpisy a systém
overovania, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby sa nebezpečné lieky dostávali na európsky
trh.

Povzbudzujúcim aspektom je to, že Európskemu parlamentu sa podarilo doplniť návrh
Európskej komisie o reguláciu predaja týchto produktov cez internet, ktorý je hlavným
kanálom, ktorým sa falšované lieky uvádzajú na trh EÚ.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písomne. – (PL) V dnešnom hlasovaní som
hlasovala za správu pani Matiasovej o falšovaných liekoch. Myslím si, že dokument, ktorý
sme dnes prijali, zmierni čoraz väčší problém falšovaných liekov a zavedie dobre fungujúci
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systém na monitorovanie európskeho trhu od výrobcu až k pacientovi. Som presvedčená,
že je potrebná koordinácia medzi rôznymi vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi
a že schválením správy robíme krok smerom k posilneniu tejto spolupráce. Myslím si, že
problém falšovaných liekov v Európe je vážny a Európsky parlament prijatím tejto správy
vysiela Komisii jasný signál, že len účinná spolupráca a účinné presadzovanie sankcií
umožnia obmedziť túto prax. Ďakujem.

David Martin (S&D),    písomne. – Falšované lieky sú už rozšírené v rozvojovom svete,
kde 20 – 30 % liekov na trhu sú falšované produkty. Teraz sa v čoraz väčšej miere
nachádzajú v EÚ. Odhaduje sa, že falšované je približne 1 % liekov predaných v Európe.
Táto nová dohoda, ktorú vítam, zavedie povinné bezpečnostné prvky, ako sú plomby
a sériové čísla, pre lieky na predpis. Umožní sa tým ich sledovateľnosť. Pokiaľ nebude
hroziť výnimočné riziko falšovania určitého produktu, generické lieky nebudú zahrnuté
do týchto požiadaviek.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    písomne. – (CS) Navrhovaná správa je dobrým pokračovaním
práce, ktorá bola vykonaná v predchádzajúcom volebnom období. Návrh Komisie sa
napriek mnohým odporúčaniam vyhýba uvedeniu konkrétnych definícií. Takýto prístup
by mohol viesť k neúplnej alebo nevymáhateľnej ochrane pacientov, ktorí sú spotrebiteľmi
liekov. Preto vítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120, ktorý návrh Komisie výrazne
spresňuje. Mimoriadne užitočná je definícia „falšovaného lieku“. Výborný je aj navrhovaný
text týkajúci sa „dodávateľských reťazcov“, ktorý by v prípade schválenia posilnil právo
pacientov na ochranu. Za úplne nevyhnutnú považujem implementáciu odôvodnenia 5c
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 120, ktorý umožňuje vymáhanie a monitorovanie
dodržiavania predpisov EÚ. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvádza do súladu predpisy
EÚ so závermi Súdneho dvora. V tejto súvislosti navrhovaný text tiež umožňuje, aby
členské štáty prijímali vlastné opatrenia na podporu väčšej ochrany spotrebiteľov.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Parlamentu nepožadujú, aby sa bezpečnostné systémy vzťahovali aj na voľne predajné
lieky. Naši spoluobčania však nakupujú veľké množstvá týchto liekov. Preto je ohrozené
ich zdravie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nepožadujú ani to, aby Európska agentúra
pre lieky bola povinná zachovávať úplnú transparentnosť v súvislosti s výskumom a tajnými
dohodami medzi svojimi úradníkmi a farmaceutickými spoločnosťami. To je však
nevyhnutné. Presvedčivým dôkazom je škandalózny prípad benfluorexu, ktorý je vo
Francúzsku známy pod názvom Mediator. Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
však idú správnym smerom, najmä tie, ktoré sa týkajú verejného overovania pravosti
internetových stránok a sankcií. Preto hlasujem za túto správu.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Pretože tento problém je veľmi vážny a ohrozuje
verejné zdravie v EÚ, som presvedčený, že uplatňovanie nových predpisov je rozhodujúce
pre ochranu pacientov pred falšovanými liekmi. Preto som 23. apríla 2010 položil
Európskej komisii otázku o spoločnej operácii s názvom Medi-Fake, do ktorej bolo
zapojených 27 členských štátov, ktoré v tom čase len za dva mesiace skonfiškovali
34 miliónov falšovaných tabletiek.

Z tohto dôvodu som vždy podporoval prísne opatrenia na boj proti tejto situácii ako
prostriedok na zrušenie trhu, ktorý niektorým zločineckým sieťam prináša zisk vo výške
45 miliárd EUR. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hlasoval som za legislatívne uznesenie o návrhu
smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES,
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pokiaľ ide o zabránenie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie
alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca, pretože si myslím, že pozitívne
posilňuje opatrenia proti falšovaným liekom a ich distribúcii, a preto zlepšuje ochranu
občanov. Okrem toho považujem za veľmi pozitívne, že pozícia Parlamentu podporuje
transparentnosť a právo na informácie ako prostriedky na zabránenie tejto nezákonnej
činnosti. Pokladám za dôležité, že sa zameriava na zlepšenie preventívnych opatrení
v súvislosti s dodávaním falšovaných liekov prostredníctvom internetu. Podporujem
zintenzívnenie právneho boja proti distribúcii týchto liekov cez internet, pretože väčšina
prípadov vstupu falšovaných liekov na európsky trh sa uskutočňuje týmto spôsobom.
Hlasoval som za tento text, pretože pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podstatne skvalitňujú
text, ktorý predložila Komisia, keďže posilňujú kontrolné opatrenia, zvyšujú
transparentnosť, zlepšujú prístup k informáciám, a preto umožňujú lepšiu ochranu
občanov.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Pán prezident Jacques Chirac povedal, že
najneprijateľnejšou nerovnosťou je nerovnosť v zdraví. Preto som hlasoval za túto správu,
ktorá sa zameriava na zdravie, a tým na ochranu spotrebiteľov. Falšované lieky sú
pohromou, ktorá bola dlho ignorovaná. Aj keď očividným cieľom sú rozvojové krajiny,
pretože cena legálnych liekov je často taká vysoká, že si ich väčšina obyvateľov nemôže
dovoliť, a kontroly sú málo účinné alebo vôbec neexistujú, vidíme tiež, že čoraz viac
falšovaných liekov sa dostáva do EÚ, najmä cez internet. Je to rastúca hrozba verejnému
zdraviu a bezpečnosti vo všeobecnosti a existuje na celom svete.

EÚ musí zostať ostražitá a energicky presadzovať zmysluplnú politiku proti tejto
neakceptovateľnej pohrome. V súčasnosti je ťažké predložiť údaje o jej hospodárskych
dôsledkoch, pretože výroba sa viac industrializovala. Je to morálny a etický problém, ktorý
podkopáva dôveryhodnosť a účinnosť systémov zdravotníctva. Z tohto dôvodu by mal
boj proti falšovaným liekom osloviť svedomie politických vedúcich predstaviteľov na
celom svete.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – Úplne podporujem správu pani Marisy Matiasovej.
Opatrenia uvedené v správe však považujem za nedostatočné. Je nevyhnutné vypracovať
balík opatrení zahŕňajúci zodpovednosť za distribúciu, podporu, výrobu a realizáciu
falšovaných liekov a zaviesť ho povinne vo všetkých členských štátoch EÚ. Opatrenia by
mali zahŕňať stratu licencie dodávateľov a distribútorov falšovaných liekov, maximálne
pokuty a trestnú zodpovednosť pre všetkých ľudí spojených s nezákonnou činnosťou
v oblasti obchodovania s liekmi. Zodpovednosť vinníkov by mala byť najmenej taká, ako
keby boli drogovými dílermi. Len týmto spôsobom môžeme zastaviť distribúciu falšovaných
produktov a odstrániť čierny trh s liekmi.

Andreas Mölzer (NI),    písomne.  −  (DE) Ľudské zdravie je najväčším bohatstvom našej
spoločnosti a mali by sme využiť vhodné prostriedky na jeho podporu a udržiavanie.
Zvýšený výskyt falšovaných liekov vystavuje čoraz viac pacientov aj v Európe nedozerným
rizikám, za ktoré by mohli zaplatiť dokonca svojimi životmi. Hlasoval som však proti
správe, pretože navrhované opatrenia, najmä kontroly dovozu, nezachádzajú podľa môjho
názoru dostatočne ďaleko.

Rolandas Paksas (EFD),    písomne.  −  (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože
falšovanie liekov je významným problémom v celej EÚ. Musíme preto prijať rozhodné
opatrenia na zabezpečenie toho, že falšované lieky, ktoré by mohli mať nepriaznivé účinky
na ľudské zdravie či dokonca život, nevstúpia na trh. Musíme sa postarať o to, aby sa
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k spotrebiteľom dostali iba bezpečné a účinné lieky, a musíme zastaviť zločinecké skupiny,
ktoré profitujú z falšovaných liekov. Musíme vynaložiť všetko úsilie na to, aby v EÚ platil
prísny systém označovania pre lieky na predpis vrátane bezpečnostného označenia, ktoré
určuje výrobcu a dodávateľa. Domnievam sa, že by sme mali u falšovateľov liekov
uplatňovať prísnejšie tresty. Kontrolný mechanizmus musí účinne fungovať v rámci celej
EÚ vrátane každého článku dodávateľského reťazca. Musíme venovať osobitnú pozornosť
internetovému predaju liekov a zamerať naň bezpečnostné opatrenia – zaviesť prísne
systémy udeľovania licencií, monitorovania a kontroly. Každý členský štát musí urobiť
všetky kroky nevyhnutné na to, aby zabezpečil účinné fungovanie systému, ktorý upozorní
verejnosť na nebezpečné falšované alebo nekvalitné lieky či dokonca poskytne možnosti
na odstránenie týchto liekov z trhu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Základom tejto správy je návrh
Komisie, ktorého cieľom je zabrániť vstupu falšovaných liekov do dodávateľského reťazca
a upozorniť na záležitosť, ktorá čoraz viac znepokojuje Európanov, a to kvalita a bezpečnosť
liekov, ktoré užívajú. Mali by sme zdôrazniť pozitívny účinok tohto návrhu, ktorý
presadzuje diskusiu o závažnej téme s konečným cieľom bojovať proti falšovaným liekom.
Falšovanie liekov je v skutočnosti zločin, ktorý pacientom upiera potrebnú zdravotnícku
starostlivosť a poškodzuje ich zdravie, ba môže spôsobiť až smrť. Hlavným cieľom tejto
smernice by mala byť ochrana verejného zdravia, ako správne uvádza pani spravodajkyňa.
Tento cieľ sa musí prejaviť v právnom základe tejto smernice. Podľa mňa je tiež nevyhnutné
chrániť distribučnú sieť liekov a vytvoriť jasné a presné definície, a to nielen v súvislosti
s rozsahom pôsobnosti tejto smernice, ale aj pokiaľ ide o úlohy a zodpovednosť rôznych
subjektov, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca, teda predajcovia, distribútori,
sprostredkovatelia. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože som presvedčená, že
v súvislosti s touto záležitosťou je potrebné presadiť legislatívne opatrenie, aby sme mohli
riešiť túto narastajúcu hrozbu pre zdravie a zvýšiť bezpečnosť pacientov.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. − V EÚ hrozivo narastá množstvo liekov, ktoré sú
falšované z hľadiska svojej totožnosti, histórie alebo pôvodu. Smernica zavádza povinné
bezpečnostné prvky pre všetky lieky na lekársky predpis a systém rýchleho varovania;
ďalej harmonizované bezpečnostné prvky na overenie pravosti a identifikáciu jednotlivých
balení, ktoré poskytnú dôkaz o neoprávnenej manipulácii pri liekoch na predpis (s
možnosťou vylúčenia niektorých liekov po zhodnotení rizika); nezavádza žiadne
bezpečnostné prvky pre voľne dostupné lieky, ak hodnotenie rizika nepreukáže riziko
falšovania a následne hrozbu pre verejné zdravie; sledovateľnosť: pokiaľ ide o bezpečnostné
prvky, bude existovať jedinečný identifikačný údaj (napríklad sériové číslo), ktorý umožní
overenie pravosti výrobku a jednotlivých balení v celom dodávateľskom reťazci až po
úroveň lekární; členské štáty musia okrem toho vytvoriť systémy, ktoré zabránia tomu,
aby sa podozrivé lieky dostali k pacientom; internetový predaj: podmienky pre dodávky
liekov verejnosti určujú členské štáty; zvýšenú transparentnosť, pokiaľ ide
o veľkoobchodných distribútorov; musia sa uplatňovať sankcie, ktoré platia pre prípady
porušenia vnútroštátnych predpisov.

Frédérique Ries (ALDE),    písomne. – (FR) Falšovanie sa po oblasti značkových výrobkov
a cigariet rozšírilo aj na trh s liekmi. Sedem miliónov liekov, ktoré sa každoročne zadržia,
predstavuje 5 % celkového objemu falšovaného tovaru. Pre európske orgány – justičné,
ako aj colné – to predstavuje obrovský problém. Musia nájsť zdroje tohto nezákonného
obchodovania, ktoré ohrozuje milióny životov na celom svete, a obmedziť ho. Vítam preto
dohodu dosiahnutú medzi Parlamentom a Radou o vytvorení spoločného právneho rámca
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v 27 členských štátoch s cieľom obmedziť riziko falšovaných liekov. Spomedzi hlavných
zlepšení by som spomenula zásadu vertikálneho prenášania zodpovednosti, ktorá sa bude
týkať všetkých subjektov v reťazci – držiteľov výrobného povolenia, veľkoobchodných
distribútorov, sprostredkovateľov a podobne; povinné používanie bezpečnostného prvku
(sériového čísla alebo ochrannej známky) na balení liekov na predpis; zavedenie prísnejších
pravidiel pri inšpekciách vykonávaných v spolupráci s Európskou agentúrou pre lieky
a vypracovanie zoznamu subjektov oprávnených predávať výrobky na diaľku.

Na záver poviem, že je to dôležitý právny predpis. Potrebujeme však rozsiahlejšiu
medzinárodnú spoluprácu a kontroly v rámci informačných technológií na odstránenie
falšovanej viagry, prípravkov na chudnutie, dermatologických krémov a tak ďalej, ktoré
máme k dispozícii jednoduchým kliknutím myšou.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Chcem zablahoželať pani spravodajkyni
Matiasovej k vynikajúcej práci. Falšované lieky sú tichými zabijakmi, aj keď nemajú žiaden
účinok, pretože obsahujú jedovaté látky, ktoré môžu uškodiť tým, ktorí ich užívajú, alebo
dokonca spôsobiť ich smrť. Absencia rámcového právneho predpisu podporuje falšovanie,
ktoré je organizovaným zločinom.

Zaznamenali sme neúmerný nárast tejto kriminálnej činnosti – množstvo zadržaných
falšovaných liekov narástlo od roku 2005 o 400 %. Odhaduje sa, že 1 % liekov, ktoré sa
v súčasnosti predávajú európskej verejnosti prostredníctvom legálneho dodávateľského
reťazca, je falšované a že toto množstvo sa zvyšuje. V iných častiach sveta je možné, že
viac ako 30 % predávaných liekov je falšovaných. Okrem toho sa falšuje čoraz väčšie
množstvo inovatívnych a životne dôležitých liekov.

Dnes sme preto schválili nový právny predpis na zabránenie vstupu falšovaných liekov
do legálneho dodávateľského reťazca a na ochranu bezpečnosti pacientov. Tento právny
predpis sa vzťahuje aj na internetový predaj a zavádza nové bezpečnostné prvky a opatrenia
na podporu sledovateľnosti, ako aj sankcie pre falšovateľov, čím chce zabrániť, aby sa
občanom Európskej únie predávali falšované lieky.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne.  − Ak chceme lepšie chrániť distribučnú
sieť liekov, je nevyhnuté, aby sme mali jasné definície, a to nielen rozsahu, ale aj rôznych
subjektov v dodávateľskom reťazci. Čo je falšovaný liek? Čo je účinná látka alebo čo je
pomocná látka? Návrh Komisie neposkytuje požadovanú jednoznačnosť. To isté platí aj
pre definície rôznych subjektov v dodávateľskom reťazci, ktoré objasňujú ich úlohy
a zodpovednosť. Musíme rozlišovať subjekty, ktoré už boli oficiálne uznané – a ktoré sú
povinné prevziať zodpovednosť –, od tých, ktoré do tejto kategórie nepatria, hoci sa na ne
vzťahuje zodpovednosť distribučného reťazca.

Je preto potrebné, aby sme odlíšili obchodníkov od sprostredkovateľov, ako aj vyjasnili
ich úlohy a zodpovednosť. To isté platí aj pre ostatné subjekty, ako sú prepravcovia
a paralelní obchodníci. Smernica by mala zabrániť nejasnostiam a nemala by poskytovať
priestor na vznik žiadnych takzvaných sivých oblastí. Mala by jasne určovať, ktoré subjekty
a za akých podmienok môžu fungovať v tejto oblasti. Jednoznačnejšie definície umožnia
jej jednoduchšie vykonávanie.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písomne. – V posledných rokoch prudko narastajú
možnosti predaja falšovaných liekov. Neustále sa zvyšujúce riziko vstupu týchto liekov
do dodávateľského reťazca znamená, že musíme nevyhnutne aktualizovať právne predpisy.
Najmä regulácia internetového predaja je veľmi zložitá a dokážeme ju účinne vykonávať
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jedine na medzinárodnej úrovni. Návrh Komisie sa touto otázkou nezaoberal. Výbor pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ho preto výrazne zlepšil tým,
že pridal dôležité ochranné opatrenia pre spotrebiteľov, ktorí nakupujú lieky na internete.
No pre charakter internetu nedokážeme toto riziko úplne odstrániť. Musíme zlepšiť
informovanosť spotrebiteľov o tomto riziku. Oceňujem preto zahrnutie kampaní na
zvyšovanie informovanosti verejnosti, ktoré boli odsúhlasené ako súčasť kompromisu.
Komisia má jedinečnú pozíciu, pokiaľ ide o koordinovanie vzdelávacích kampaní pre
verejnosť, a musí zabezpečiť, aby si členské štáty v tomto ohľade plnili povinnosti.

Bart Staes (Verts/ALE),    písomne. −  (NL) V EÚ došlo k alarmujúcemu nárastu množstva
falšovaných liekov. Môžu obsahovať látky, ktoré majú horšiu kvalitu, sú falšované alebo
nepresne navážené, či už ide o účinné látky, alebo nie, dokonca možno vôbec neobsahujú
účinné látky, čím predstavujú pre pacienta vážne nebezpečenstvo. Priame a nepriame
sociálne náklady pre priemysel na to, že sa v tejto oblasti nepodnikajú žiadne kroky, sú
určite viac ako 10 miliárd EUR. Spolu so Skupinou zelených/Európskou slobodnou
alianciou podporím túto dohodu. Aktualizuje existujúce pravidlá a zavádza bezpečnostné
prvky, ktoré zabezpečia identifikáciu, autentifikáciu a sledovateľnosť výrobku, a zároveň
upravuje internetový predaj liekov, teda jednu z hlavných ciest, ktorými sa falšované lieky
dostávajú na európsky trh. Odhaduje sa, že viac ako 50 % liekov nakúpených
prostredníctvom internetu zo stránok, ktoré neuvádzajú svoju skutočnú fyzickú adresu,
je falšovaných.

Musíme preto rozlišovať legálny zásielkový predaj alebo internetové lekárne od nelegálnych
distribučných reťazcov, kam patrí aj nekontrolovaný nákup prostredníctvom internetu.
Lekáreň s oprávnením na zásielkový predaj musí byť prepojená so zákonne zaregistrovanou
lekárňou a my musíme zabezpečiť, aby každá lekáreň s oprávnením na zásielkový predaj
spĺňala všetky právne požiadavky platné pre lekárne v tom členskom štáte, v ktorom je
právne založená.

Catherine Stihler (S&D),    písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorej cieľom je
zabrániť vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca, a to
prostredníctvom zvýšenia harmonizácie, zlepšenia sledovateľnosti a zabezpečenia toho,
že sankcie budú odrádzajúce a účinné. Keď hovoríme o liekoch, musí byť bezpečnosť
pacientov prvoradá.

Thomas Ulmer (PPE),    písomne. − (DE) Hlasoval som za túto správu, pretože poskytuje
nové základy pre boj proti falšovaným liekom. Išlo o pozvoľný proces. Najprv sa začalo
s tými liekmi, ktoré sa stávajú ľahko predmetom falšovania, a potom sa prešlo k ostatným
liekom v bezpečných obaloch. Uvedeniu liekov na trh predchádza postup zisťovania
a čitateľnosti. Poskytuje sa zvýšená ochrana spotrebiteľom. Pre toto odvetvie to predstavuje
prijateľné náklady.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písomne.  −  (LT) Množstvo falšovaných liekov, ktoré vstupujú
do EÚ, narastá nesmiernym tempom. Spôsobuje to obavy najmä v krajinách ako Litva,
ktorá je súčasťou východnej hranice EÚ. Východná Európa je na hlavnej trase obchodu
s falšovanými liekmi v hodnote miliárd eur. Ide o veľký problém – Komisia hovorí
o 1,5 milióna balení falšovaných liekov, ktoré sa každoročne predajú v Európe v rámci
legálneho dodávateľského reťazca. Ešte zarážajúcejšia je skutočnosť, že objemy sa zvyšujú
až o 20 %. Falšované lieky sú tichí zabijaci. Ľudia, ktorí ich distribuujú, sú nebezpeční
zločinci a ako takých by sme ich mali aj vnímať. Tresty za falšovanie liekov by mali byť
rovnaké ako za obchodovanie s drogami. To bude vyžadovať zlepšenú koordináciu medzi
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rôznymi vnútroštátnymi a medzinárodnými inštitúciami. Musíme rázne zakročiť proti
internetovému predaju falšovaných liekov, pretože internet je jedna z hlavných ciest,
ktorými falšované výrobky vstupujú na európsky trh. Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie je 50 % liekov predaných prostredníctvom internetu falšovaných. Som
presvedčený, že by sme mali okrem iného predovšetkým upozorniť verejnosť na riziká
spojené s nákupom liekov prostredníctvom internetu.

Jaroslaw Leszek Walesa (PPE),    písomne. – (PL) Hlasoval som za legislatívny návrh
uznesenia Európskeho parlamentu v súvislosti s návrhom smernice Európskeho parlamentu
a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zabránenie vstupu
liekov, ktoré sú falšované z hľadiska svojej totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho
dodávateľského reťazca. Niet pochýb o tom, že výskyt falšovaných liekov v oficiálnych
distribučných kanáloch predstavuje hrozbu pre celý európsky farmaceutický systém, a to
tým, že oslabuje dôveru občanov v kvalitu liekov kupovaných v lekárňach alebo na iných
predajných miestach.

Najväčšie znepokojenie podľa mňa vyvoláva aspekt súvisiaci so zmenou rizikového profilu.
Až doteraz falšované výrobky patrili hlavne medzi takzvané lieky s vplyvom na životný
štýl (life-style drugs), pričom v súčasnosti prudko narastá počet prípadov falšovania liekov,
ktoré sú životne dôležité. Je preto nevyhnutné vytvoriť jasnú a jednoznačnú definíciu pre
falšovaný liek, ako aj definovať všetky subjekty v distribučnom reťazci, ako napríklad
predajcov a sprostredkovateľov, ktorí musia podnikať na základe povolení a dodržiavať
pravidlá správnej výrobnej praxe, ako to robia výrobcovia a distribútori. Vzhľadom na
tieto záležitosti považujem za potrebné predovšetkým podporiť akékoľvek opatrenia
zamerané na odstránenie tohto problému.

Návrh uznesenia B7-0096/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia len
vďaka pevnému odhodlaniu Komisie zlepšiť programy financovania, ktoré sa v súčasnosti
používajú, s cieľom zabezpečiť jednoduchší prístup malých a stredných podnikov (MSP)
ku kapitálu na financovanie ich rastu a inovačných politík. V súvislosti so súčasnou
hospodárskou krízou je dôležité to, že zo súčasných systémov podpory EÚ sa odstráni
vplyv byrokracie. Napriek tomu, že súhlasím s opatreniami navrhnutými v tomto uznesení,
chcel by som Komisiu upozorniť na to, že v programovom období po roku 2013 je potrebné
napredovať pomocou ambicióznejšieho opatrenia, teda pomocou iniciatívy Small Business
Act. Nesmieme zabúdať, že v súčasnej situácii je naozaj nevyhnutné, aby sme mali silnú
inštitucionálnu a finančnú podporu MSP, pretože tieto podniky tvoria základ európskeho
hospodárstva a dokážu rásť iba pomocou primeraných a udržateľných nástrojov
financovania.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za tento dôležitý návrh
uznesenia o praktických aspektoch týkajúcich sa revízie nástrojov EÚ na podporu
financovania MSP v ďalšom programovom období. 23 miliónov malých a stredných
podnikov (MSP) v EÚ, ktoré predstavujú približne 99 % všetkých podnikov a poskytujú
viac ako 100 miliónov pracovných miest, výrazne prispieva k hospodárskemu rastu,
sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest, je hlavným zdrojom inovácií a zohráva
kľúčovú úlohu pri udržiavaní a zvyšovaní zamestnanosti. Obmedzená možnosť prístupu
MSP k financovaniu však predstavuje hlavnú prekážku vytvárania a rastu týchto podnikov,
a to najmä v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou. Vzhľadom na to
a na stratégiu Európa 2020 súhlasím s uznesením, v ktorom sa požaduje výrazné zvýšenie
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financovania inovačných finančných nástrojov v rámci rozpočtu EÚ, ktoré uspokoja
finančné potreby MSP. No je potrebné poznamenať, že súčasné finančné predpisy EÚ
týkajúce sa využívania európskych finančných prostriedkov a programov sú nadmieru
zložité a že množstvo času a peňazí, ktoré je potrebné na zosúladenie s týmito predpismi,
je absolútne neprimerané, pokiaľ ide o úžitok, ktorý získa konečný príjemca týchto
finančných prostriedkov. Súhlasím preto so žiadosťou, aby Komisia navrhla zjednodušené
a menej nákladné predpisy a usmernenia, a to hlavne v súvislosti s programami na podporu
nízkoobjemového financovania MSP.

Roberta Angelilli (PPE),    písomne. − (IT) Európska komisia predstavila v októbri minulého
roku politický dokument s názvom Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie,
ktorý obsahuje niekoľko konkrétnych iniciatív, ktorých cieľom je výrazne stimulovať
európsku priemyselnú politiku.

MSP sú, ako ich včera pán komisár Tajani opísal v Parlamente, životodarnou miazgou
hospodárskeho rozvoja. Každé štvrté pracovné miesto závisí od priemyslu, od ktorého
závisí aj naša svetová konkurencieschopnosť, inovácie a výskum. Ak chceme odstrániť
byrokratické prekážky a zjednodušiť predpisy, potrebujeme odhodlanie a koordináciu
európskych a vnútroštátnych inštitúcií, bánk a MSP. Počas uplynulých mesiacov sme urobili
mnoho krokov vpred – prijatie smernice o boji proti oneskoreným platbám, ochrana
ochranných známok a výrobkov, príležitosti na rozvoj ekologického hospodárstva a nové
politiky zamerané na cestovný ruch. Treba však ešte urobiť oveľa viac práce.

Mnohé spoločnosti v EÚ závisia od finančných prostriedkov a stimulov EÚ, preto je
potrebné zaručiť a zlepšiť prístup k úverom. To je v skutočnosti prvoradý cieľ a ja dúfam,
že revízia iniciatívy Small Business Act, ktorú predloží sám pán komisár Tajani 23. februára
v Ríme, sa mu bude dôkladne venovať.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. − (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia.
Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú v EÚ približne 99 % všetkých podnikov
a poskytujú viac ako 100 miliónov pracovných miest. Výrazne prispievajú k hospodárskemu
rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest. Obmedzená možnosť prístupu MSP
k financovaniu predstavuje hlavnú prekážku rastu týchto podnikov. Pokračujúca finančná
a hospodárska kríza ešte viac obmedzila ich prístup k finančným prostriedkom. Bankový
sektor žiada väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky. Som presvedčený, že dostupnosť
systémov záruk za úvery a pôžičky je rozhodujúca z hľadiska zabezpečenia
životaschopnosti tohto sektora, ako aj jeho rastu a potenciálu vytvárania pracovných miest.
Musíme venovať veľkú pozornosť pôžičkám pre MSP z Európskej investičnej banky, pretože
v roku 2008 bolo na tieto pôžičky vyčlenených 15 miliárd EUR, no prieskum ukázal, že
iba malý podiel týchto peňazí sa dostal až k MSP, lebo banky poskytujúce pôžičky
v členských štátoch sprísnili podmienky poskytovania bankových úverov. Som presvedčený,
že Európska komisia musí urobiť nevyhnutné kroky na to, aby zabezpečila, že MSP dostanú
vyčlenené finančné prostriedky, čím sa zaistí životaschopnosť a rast tohto veľmi dôležitého
sektora.

George Becali (NI),    písomne. – (RO) Ohromuje ma počet MSP v Európskej únii –
23 miliónov, ako aj počet pracovných miest, ktoré poskytujú – 100 miliónov. Tieto čísla
jasne poukazujú na to, že musíme posilniť program na financovanie tohto sektora. Európsky
program financovania je rôznorodý, ako aj zložitý. Súhlasím s názorom iniciátorov tohto
návrhu uznesenia, že tento program musí byť čo najkoherentnejší počas obdobia
financovania 2014 – 2020. Podporujem iniciátorov, ktorí majú v úmysle požiadať Komisiu,
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aby povzbudila členské štáty k vykonaniu nevyhnutných reforiem. Tieto MSP sa stretávajú
navzájom na jednotnom trhu, no dostávajú rôzne úrovne podpory v rámci svojho
vnútroštátneho prostredia. Som rovnako presvedčený o prínose jednotného kontaktného
miesta pre všetky finančné nástroje EÚ určené pre MSP, ktoré poslúži na vyváženie
vnútroštátnych a európskych systémov podpory.

Mara Bizzotto (EFD),    písomne. – (IT) Kríza zamestnanosti je viac než dostatočným
dôvodom na prijatie textu, v ktorom výzva uplatniť zásadu subsidiarity v oblasti dôchodkov
konečne uznáva skutočnosť, že vlády musia byť hlavnými aktérmi pri obnove sociálnej
Európy. Len odvážne rozhodnutie v prospech demokracie obyčajných ľudí založené na
reformách v oblasti zamestnanosti, ktoré zvyšujú atraktívnosť práce, a na federalizme
výplatnej pásky, ktorý zohľadňuje rôzne životné náklady v každom regióne Európy –
ktorým by sa prispôsobili platy aj dôchodky –, by predstavovalo skutočnú zmenu
smerovania k obnove. Rada by som zdôraznila ústrednú úlohu, ktorú vo všetkých týchto
oblastiach zohrávajú MSP. V Európe ich existuje veľký počet, čo znamená, že vytvárajú
pracovné miesta a zaisťujú udržateľnosť. Zníženie ceny práce prostredníctvom zníženia
daní a poskytnutie možnosti našim malým podnikom naďalej fungovať a investovať
v regióne sú nevyhnutné kroky, pomocou ktorých možno zaistiť vyrovnanie príspevkov
pre staršie generácie a budúcnosť, ktorú charakterizujú istota a kvalita života pre nové
generácie.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne.  −  (LT) Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o externé
financovanie, veľký počet malých a stredných podnikov (MSP) bude naďalej závisieť
predovšetkým od úverov a pôžičiek. Musíme upozorniť na skutočnosť, že bankový sektor,
ktorý je v súvislosti s kapitálom a rizikami čoraz obozretnejší, požaduje väčšie zábezpeky
a vyššie rizikové prirážky. Obe tieto požiadavky majú za následok nedostatočné
financovanie a premárnené podnikateľské príležitosti a príležitosti na vytváranie pracovných
miest v tomto veľmi rozsiahlom sektore hospodárstva. Vzhľadom na to som presvedčená,
že dostupnosť systémov záruk za úvery a pôžičky je rozhodujúca z hľadiska využitia
potenciálu rastu a vytvárania pracovných miest zo strany MSP. Musíme preto podporiť
existujúce programy na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ. Je naozaj dôležité, aby sa naďalej
uplatňovali nástroje záruk v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie,
finančného nástroja s rozdelením rizika ako súčasti siedmeho rámcového programu, ako
aj v rámci štrukturálnych fondov (JEREMIE). Ich riadnemu uplatňovaniu v súčasnosti bránia
nadmieru zložité administratívne postupy. Komisia by preto mala zjednodušiť podmienky
využívania štrukturálnych fondov spolu s nástrojmi na financovanie MSP, a to najmä
s cieľom financovať revolvingové fondy pre systémy záruk, pričom by sa mala vyhnúť
vytvoreniu štruktúr, ktoré by spôsobili duplicitu existujúcich systémov.

Jan Březina (PPE),    písomne. – (CS) Vzhľadom na skutočnosť, že pokiaľ ide o externé
financovanie, mnohé malé a stredné podniky (MSP) závisia od úverov a pôžičiek, musíme
vytvoriť systémy záruk za úvery a pôžičky a posilniť úlohu Európskej investičnej banky
v tejto oblasti. Komisia by sa mala tiež snažiť odstrániť prekážky rozvoja európskeho trhu
s rizikovým kapitálom a dlhopismi a rozšíriť nástroje na rozdelenie rizík v oblasti
kapitálových investícií. S tým súvisí potreba zvýšiť informovanosť o rizikách týkajúcich
sa existencie početných vnútroštátnych systémov zdaňovania a podpory, ktoré poskytujú
silné stimuly na financovanie dlhu a zároveň obmedzujú financovanie kapitálu. Domnievam
sa, že zložitosť finančných predpisov a usmernení EÚ v oblasti európskych finančných
nástrojov predstavuje vážny problém, a to hlavne vtedy, keď sa európske fondy a programy
používajú na podporu jednotlivých podnikov prostredníctvom poskytnutia relatívne
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malých objemov finančných prostriedkov. Množstvo času a peňazí potrebné na zosúladenie
s týmito predpismi je absolútne neprimerané v porovnaní s úžitkom, ktorý získa konečný
príjemca týchto finančných prostriedkov. Problematický je aj roztrieštený charakter
programov na podporu MSP. Komisia by mala dosiahnuť väčšiu nadväznosť medzi
programom pre konkurencieschopnosť a inovácie, siedmym rámcovým programom, ako
aj programom JEREMIE a vytvoriť jednotné kontaktné miesto, kde MSP budú môcť získať
jasné a zrozumiteľné informácie o tom, ako môžu tieto nástroje využívať.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne.  −  (PT) Týchto 23 miliónov malých a stredných
podnikov (MSP) zohráva v EÚ kľúčovú úlohu pri dosahovaní hospodárskeho rastu
a sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest. Obmedzený prístup k financiám, ktorý
majú MSP, je podľa mňa poľutovaniahodný a súčasná finančná a hospodárska kríza ho
ešte viac zhoršuje. Musíme sprístupniť úverové linky a systémy záruk, aby sme mohli
preskúmať potenciál rastu a tvorby pracovných miest zo strany MSP. Oceňujem vytvorenie
nového nástroja EÚ v oblasti mikrofinancovania podporujúceho zamestnanosť s názvom
Progress. Podporujem uplatňovanie nástrojov záruk v rámci pôsobnosti programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie, finančného nástroja s rozdelením rizika ako súčasti
siedmeho rámcového programu, ako aj v rámci pôsobnosti štrukturálnych fondov
a uplatňovanie iniciatívy Spoločný akčný plán na podporu mikrofinančných inštitúcií
v Európe. Žiadam však Komisiu, aby zjednodušila využívanie štrukturálnych fondov
a urobila ho flexibilnejším, pokiaľ ide o programy financovania MSP. Žiadam aj o väčší
objem finančných prostriedkov na inovačné finančné nástroje v rámci rozpočtu EÚ
a o vypracovanie zjednodušených a menej nákladných predpisov a usmernení.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Myslím si, že treba zlepšiť konkrétne
stratégie, opatrenia a akčné plány Európskej komisie pre európske MSP. Podporujem
vytvorenie nového európskeho nástroja, ktorý poskytne mikrofinancovanie v oblasti
zamestnanosti a zlepší predpisy a prístup MSP k jednotnému trhu a financiám.

Christine De Veyrac (PPE),    písomne. – (FR) Keďže MSP poskytujú v Európe približne
100 miliónov pracovných miest, tvoria základ európskeho hospodárstva. No iba 2 % z nich
majú prístup k finančným prostriedkom EÚ. Z tohto dôvodu som hlasovala za návrh
uznesenia, ktorý prijal Európsky parlament a v ktorom požaduje najmä to, aby sa osobitná
pozornosť venovala financovaniu MSP v ďalšom programovom období EÚ (2014 – 2020)
prostredníctvom využitia inovačných finančných nástrojov. Oceňujem jasný odkaz, ktorý
Parlament vyslal Komisii a Rade. Žiada ich, aby odstránili administratívne prekážky, ktoré
veľmi ťažko prekonávajú hlavne malé podniky a ktoré týmto podnikom bránia v tom, aby
získali prístup k finančným prostriedkom a programom podpory EÚ.

Diane Dodds (NI),    písomne. – Malé a stredné podniky budú zohrávať v celej Európe
kľúčovú úlohu pri oživovaní hospodárstiev, ktoré v súčasnosti zaznamenávajú hospodársky
pokles alebo v tom lepšom prípade iba mierny hospodársky rast. V mojom volebnom
obvode v Severnom Írsku možno 98 % všetkých spoločností zaradiť medzi MSP. Je
nevyhnutné, aby MSP dostali čo najväčšiu podporu a mohli zohrávať svoju úlohu pri
hospodárskej obnove. Čomu však v súčasnosti čelia? Čelia obmedzeniam zo strany bánk,
pokiaľ ide o existujúce úvery a budúce úvery, ktoré potrebujú na svoju existenciu. Európska
únia musí preto hľadať spôsoby, ako motivovať banky, aby poskytovali úvery, a pritom
zabezpečiť to, aby boli dostupné mechanizmy, ktoré zaviedla EÚ na podporu MSP.

Súčasné programy je potrebné zefektívniť a zjednodušiť, najmä pokiaľ ide o postupy
podávania žiadostí a o prístup k týmto programom. Mnohé MSP s obmedzenou pracovnou
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silou sú už teraz pod ťarchou obrovského množstva byrokracie EÚ a jednoducho nemajú
kapacity ani čas na to, aby absolvovali súčasné postupy podávania žiadostí. Niektoré z nich
dokonca neboli ani vytvorené tak, aby zohľadňovali tých, ktorí to naozaj potrebujú.
Zavedené programy majú potenciál pomôcť, ale je potrebné, aby sa táto pomoc ľahšie
získavala.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože
podporujem zmenu spôsobu, akým malé a stredné podniky môžu získať prístup
k európskym financiám, ktoré sú nevyhnutným prostriedkom na ich založenie a rast,
zohľadňujúc vplyv súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá zhoršila tento problém
súvisiaci s prístupom týchto spoločností k verejným a súkromným financiám.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) V Európskej únii je približne 23 miliónov malých
a stredných podnikov (MSP). Ich význam pre národné hospodárstva a ich potenciál rastu
na trhu práce je nepopierateľný. Portugalsko je toho príkladom. Okolo 300 000 MSP
predstavuje viac ako 99 % z celkového počtu spoločností. Tieto podniky priamo
zodpovedajú za viac ako 2 milióny pracovných miest a dosahujú spoločný obrat približne
170 miliárd EUR. V dôsledku nedávnej hospodárskej krízy sa už aj tak obmedzené finančné
kapacity týchto MSP výrazne zhoršili, a to najmä pre ešte prísnejšie podmienky
poskytovania úverov, ktoré zaviedol bankový sektor. Fungovanie programov financovania
MSP sa preto stáva ešte rozhodujúcejším, konkrétne prostredníctvom vyčlenenia väčšieho
množstva finančných prostriedkov z rozpočtu Únie na program pre konkurencieschopnosť
a inovácie v rámci štrukturálnych fondov a na siedmy rámcový program. Musíme tiež
postupne naprávať zlyhania trhu a odstraňovať administratívne prekážky. Správne opatrenia
je potrebné prijímať v správny čas, aby národné hospodárstva členských štátov mohli
dosiahnuť svoj potenciál rastu a prispieť k rastu trhu práce. To umožní členským štátom
rozvíjať sa a povedie to k sociálnej súdržnosti.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Tento návrh uznesenia Európskeho
parlamentu sa zaoberá praktickými aspektmi týkajúcimi sa revízie nástrojov EÚ na podporu
financovania malých a stredných podnikov (MSP) v ďalšom programovom období.
V posledných rokoch v Európe výrazne narastá počet malých spoločností. Už teraz
predstavujú 99 % z celkového počtu, zodpovedajú za približne 100 miliónov pracovných
miest a výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti. Napriek tejto
situácii je pre ne veľmi ťažké získať prístup k financiám, čo sa ešte viac zhoršilo v súčasnej
finančnej kríze, počas ktorej bankový sektor zaviedol prísne požiadavky pre prístup k svojim
mechanizmom financovania.

Vítam preto prijatie tohto uznesenia a dúfam, že programy financovania MSP sa výrazne
posilnia a administratívne postupy sa zjednodušia, a to konkrétne tak, že počet programov
sa zníži a vnútroštátne programy a programy EÚ sa budú navzájom lepšie dopĺňať.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Tento návrh uznesenia je veľmi rozporuplný,
lebo hoci sa miestami pozitívne zmieňuje o opatreniach potrebných na podporu malých
a stredných podnikov (MSP), požaduje a za opodstatnený považuje ten istý druh politík,
ktorý je základom problémov postihujúcich v súčasnosti MSP. Ide konkrétne o Pakt stability
a rastu (PSR), liberalizáciu finančných trhov a takzvanú voľnú hospodársku súťaž. To slúži
jedine na ochranu hospodárskych a finančných záujmových skupín, ktoré účtujú vysoké
ceny, aby dosahovali ešte vyššie zisky, či už pomocou poskytovania úverov alebo
prostredníctvom cien energie a ďalších komodít.
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Potrebujeme okamžitú a účinnú zmenu politiky Únie. Nastal ten pravý čas, aby sme upustili
od PSR a jeho nelogických kritérií a nahradili ho skutočným paktom podporujúcim
zamestnanosť a sociálny pokrok, ktorý povzbudí investície malého rozsahu; ktorý poskytne
mikropodnikom príležitosť rásť a hlavne podporiť skupiny, ktoré majú problémy nájsť
úverové možnosti pre svoje podnikateľské zámery, ako napríklad skupina mladých
podnikateľov; a ktorý presadzuje zamestnanosť s právami a lepšími životnými
podmienkami, aby mohla narastať kúpna sila obyvateľstva.

Elisabetta Gardini (PPE),    písomne. − (IT) Som presvedčená, že tento návrh uznesenia
predstavuje v niekoľkých ohľadoch omeškané opatrenie pre sektor hospodárstva, ktorý
zohráva významnú úlohu v hospodárstve EÚ, a to sektor malých a stredných podnikov.
Vhodná je aj revízia nástrojov podpory v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorá mala
ničivý účinok na MSP, čoho jasným svedectvom je strata 3 250 000 pracovných miest,
a to len počas rokov 2009 a 2010, čo je viac ako tretina nových pracovných miest
vytvorených v tomto sektore. Z tohto dôvodu považujem za dôležité vyzdvihnúť spoluprácu
medzi Európskou komisiou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, ktoré podporujú
hlavne investície, ktoré sú schopné maximalizovať účinnosť programov na financovanie
MSP. Musíme zabezpečiť najmä kontinuitu v rámci úverov prostredníctvom opatrení
týkajúcich sa likvidity a kapitálových požiadaviek a nových iniciatív v troch strategických
oblastiach, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť spoločností v tomto období,
ktoré je ešte stále ťažké, no určite viac zamerané na rozvoj. Ide o oblasti internacionalizácie,
inovácie a rastu veľkosti. Vďaka svojej smernici o boji proti oneskoreným platbám verejných
orgánov už Európa vyslala dôležitý signál s cieľom podporiť MSP. Ak chce stimulovať
hospodársky rast v Európe, mala by pokračovať týmto smerom.

Louis Grech (S&D),    písomne.  − MSP sú významnou súčasťou piliera európskeho
hospodárstva a sú hlavnou hnacou silou tvorby pracovných miest, hospodárskeho rastu,
sociálnej súdržnosti a inovácií v Európe. Účasť a aktívna úloha MSP sú nevyhnutné na
zvýšenie konkurencieschopnosti jednotného trhu. Po prepuknutí finančnej krízy začalo
byť jasné, že európske finančné trhy nie sú v súčasnosti schopné poskytnúť MSP primerané
mechanizmy financovania. Inovatívne malé podniky zamerané na rast musia zvyšovať
vlastný kapitál z externých zdrojov, pretože buď nemajú vlastné finančné zdroje, alebo
nemajú prístup k úverovým možnostiam poskytovaným bankami. Mali by sme podporovať
prostredie, ktoré vo väčšej miere umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť
mikropodnikov a remeselníkov, a to prostredníctvom presadzovania kvalitných služieb
na podporu podnikania, lepších právnych a fiškálnych opatrení a sociálnej ochrany pre
začínajúcich podnikateľov.

Primeranejšie a udržateľnejšie finančné nástroje by mali MSP zaručiť lepší prístup ku
kapitálu. Komisia by mala vynaložiť väčšie úsilie na odstránenie byrokracie z existujúcich
systémov podpory EÚ a zjednodušiť cezhraničné bankové služby tým, že odstráni všetky
existujúce prekážky pri používaní konkurenčných zúčtovacích a vyrovnávacích systémov
a uplatní spoločné pravidlá obchodovania. Komisia by mala vykonať porovnávaciu analýzu
toho, čo majú MSP skutočne k dispozícii na trhu s kapitálovými investíciami, a toho, čo
naozaj potrebujú.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne.  −  (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože
23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP), ktoré predstavujú približne 99 % všetkých
podnikov v EÚ a poskytujú viac ako 100 miliónov pracovných miest, výrazne prispieva
k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest, je hlavným
zdrojom inovácií a zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní a zvyšovaní zamestnanosti.
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Obmedzená možnosť prístupu MSP k financovaniu však predstavuje hlavnú prekážku
vytvárania a rastu týchto podnikov. Súčasná finančná a hospodárska kríza tento problém
ešte zhoršila. Bankový sektor požaduje väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky. Obe
tieto požiadavky majú za následok nedostatočné financovanie a premárnené podnikateľské
príležitosti a príležitosti na vytváranie pracovných miest v tomto veľmi rozsiahlom sektore
hospodárstva. Dostupnosť systémov záruk za úvery a pôžičky je rozhodujúca z hľadiska
využitia potenciálu rastu a vytvárania pracovných miest zo strany MSP. Súhlasím s tým,
že musíme urobiť všetko pre to, aby sme zabezpečili účinné uplatňovanie existujúcich
nástrojov financovania na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, a to zjednodušením
administratívnych postupov a využívania štrukturálnych fondov.

Tunne Kelam (PPE),    písomne.  − Hlasoval som za toto uznesenie, pretože upozorňuje
na jeden z vážnych problémov, ktorým v súčasnosti čelíme. Kríza vo finančnom sektore
priniesla väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky, čo znamená, že je oveľa zložitejšie
získať počiatočné úvery a ďalšie finančné zdroje. Nemôžeme dopustiť, aby MSP trpeli
väčším zaťažením a vyššími administratívnymi nákladmi. Nesmieme dovoliť, aby MSP
krachovali pre byrokraciu a prísnejšie predpisy vo finančnom sektore. MSP sú hnacou
silou našich hospodárstiev – nesmieme ich trestať za zlé hospodárenie vo finančnom
sektore. Takéto uznesenia musíme prijímať dostatočne často na to, aby sme si my, ako aj
Komisia a členské štáty pripomenuli svoje záväzky týkajúce sa zabezpečenia udržateľného
hospodárstva. A to sa dá len s udržateľnými MSP.

Jürgen Klute (GUE/NGL),    písomne. −  (DE) Podpora malých a stredných podnikov zaručí
veľký počet pracovných miest a posilní inovačný potenciál európskeho hospodárstva. Je
teda úplne správne, že chceme pre tieto podniky zabezpečiť primeraný úverový kapitál,
pretože len potom budú schopné realizovať potrebné investície. Musíme však zásadne
odmietnuť zvýšenie rizikového kapitálu, ktoré požaduje Európsky parlament. Namiesto
toho, aby Parlament ukladal bankám povinnosť podporovať reálne hospodárstvo
prostredníctvom primeraných úverov, domáha sa toho, aby sa pre malé a stredné podniky
zjednodušilo získavanie príspevkov z investičných fondov a súkromných kapitálových
fondov na kapitálových trhoch.

Na základe motta „kobylky pre všetkých“ návrh uznesenia miestami žiada súkromné
kapitálové fondy, aby poskytovali viac možností obchodovania s nimi. Takáto situácia by
v ešte väčšej miere ako doteraz menila najmä menšie podniky na hračky v rukách investorov.
Títo investori veľmi často očakávajú neprimerane vysoké dvojciferné zisky, ktoré môžu
dosiahnuť iba tak, že rozdelia získané podniky a rozpredajú ich kúsok po kúsku.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. − (IT) Európske malé a stredné podniky výrazne
prispievajú k hospodárskemu rastu v Európskej únii. V Európskej únii je 23 miliónov MSP,
čo predstavuje 99 % európskych spoločností. Samotné tieto údaje vysvetľujú, prečo chceme
a musíme tieto spoločnosti, ktoré sú skutočnou hnacou silou nášho hospodárstva, chrániť.
Prostredníctvom návrhu uznesenia, o ktorom sme dnes hlasovali, sme sa snažili vyslať
Komisii jasný odkaz, a to, že tieto spoločnosti nesmieme opúšťať. Môj hlas za tento návrh
je z týchto dôvodov súčasťou našej žiadosti o zvýšenie financovania MSP, požiadavky na
menej byrokracie a na prispôsobenie kritérií požadovaných na získanie finančných
prostriedkov, aby z toho MSP mohli mať naozaj úžitok, ako aj súčasťou našej žiadosti
o viac prostriedkov na výskum. Musíme prekonať hospodársku krízu, ktorá zasiahla
v posledných rokoch Európu, a môžeme len dúfať, že prostredníctvom podpory týchto
spoločností dokážeme oživiť svoje hospodárstvo.
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David Martin (S&D),    písomne.  − Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré výrazne
podporuje trvalé uplatňovanie nástrojov záruk v rámci programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie, finančného nástroja s rozdelením rizika ako súčasti
siedmeho rámcového programu, ako aj v rámci štrukturálnych fondov (JEREMIE) s cieľom
podporiť poskytovanie úverov MSP, no i v rámci iniciatívy JASMINE na podporu
mikrofinančných inštitúcií; upozorňuje na to, že ich riadnemu uplatňovaniu v súčasnosti
stoja v ceste príliš zložité administratívne postupy; žiada Komisiu o zjednodušenie
používania štrukturálnych fondov v súvislosti s nástrojmi na financovanie MSP, najmä
pokiaľ ide o financovanie revolvingových fondov pre systémy záruk, pričom zabraňuje
vzniku štruktúr, ktoré by spôsobili duplicitu existujúcich systémov napríklad na
vnútroštátnej úrovni.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) V EÚ máme 23 miliónov malých a stredných podnikov
(MSP), čo predstavuje 99 % všetkých spoločností a viac ako 100 miliónov pracovných
miest. MSP významne prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe
pracovných miest, sú dôležitým zdrojom inovácií a sú kľúčové pri udržiavaní a zvyšovaní
zamestnanosti.

Chýbajú im však možnosti, pokiaľ ide o prístup k financiám, čo predstavuje hlavnú
prekážku pri ich zakladaní a raste. Súčasná finančná a hospodárska kríza tento problém
ešte zhoršuje. Musíme preto vzhľadom na stratégiu Európa 2020 výrazne zvýšiť
financovanie inovačných finančných nástrojov v rámci rozpočtu EÚ, aby sme splnili
požiadavky MSP na financovanie.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Malé a stredné podniky prispievajú zásadným
spôsobom k rastu a sociálnej súdržnosti a zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní
a zvyšovaní zamestnanosti. Obmedzená možnosť prístupu MSP k financovaniu však
predstavuje hlavnú prekážku vytvárania a rastu týchto podnikov. Súčasná finančná kríza
tento problém ešte zhoršila. Banky sú čoraz zdržanlivejšie pri financovaní rizikovejších
podnikateľských projektov, inovatívnych výrobkov alebo prevodov podnikov. Musíme
preto posilniť fungovanie programov financovania MSP, podporiť trvalé uplatňovanie
nástrojov záruk a zvýšiť financovanie inovačných finančných nástrojov. Podniky musia
mať lepší prístup k finančným nástrojom založeným na kapitáli. Zložitosť finančných
predpisov a administratívna záťaž tiež obmedzujú rozvoj MSP. Musíme preto odstrániť
administratívne prekážky a navrhnúť zjednodušené a menej nákladné predpisy
a usmernenia.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne.  − Ide o najužitočnejšie uznesenie za celé obdobie
rokov 2009 – 2011. Naozaj dúfam, že autori tohto uznesenia pokročia a zvážia otázky
týkajúce sa zmiernenia daňového zaťaženia malých a stredných podnikov, že sprístupnia
úverové financovanie za znížené sadzby a zlepšia komunikáciu medzi štruktúrami
financovania EÚ a MSP a napokon že budú monitorovať situáciu v odľahlých regiónoch
EÚ, ako je napríklad Latgale v Lotyšsku. Vláda v súčasnosti dobre naplánovaným
a vypočítavým spôsobom likviduje MSP v oblasti Latgale – zamedzila prístup k informáciám
o stabilizačných fondoch a zvýšila dane a počet kontrolných a represívnych fiškálnych
orgánov. Toto všetko prináša elimináciu daňového základu, v dôsledku čoho sa Lotyšsko
nachádza v súčasnosti na pokraji krachu.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Malé a stredné podniky poskytujú 100 miliónov
pracovných miest v EÚ. Vzhľadom na krízu sa však tieto podniky čoraz častejšie stretávajú
s problémom financovania, pretože väčšina z nich získava financie z externých zdrojov.
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Banky im v súčasnosti ponúkajú úver iba za prísnych podmienok platných pre dotovaný
úver. Bolo by dobré, keby sme boli schopní ponúkať v tejto súvislosti riešenia, ktorých
súčasťou by bolo čo najmenej byrokracie a ktoré by plnili požiadavky oboch strán. Hlasoval
som za túto správu, pretože ak chceme udržať stabilné hospodárstvo, mali by sme podľa
mňa MSP finančne podporiť.

Rolandas Paksas (EFD),    písomne.  −  (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože
malé a stredné podniky (MSP) zásadne prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej
súdržnosti, tvorbe pracovných miest a inováciám. Musíme zaviesť účinné nástroje na
podporu financovania MSP a v nasledujúcom programovom období venovať osobitnú
pozornosť mezanínovým finančným nástrojom, ktoré odstránia prekážky financovania
a podporia vznik a rast nových inovatívnych podnikov. Zabezpečíme tým lepší prístup
k trhom s rizikovým kapitálom a dlhopismi a zároveň odstránime prekážky v rozvoji
týchto trhov. Súhlasím s týmto návrhom, ktorého cieľom je vytvoriť lepšie podmienky
pre začínajúce a inovatívne podniky, aby mohli získať prístup k súkromným kapitálovým
fondom. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zabezpečili účinné uplatňovanie existujúcich
nástrojov financovania na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, a to zjednodušením
administratívnych postupov a využívania štrukturálnych fondov. Je veľmi dôležité, aby
členské štáty zrealizovali zásadné reformy systémov zdaňovania a podpory MSP. Musíme
tiež zvýšiť financovanie z rozpočtu EÚ na inovačné finančné nástroje, pričom vyčleníme
viac finančných prostriedkov na program pre konkurencieschopnosť a inováciu. Okrem
toho musíme odstrániť administratívne prekážky, ktorým čelia MSP, to znamená zefektívniť
riadenie v súvislosti s inovačnými finančnými nástrojmi, zosúladiť programy financovania
MSP a vytvoriť jednotné kontaktné miesto.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písomne. – (EL) Hlasoval som za tento návrh uznesenia
na podporu financovania MSP počas nasledujúceho programového obdobia. Malé a stredné
podniky, ako aj rodinné podniky sú základom väčšiny európskych hospodárstiev. Sú
dielňami, z ktorých vychádzajú inovatívne myšlienky a originálne výrobky. Sú tými
podnikmi, ktoré boli vždy hnacou silou hospodárskeho rastu. Najmä v Grécku táto skupina
podnikov, ktorá predstavuje drvivú väčšinu podnikateľskej činnosti v Grécku, potrebuje
v súčasnej recesii podporu. Prostredníctvom tohto návrhu uznesenia sa Európsky parlament
snaží zdôrazniť, že nová generácia programov EÚ pre malé a stredné podniky sa musí
zakladať na novej situácii v Európe, na zjednodušení prístupu malých a stredných podnikov
k úverom a na vytvorení flexibilných mechanizmov financovania, ako napríklad
mikrofinancovania.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Tento návrh uznesenia o praktických
aspektoch revízie nástrojov EÚ na podporu financovania malých a stredných podnikov
(MSP) v ďalšom programovom období je v súčasnej situácii kľúčový. Obmedzená možnosť
prístupu MSP k financovaniu v skutočnosti predstavuje hlavnú prekážku vytvárania a rastu
týchto podnikov. Súčasná finančná a hospodárska kríza prehĺbila problém, ktorému čelia
MSP pri získavaní prístupu k financiám. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že MSP
prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest a že
sú hlavným zdrojom inovácií a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní zamestnanosti,
pochopíme význam pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tomuto právnemu rámcu,
ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie programov financovania MSP. Zo spomenutých
dôvodov som hlasovala za toto uznesenie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne.  − Európsky parlament upozorňuje na to,
že pokiaľ ide o externé financovanie, veľký počet MSP bude naďalej závisieť hlavne od
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úverov a pôžičiek. Znepokojuje ho, že bankový sektor, ktorý je v súvislosti s kapitálom
a rizikami čoraz obozretnejší, požaduje väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky, pričom
obe tieto požiadavky majú za následok nedostatočné financovanie a premárnené
podnikateľské príležitosti a príležitosti na vytváranie pracovných miest v tomto veľmi
rozsiahlom sektore hospodárstva. Považuje preto dostupnosť systémov záruk za úvery
a pôžičky za rozhodujúcu z hľadiska využitia potenciálu rastu a vytvárania pracovných
miest zo strany MSP. Domnieva sa, že je potrebné podporiť existujúce programy na
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, a zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú
pôžičky poskytované MSP zo strany Európskej investičnej banky (EIB).

Licia Ronzulli (PPE),    písomne.  −  (IT) Hlasovala som za tento text, pretože som
presvedčená, že dokáže do určitej miery pomôcť týmto viac ako 23 miliónom európskych
malých a stredných podnikov, ktoré výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu a sociálnej
súdržnosti v rámci Európskej únie, a to vďaka tomu, že poskytujú 100 miliónov pracovných
miest. V posledných rokoch banky až príliš často požadujú čoraz väčšie záruky od MSP,
ktoré potrebujú kapitál na rozšírenie a oživenie svojej podnikateľskej činnosti.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme výrazne zlepšili finančné nástroje, ktoré môžu
týmto podnikom pomôcť, a tiež aby sme podporili zavedenie nástrojov, ktoré napríklad
umožnia rozdelenie rizika medzi rôzne zainteresované subjekty. Komplikované finančné
predpisy Európskej únie okrem toho často vyžadujú vynaloženie obrovského množstva
času a peňazí len na samotnú byrokraciu. Po tom, ako sme sa my dohodli na usmerneniach,
je na členských štátoch, aby prijali operatívne opatrenia na oživenie a podporu konkrétnych
podmienok, v akých sa nachádzajú ich vlastné MSP, a urýchlili rast v sektore, ktorý sám
osebe predstavuje viac ako 90 % všetkých podnikov v Únii a ktorý je hlavnou životodarnou
miazgou nášho hospodárstva.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    písomne. – (ET) Dnes som hlasovala za tento návrh
uznesenia, ktorý podporuje financovanie malých a stredných podnikov (MSP). Som
presvedčená, že musíme zefektívniť podmienky MSP a využívanie prostriedkov Európskej
únie, aby sme zabezpečili, že sa nezopakuje kríza likvidity, ktorá sa objavila počas finančnej
krízy postihujúcej najmä MSP. Tak v Estónsku, ako aj v celej Európskej únii MSP predstavujú
99 % všetkých podnikov. Z tohto dôvodu je dôležité, aby konkrétne táto väčšina získala
prístup k finančnej podpore, a to najmä počas ťažkých rokov krízy. Úprimne dúfam, že
Európska únia, ako aj MSP opäť dovedú európske hospodárstvo k vzostupu a že
v budúcnosti budeme lepšie pripravení čeliť akejkoľvek novej kríze.

Csanád Szegedi (NI),    písomne. −  (HU) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh
6 k tomuto návrhu. Som presvedčený, že ak máme začínajúcim a inovatívnym podnikom
poskytnúť lepší prístup k finančným nástrojom založeným na kapitáli, musíme ich podporiť.
Komisia by mala klásť väčší dôraz na programy a finančné nástroje naplánované na
nadchádzajúce obdobie a na podporu týchto nástrojov pomocou fondov a nástrojov na
rozdelenie rizika.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne.  −  (PT) Malé a stredné podniky (MSP) sú kľúčovým
prvkom hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v Európskej únii, pretože
zodpovedajú za viac ako 100 miliónov pracovných miest a zohrávajú významnú úlohu
pri prispievaní k sociálnej súdržnosti. Prístup týchto spoločností k finančnému úveru
a pôžičkám je však obmedzený a hospodárska kríza ešte viac zhoršuje túto situáciu, ktorú
už aj tak komplikuje administratívna záťaž. Pokus o zlepšenie spôsobu fungovania systémov
financovania MSP vnímam vo všeobecnosti pozitívne. Som presvedčený, že súčasťou
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takého pokusu musí byť posilnenie úlohy Európskej investičnej banky (EIB) v oblasti
úverových programov, ako aj uplatňovanie nástrojov, ktoré už existujú v rámci programu
pre konkurencieschopnosť a inováciu a v rámci iniciatív Jeremie (Spoločné európske zdroje
pre mikropodniky až stredne veľké podniky) a Jasmine (Spoločný akčný plán na podporu
mikrofinančných inštitúcií v Európe).

Podporujem aj zjednodušenie prístupu MSP k štrukturálnym fondom, hlavne pokiaľ ide
o programy záruk, aby sa predišlo ich duplicite. Bolo by rozumné zvážiť i nové a účinné
finančné nástroje pre nový viacročný finančný rámec, ako napríklad spoločné nástroje
s EIB.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písomne. − (LT) Malé a stredné podniky (MSP) sú pilierom
našej spoločnosti a motorom nášho hospodárstva. V Litve a aj v EÚ predstavujú MSP 99 %
všetkých podnikov. MSP vytvárajú pre Litovčanov viac než 70 % pracovných miest. MSP
zásadným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov Lisabonskej zmluvy, ktoré presadzujú
inovácie, konkurencieschopnosť, sociálnu súdržnosť a vytváranie pracovných miest. Je
preto dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom sa tieto aspekty budú môcť rozvíjať. MSP,
začínajúce podniky a inovatívne spoločnosti musia mať lepší prístup k finančným nástrojom
EÚ. Dostupnosť systémov záruk za úvery a pôžičky je rozhodujúca z hľadiska využitia
rastového potenciálu a potenciálu vytvárania pracovných miest zo strany MSP. V súčasnosti
hrozí riziko, že mnohé investičné plány sa nezrealizujú v dôsledku neistoty a nedostatku
zdrojov. Preto je dôležité, aby banky zvýšili objem poskytovanej likvidity a podporili
investície do reálneho hospodárstva. Je tiež dôležité podporiť kapitálové trhy pre začínajúce
a inovatívne podniky. Musíme sa viac snažiť odstraňovať administratívne prekážky. To si
vyžiada progresívne riadenie a hospodárstvo prepojené s inovačnými finančnými nástrojmi.

Derek Vaughan (S&D),    písomne. − Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú približne
99 % všetkých podnikov v Európskej únii, významne prispievajú k európskemu
hospodárstvu prostredníctvom inovácií, hospodárskeho rastu a tvorby vyše 100 miliónov
pracovných miest. Moje hlasovanie za túto správu odráža význam skutočnosti, že je
potrebné umožniť fungovanie MSP bez nadmerného zaťaženia právnymi predpismi
a spôsobom, ktorý podporí účinnosť, flexibilitu a investície.

Uznávam, že sa dosiahol pokrok pri znižovaní finančnej a administratívnej záťaže MSP,
ako napríklad vytvorením finančného fóra MSP v roku 2010, ale nalieham na Komisiu,
aby urobila viac pre vytvorenie konkurencieschopnejšieho hospodárstva prístupného pre
MSP, ktoré sú také dôležité pre úspech hospodárstva Európy.

Stimuly musia podporiť nevyhnutné reformy finančných systémov v členských štátoch,
sú potrebné investície na podporu inovácií v MSP a administratívne systémy musia pracovať
v prospech týchto podnikov, nie v ich neprospech a musia tak pomôcť pri vytváraní
stabilnejšieho, rôznorodejšieho európskeho hospodárstva.

Artur Zasada (PPE),    písomne. – (PL) Vítam výsledky dnešného hlasovania. Približne 70 %
finančných prostriedkov EÚ pre podnikateľov sa má poskytnúť prostredníctvom využitia
úverových fondov. Nenávratné dotácie sa vyhradia primárne na vysokorizikové projekty,
ktoré sa len ťažko dostávajú k úverom. Podľa odborníkov je pomoc poskytnutá vo forme
zvýhodneného úveru alebo záruky z dlhodobej perspektívy lepšia než nenávratná dotácia.
Podnikatelia profitujú zo zvýhodnených úverov menej. Z týchto úverov však môže
profitovať oveľa viac podnikov a systém požičiavania peňazí by mal – keď sa doň raz vložia
peniaze – fungovať teoreticky neprestajne.
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Preto podporujem myšlienku, že po roku 2014 by sa malo 70 – 80 % podpory
podnikateľom poskytnúť vo forme pôžičiek a záruk a zvyšok vo forme nenávratných
dotácií. Tieto dotácie by boli vyhradené na podporu inovačných vysokorizikových projektov
alebo inými slovami projektov, ktoré by mali problémy splniť požiadavky na pridelenie
pôžičky.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. − (PT) Budúcnosť dôchodkov európskych občanov
patrí medzi hlavné problémy budúcnosti Európy a uznávam ťažkosti, ktorým čelia
dôchodkové systémy členských štátov.

Napriek tomu nesúhlasím s tým, že jediným spôsobom, ako tento problém vyriešiť, je
platiť viac, pracovať viac a dostávať menej počas dôchodku. Chcel by som tiež zdôrazniť,
že za dôchodky sú zodpovedné predovšetkým členské štáty. Európska únia však môže
pridať hodnotu poskytnutím koordinácie medzi rôznymi systémami a sprostredkovaním
osvedčených postupov, keďže má právomoci aj v oblasti prevoditeľnosti dôchodkov
a dohľadu nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (smernica
IORP – o činnosti a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového
zabezpečenia).

Hlasujem za túto správu len pre kompromis založený na viac než 450 pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhoch, ktoré obsahujú niektoré z hlavných výhrad týkajúcich sa bielej
knihy. Upozornil by som aj na to, že dôstojné a trvalo udržateľné dôchodkové systémy
možno dosiahnuť len tak, že sa bude bojovať proti hospodárstvu s pracovnými miestami,
ktoré sú neisté, nízko platené a majú nízku kvalitu. Financované dôchodky sa musia zakladať
na solidarite a to sa musí zohľadniť v nariadeniach EÚ.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za toto veľmi dôležité
uznesenie o európskych dôchodkových systémoch. Európa starne a vzhľadom na
zhoršovanie sa demografickej situácie a klesajúcu mieru pôrodnosti sa neustále zvyšuje
počet ľudí v dôchodkovom veku. Význam sociálneho zabezpečenia a dôchodkových
fondov preto nepochybne vzrastá, a to najmä vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu.
Ľudia sa vo svojej starobe musia cítiť bezpečne a toto možno dosiahnuť len pomocou
stabilných, dobre fungujúcich dôchodkových systémov. V Európskej únii momentálne
existuje 100 rôznych dôchodkových systémov. Vzhľadom na veľké rozdiely medzi
členskými štátmi občania EÚ pociťujú nerovnosť. Ľudia, ktorí celý život tvrdo pracovali,
najmä v nových členských štátoch EÚ, dostávajú v porovnaní s občanmi v starých členských
štátoch EÚ dôchodok v inej výške. V dôsledku toho sa cítia ako občania druhej triedy.
Regulácia dôchodkových systémov je nepochybne vecou členských štátov, je ale jasné, že
v tejto oblasti je potrebná väčšia koordinácia zo strany Európskej únie. EÚ sa musí postarať
o tých, ktorí najviac potrebujú pomoc: o postihnutých, nezamestnaných a ľudí
v dôchodkovom veku. Európska únia sa musí pokúsiť v záujme prosperity občanov
a prostredníctvom členských štátov vyrovnať úroveň dôchodkových systémov. To by
nepochybne prispelo k zlepšeniu životnej úrovne ľudí a hospodárskemu rastu EÚ.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Počet dôchodcov v Európskej únii stúpa
v dôsledku zvyšovania priemernej dĺžky života. Dôchodkové systémy patria do pôsobnosti
členských štátov, pričom platia rôzne pravidlá týkajúce sa veku odchodu do dôchodku
a peňazí vynaložených na sociálne zabezpečenie. Finančná kríza viedla k nárastu
nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj k prehĺbeniu rozpočtových
deficitov a problémom s financovaním dôchodkov. To zvýraznilo krehkosť určitých
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systémov financovania. Prevaha pracovných miest na dobu určitú znížila mieru príspevkov
do dôchodkových systémov, čo malo negatívny vplyv na ich stabilitu. Správa Európskeho
parlamentu a zelená kniha Európskej komisie sa snažia o udržanie dôchodkových systémov,
ktoré sú prispôsobené potrebám občanov bez spochybňovania autority štátu a bez
presadzovania názoru, že jeden model sa hodí pre všetkých.

Myslím si, že solidarita medzi štátmi a generáciami je významným faktorom úspechu
politík EÚ. Na úrovni EÚ existuje koordinácia aspektov dôchodkových systémov, ktoré
súvisia s fungovaním vnútorného trhu, ako napríklad dodržiavanie požiadaviek Paktu
stability a rastu a stratégie EÚ 2020. Hlasovala som za túto správu, ktorá podporuje úsilie
členských štátov splniť očakávania občanov z hľadiska primeraného, trvalo udržateľného
a bezpečného dôchodkového systému.

Liam Aylward (ALDE),    písomne. − (GA) Európske obyvateľstvo starne a nepotrvá už
dlho, kým sa veková skupina obyvateľov nad 55 rokov stane najväčšou vekovou skupinou
v EÚ. Hoci v súčasnosti pripadajú štyria ľudia v produktívnom veku na jednu osobu vo
veku nad 65 rokov, tento pomer sa do roku 2050 zmení na dva ku jednej.

Hlasoval som za túto dobre načasovanú správu. Hoci právomoc rozhodovať
o dôchodkových záležitostiach majú jednotlivé členské štáty, EÚ a členské štáty musia
spolupracovať a vypracovať konečný, trvalo udržateľný a finančne životaschopný systém.
Pracovníci sú dnes mimoriadne mobilní, a preto je veľmi dôležité, aby bolo možné
prevádzať dôchodky z jedného členského štátu do druhého. Dôchodkové systémy sa musia
prispôsobiť, aby boli flexibilné, transparentné a prístupné. Musia sa poskytnúť informácie
vzhľadom na dostupné alternatívy a rôzne aspekty rozličných typov dôchodkov.

Podporujem vyjadrenie správy o väčšom dôraze na vzdelávanie vo finančnej oblasti
a o podporovaní informovanosti o šetrení na dôchodok.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. − (LT) Európska únia stojí pred obrovskými
problémami, pričom jedným z najvýznamnejších je starnutie obyvateľstva. Vzhľadom na
meniace sa demografické trendy sa predlžuje priemerná dĺžka života a starší ľudia sú zdraví
a aktívni a dlhšie sa zúčastňujú na dianí v spoločnosti. Zároveň v dôsledku nízkej miery
pôrodnosti klesá počet ľudí v produktívnom veku, a preto budú mať systémy sociálneho
zabezpečenia členských štátov veľké problémy. Finančná kríza viedla k nárastu
nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia a poukázala na krehkosť niektorých
systémov dôchodkových fondov. V mnohých členských štátoch sa prehlbujú rozpočtové
deficity a vznikajú problémy s financovaním dôchodkov. Niektoré súkromné dôchodkové
fondy už neboli schopné plniť svoje záväzky, a preto je v budúcnosti veľmi dôležité riadne
regulovať činnosť a kontrolu týchto fondov. Súhlasil som s touto správou a som presvedčený
o tom, že je nevyhnutné poskytnúť nové stimuly na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ
s cieľom vytvoriť silné, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy.

Regina Bastos (PPE),    písomne. − (PT) Otázka trvalej udržateľnosti systémov sociálneho
zabezpečenia sa stala témou politického programu Európy, ktorej sa nemožno vyhnúť.
Nárast priemernej dĺžky života, starnúce obyvateľstvo, slabý hospodársky rast a zvýšená
nezamestnanosť sú faktory, ktoré prispievajú k nerovnováhe systémov sociálneho
zabezpečenia. V dôsledku súčasnej situácie je nevyhnutné prijať rozhodnutia, ktoré zaistia
trvalú udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia.

Hlasujem za túto správu, pretože podporuje potrebu spoločne vybudovať systém, ktorý
bude trvalo udržateľný, bezpečný a ktorý poskytne primerané dôchodky na úrovni
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členského štátu. Správa uznáva, že sloboda pohybu v Európe sa neobmedzuje na
ustanovenie podľa prvého piliera, ale že mobilita je nevyhnutná pre efektívny a účinný trh
práce. Správa podporuje vytvorenie európskej dôchodkovej platformy zahŕňajúcej
zástupcov inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a relevantných zainteresovaných strán, aby
bola možná výmena informácií o osvedčených postupoch a pomoc pri príprave politických
iniciatív, a to všetko v súlade so zásadou subsidiarity. Vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila
vytvorenie pracovnej skupiny zameranej na problematiku dôchodkov.

George Becali (NI),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu a súhlasím so
spravodajkyňou, ktorá jasne a dobrými argumentmi uvádza nielen potrebu medzigeneračnej
solidarity, ale poukazuje aj na veľké rozdiely medzi vnútroštátnymi dôchodkovými
systémami v Európe. Súhlasím s tým, že je potrebná koordinácia na úrovni EÚ, pričom
najlepšie argumenty nám na tento účel poskytujú účinky krízy, ktorá je už, dúfajme, za
nami. Vplyv verejných výdavkov v členskom štáte sa ľahko prenesie aj na druhý členský
štát, pričom dôchodkové fondy sú súčasťou finančných trhov. Vítam myšlienku flexibilného
trhu práce pre dôchodcov vzhľadom na demografické zmeny, ktoré zažívame, a zrejmý
trend predlžovania pracovného života. Súhlasím s myšlienkou, že nielen každý členský
štát, ale aj Únia ako celok musia prispôsobiť svoje politiky koncepcii aktívneho starnutia.

Bastiaan Belder (EFD),    písomne. − (NL) Trvalá udržateľnosť našich dôchodkových
systémov je problémom, ktorý sa v Európe príliš dlho posúva ako horúci zemiak. Percento
ľudí, ktorí sú na dôchodku, stúpa. V snahe udržať dôchodky na trvalo udržateľnej úrovni
nemajú členské štáty na výber a musia reformovať svoje dôchodkové systémy. To priamo
súvisí s trvalou udržateľnosťou verejných financií a pravidlami pre zdravú eurozónu:
Paktom stability a rastu. Jednoznačne podporujem pani spravodajkyňu
Oomenovú-Ruijtenovú, keď zdôrazňuje význam tvorby dôchodku prostredníctvom
zamestnávateľa (takzvaný druhý pilier) a individuálneho dôchodkového sporenia (tretí
pilier). Žiaľ, už nemôžeme predpokladať, že štátny dôchodok (prvý pilier) bude stačiť na
udržanie životnej úrovne, na dosiahnutí ktorej pracovníci pracovali. Aspekt subsidiarity
si vyžaduje na to, aby sa táto otázka ďalej rozpracovala. Na úrovni eurozóny potrebujeme
dohody, na základe ktorých členské štáty zaručia, že reforma ich dôchodkových systémov
sa prejaví trvalou udržateľnosťou verejných financií. Aké alternatívy sa zvolia v rámci tohto
procesu – to by podľa môjho názoru malo byť výlučne vecou členských štátov. Otázky,
ako napríklad zapojenie žien do trhu práce, by mali byť otázkou ich sociálnej politiky
a politiky trhu práce. Ak sa ľudia dobrovoľne rozhodnú pracovať na čiastočný úväzok,
aby mohli lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život a povinnosti v oblasti opatery, tak
Európa by nemala pôsobiť proti tomu.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    písomne. – (FR) Hoci členské štáty sú naďalej v plnom
rozsahu zodpovedné za druh a organizáciu svojho dôchodkového systému, naďalej platí,
že európske hospodárstva sa stali vzájomne závislými a že diskusie o hospodárskom riadení
sa zameriavajú aj na životaschopnosť a trvalú udržateľnosť dôchodkových systémov. EÚ
musí preto zohrávať úlohu koordinátora.

Spravodajkyňa vyvinula veľké úsilie, aby dosiahla kompromis. Tento text obsahoval
niekoľko dobrých myšlienok, v neposlednom rade to, že dôchodkové systémy by mali
všetkým občanom zaručiť dôstojnú životnú úroveň, že by sa mala rešpektovať rôznorodosť,
že nerovnosť medzi mužmi a ženami je neprijateľná a neospravedlniteľná, že by sa mal
uplatniť celoživotný postoj k dôchodkom a že starší pracovníci by mali byť začlenení do
spoločnosti.
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Zároveň sme však pri prílišnej snahe o kompromis dospeli k textu, ktorý je miestami
nejasný a príliš otvorený rôznym interpretáciám. Okrem toho je tu stále niekoľko
myšlienok, s ktorými nemôžem súhlasiť, ako napríklad vyzývanie členských štátov, aby
zlepšili prístup občanov k systémom súkromného sporenia a podporovali prácu starších
ľudí pomocou opatrení v oblasti oslobodenia od daní a sociálnych odvodov. Z týchto
dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní zdržal hlasovania.

Sergio Berlato (PPE),    písomne. – (IT) Demografický vývoj, konkrétne obrátená populačná
pyramída, ktorú môžeme čoskoro očakávať, a dlhšia priemerná dĺžka života, čo znamená,
že starší ľudia zostávajú v zamestnaní a dlhšie sa zúčastňujú na dianí v spoločnosti,
odôvodňujú potrebu prehodnotiť systémy sociálneho zabezpečenia. Finančná
a hospodárska kríza spolu s demografickými zmenami má vplyv na dôchodkové systémy.
Pre vyššiu nezamestnanosť, pomalší rast, nižšiu návratnosť investícií a vyššie verejné deficity
je oveľa ťažšie dosiahnuť, aby dôchodkové systémy poskytovali primerané dôchodky.
Najmä mladí ľudia s vysokou úrovňou vzdelania vstupujú na trh práce neskôr, nepracujú
teda dostatočne dlho, aby získali nárok na dôchodok, keď dosiahnu zákonom stanovený
vek odchodu do dôchodku.

Treba zohľadniť aj to, že neprimerané dôchodky môžu viesť k poklesu spotreby a v dôsledku
zníženého dopytu k hospodárskej nestabilite v krajine. Z tohto dôvodu si myslím, že je
potrebné skutočne prijať kroky na nové definovanie budúcnosti mladých a starých ľudí
a prispieť tak k bezpečnému a primeranému príjmu po odchode do dôchodku, pričom je
potrebné poskytnúť čerstvý impulz právomociam členských štátov a zároveň zohľadniť
sociálnych partnerov a Európu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. − (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože
vzhľadom na rýchle starnutie európskeho obyvateľstva je potrebné venovať osobitnú
pozornosť veku odchodu do dôchodku, zaručeniu bezpečnosti dôchodkových fondov
a posilneniu spoločných minimálnych dôchodkových úrovní s cieľom zaručiť normálne
životné podmienky pre všetkých starších ľudí Európy. Hoci stanovenie dôchodkového
veku a výška dôchodkov je právomocou samotných členských štátov, Európsky parlament
a Komisia navrhujú opatrenia, ktoré by pomohli prekonať problémy hroziace dôchodkovým
systémom. Určitá miera koordinácie reforiem vnútroštátnych dôchodkových systémov
je okrem toho nevyhnutná, pretože vytvárame vnútorný trh a plníme stratégiu Európa
2020. Je poľutovaniahodné, že zelená kniha Komisie nevenuje takmer žiadnu pozornosť
rodovej rovnosti. Ženy majú častejšie než muži netypické pracovné zmluvy alebo pracujú
na neistých pracovných miestach, a preto v priemere zarábajú menej. Ženy okrem toho
prerušujú svoju pracovnú kariéru častejšie vzhľadom na materstvo a starostlivosť o deti
a starších alebo postihnutých rodinných príslušníkov, a preto strácajú poistenecké záruky
a nakoniec dostanú nižší dôchodok. Treba uznať, že neexistuje nič také ako dokonalý
dôchodkový systém. Hospodárske a finančné možnosti jednotlivých členských štátov sú
rôzne, a preto treba venovať viac pozornosti spôsobu, ako zlepšiť dôchodkové systémy,
napríklad načasovaním začiatku pracovného života, flexibilným posudzovaním
dôchodkového veku, lepším zosúladením pracovného a rodinného života a všeobecnými
kritériami pre stanovenie minimálneho dôchodku.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Verejné systémy priebežného
financovania, ktoré fungujú v niektorých členských štátoch, čelia veľkému nárastu nákladov,
čo znamená rastúci tlak na solidaritu a väčšiu záťaž pre mladšiu generáciu.
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Môže sa zdať, že rok 2060 je ešte ďaleko, ale to vôbec nemení prognózy: obyvateľstvo,
ktoré čoraz viac starne, nízka miera pôrodnosti, a preto obrovský tlak na rozpočty. Každý
členský štát je, samozrejme, priamo zodpovedný za vybudovanie vlastného dôchodkového
systému. Táto právomoc je v podstate nespochybniteľná a nikto ani nenaznačil, že nejaký
jednotný model by vyhovoval všetkým. Je však dôležité vyzvať na primerané, trvalo
udržateľné a bezpečné dôchodky v čase, keď bude Európa o niekoľko desaťročí čeliť
demografickej katastrofe, ktorej prvé náznaky sa už začali prejavovať.

Zvýšenie veku odchodu do dôchodku patrí medzi hlavné riešenia, keď sa diskutuje o tom,
že štáty už nebudú mať dostatok obyvateľov v produktívnom veku, ktorí by dokázali platiť
dôchodky tých, čo odišli z trhu práce. Postupné zvyšovanie dôchodkového veku je za
týchto podmienok skutočne prirodzené riešenie, čo podporuje skutočnosť, že priemerná
dĺžka života je oveľa dlhšia než pred 40 rokmi.

Vito Bonsignore (PPE),    písomne. – (IT) Blahoželám spravodajkyni k tomu, že Parlament
upozornila na takú podstatnú a citlivú otázku. Je pravda, že finančná a hospodárska kríza
a demografické zmeny spolu s nárastom priemernej dĺžky života podnietili všetky členské
štáty, aby posilnili svoje dôchodkové politiky. Tieto opatrenia preto poskytujú impulz na
modernizáciu a koordináciu vnútroštátnych politík v oblasti úpravy dôchodkových
systémov, trvalej udržateľnosti, rovnováhy medzi dĺžkou pracovného života a dĺžkou
dôchodkov, väčšej transparentnosti dôchodkových systémov a ochrany platobnej
schopnosti. Súhlasím najmä s tým, že spravodajkyňa venovala pozornosť zamestnaným
ženám, ktoré sú často diskriminované v porovnaní s mužmi, pokiaľ ide o dôchodky.

Takisto súhlasím s tým, že je potrebné predĺžiť pracovný život prostredníctvom modernej
politiky zamestnanosti a zlepšenia pracovných podmienok, a súhlasím s tým, že je potrebné
zabezpečiť väčšiu transparentnosť dôchodkových systémov a informácií poskytovaných
občanom.

Mám však veľké obavy v súvislosti s vážnymi dôsledkami, ktoré by mohli mať opatrenia,
na prijatie ktorých tento dokument vyzýva, na rozpočty členských štátov, z ktorých mnohé
sú už teraz pod veľkým tlakom v dôsledku vážnej hospodárskej krízy.

Alain Cadec (PPE),    písomne. – (FR) Vítam prijatie tejto správy Európskym parlamentom,
v ktorej vyzýva členské štáty EÚ, aby vytvorili primerané, trvalo udržateľné a bezpečné
dôchodkové systémy. Opäť potvrdzuje hlavný cieľ dôchodkov: zaručiť sociálnu súdržnosť
v duchu rovnosti generácií. V súvislosti s demografickými zmenami a hospodárskou krízou
musia dôchodky zostať základnou súčasťou nášho sociálneho paktu. Napriek tomu by
som chcel jasne vyjadriť, že každý členský štát má právo organizovať svoj vlastný
dôchodkový systém a že Európska únia má len uľahčiť koordináciu medzi členskými
štátmi.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. − (PT) Hospodárska a finančná kríza výrazne
zhoršila demografické problémy v EÚ a viedla k nárastu nezamestnanosti, chudoby
a sociálneho vylúčenia. Cieľ 75 % miery zamestnanosti stanovený v stratégii Európa 2020
by mal pomôcť zabezpečiť trvalú udržateľnosť dôchodkových systémov, keďže je spojený
s vyššími úrovňami zamestnanosti, vyššou produktivitou a hospodárskym rastom.
Holistický prístup prijatý v zelenej knihe sa snaží poskytnúť čerstvý impulz na vnútroštátnej
úrovni a na úrovni EÚ s cieľom vytvoriť stabilné, trvalo udržateľné a bezpečné dôchodkové
systémy vhodné z dlhodobého hľadiska. Malé a stredné podniky (MSP) patria medzi hlavné
zdroje zamestnanosti v EÚ a významne prispievajú k trvalej udržateľnosti a primeranosti
dôchodkových systémov v členských štátoch. Vyzývam na rozvoj odvetvových,
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medziodvetvových alebo územných fondov s cieľom zvýšiť mieru zapojenia pracovníkov
v MSP do dôchodkových systémov.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Hlasoval som proti správe o zelenej
knihe týkajúcej sa európskych dôchodkových systémov. Správa jasne podporuje
harmonizované, antisociálne politiky Európskej únie a obmedzenie sociálnych práv na
najnižší spoločný liberálny menovateľ. Text pripravuje zvýšenie veku odchodu európskych
pracujúcich do dôchodku a prepojenie dôchodkového veku s priemernou dĺžkou života.
Európski pracovníci, ktorí zaplatili záchranu bánk a musia znášať vyčerpávajúce úsporné
opatrenia, sú opäť nútení zaplatiť dôsledky krízy, ktorú nespôsobili, a to tým, že majú
pracovať dlhšie a dostať nižšie dôchodky. Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej
ľavice – Nordická zelená ľavica predložila alternatívne uznesenie k zelenej knihe
o dôchodkoch, ktoré, žiaľ, nebolo prijaté, a zdôraznila potenciál zlepšenia dôchodkov
a dôchodkového veku v prospech pracovníkov. To možno uskutočniť bez zvýšenia
vekového limitu prostredníctvom zvýšenia pracovných práv, predovšetkým práv mladých
ľudí, prostredníctvom vyššej mzdy a zároveň vyššieho zdanenia finančného kapitálu
a finančných transakcií.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. − (PT) Hoci zodpovednosť za vyplácanie dôchodkov
znášajú členské štáty, je napriek tomu dôležité, aby v súvislosti s určitými aspektmi
existovala koordinácia na európskej úrovni. Uvedomujem si, že medzi dôchodkovými
systémami v Európe existujú rozdiely. Je však jednoznačne potrebné vytvoriť stratégiu,
ktorá zvýši súdržnosť a súlad v otázke dôchodkov s plným rešpektovaním zásady
subsidiarity a zásady solidarity. Táto stratégia musí zohľadniť súčasnú hospodársku
a demografickú situáciu, ale aj dokončenie vnútorného trhu. Preto nesmieme zabudnúť,
že sloboda pohybu v Európe je základným právom európskych občanov, čo zahŕňa mobilitu
jednotlivcov, a to konkrétne pracovníkov, ktorí musia mať možnosť profitovať z efektívneho
a účinného trhu práce, ako aj zo záruky, že budú mať prístup k trvalo udržateľnému,
bezpečnému a primeranému príjmu po odchode do dôchodku. Je tiež dôležité poskytnúť
verejnosti primerané a priebežné informácie o jej právach vzhľadom na dôchodkový
systém, najmä pokiaľ ide o systémy týkajúce sa cezhraničných aktivít a mobility.

George Sabin Cutaş (S&D),    písomne. – (RO) Hlasoval som za uznesenie, v súvislosti
s ktorým som bol vymenovaný za spravodajcu Výboru pre hospodárske a menové veci
požiadaného o stanovisko. Myslím si, že konečný text uznesenia je vyvážený a že zdôrazňuje
význam verejného dôchodkového piliera a potrebu primeraného druhého piliera vo
všetkých členských štátoch. Snažil som sa navrhnúť myšlienku, aby sa definoval minimálny
dôchodok na úrovni EÚ, ktorý by zaručoval bezpečný a dôstojný príjem pre európskych
občanov. Žiaľ, návrh nezískal dostatočne pozitívnu spätnú väzbu zo strany kolegov
poslancov. Dúfam však, že Európska komisia v budúcnosti predloží návrh tohto druhu.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Myslím si, že je prospešné, že stratégia
Európa 2020 podporuje aktívnu a cielenú politiku trhu práce, ktorá pomôže zvýšiť mieru
zamestnanosti starších pracovníkov, žien, príslušníkov menšinových skupín a dlhodobo
nezamestnaných. Myslím si, že vďaka dosiahnutiu tohto cieľa bude Európa svedkom
zvýšenia počtu pracujúcich ľudí, a teda aj hospodárskeho rastu, čo bude mať pozitívny
vplyv na životaschopnosť dôchodkových systémov na úrovni EÚ.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    písomne. − (NL) Dnes som hlasoval za správu pani
Oomenovej-Ruijtenovej o dôchodkoch. Ako spravodajca Výboru pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko v súvislosti s touto správou som mal
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príležitosť konštruktívne pracovať so spravodajkyňou. Stanovisko Výboru pre vnútorný
trh a ochranu spotrebiteľa sa vo veľkej miere uvádza v správe pani Oomenovej-Ruijtenovej.
Myslím si, že správa je primeraná a vyvážená a že vychádza z toho, že vzhľadom na členské
štáty by mali dôchodky podliehať subsidiarite. To zabezpečí primeranú ochranu
holandského pilierového systému.

Vôbec však nemôžem podporiť prvky v správe, ktoré podľa všetkého vyzývajú na prijatie
záväzných európskych dohôd o dôchodkových systémoch členských štátov. To je v rozpore
so všetkým, za čo bojuje belgická Socialistická strana.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    písomne. − (IT) Hlasoval som za navrhnutý text, pretože
dôchodky patria medzi základné inštitúcie systému práv a povinností pracovníkov. Sú
dôležité pre to, aby ľudia na dôchodku a celé ich rodiny mohli ďalej žiť na dôstojnej úrovni,
najmä v prípadoch, keď ide o primeranú podporu z hľadiska udržania dôstojnej úrovne
osobného a rodinného života. Ak sa stanoví ako dlhodobý cieľ tento prah, je samozrejme
potrebné, aby trvalo udržateľné dôchodkové systémy pracovníkom poskytovali určité
minimálne vyhliadky. Hoci rešpektujem zásadu subsidiarity smerujúcej zdola nahor,
pričom členské štáty majú primárnu autoritu a zodpovednosť za primeranosť a aj príležitosť
uskutočňovať reformy, je potrebné, aby sa dôchodkové systémy v Európe navzájom
približovali a zabezpečili tak plnú a skutočnú slobodu pohybu pracovníkov a podnikov
a aj plné a vzájomné uznávanie a paritu rôznych dôchodkových systémov v rámci členských
štátov. Hoci uznávam rozdiely medzi životnými nákladmi a úrovňou miezd medzi
členskými štátmi, je naozaj potrebné, aby sa z dlhodobého hľadiska zabezpečila
konvergencia, a to vnútorne v rámci každého členského štátu a v rámci EÚ ako celku, ako
aj s cieľom presadzovať dôstojnú a primeranú životnú úroveň.

Ioan Enciu (S&D),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že
dôchodkové systémy v celej Európskej únii majú už teraz veľké problémy s trvalou
udržateľnosťou, čo sa pravdepodobne v budúcnosti ešte zhorší, a preto je potrebné
prehodnotiť ich. Revízia, ktorú vykoná každý členský štát, sa však musí uskutočniť v súlade
so základným predpokladom poskytnutia dôstojného príjmu starším ľuďom za primerané
náklady, keďže celý život uhrádzali príspevky. Zníženie úrovní dôchodkov pod hranicu
životného minima, k čomu došlo v niektorých členských štátoch, je nehumánne a je
potrebné tomu zabrániť.

Najočividnejším príkladom vykorisťovania je Rumunsko, kde sa súčasná vláda rozhodla
drasticky znížiť a zdaniť všetky dôchodky a zároveň by sa mali zaviesť odvody na zdravotné
poistenie. Pod zámienkou subsidiarity chce rumunská vláda pravdepodobne vytvoriť
sofistikovaný dôchodkový systém tak, že zabezpečí, aby dôchodcovia fyzicky zmizli, a to
tým, že ich pripraví o minimálne finančné zdroje a zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že
jedným z cieľov EÚ v tejto oblasti musí byť obmedzenie excesov vlád v určitých členských
štátoch namierených proti dôchodcom.

Edite Estrela (S&D),    písomne. − (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože si myslím,
že je potrebné, aby EÚ a členské štáty účinnejšie koordinovali rôzne politiky v oblasti
dôchodkov a aby zaručili primeranosť, bezpečnosť a trvalú udržateľnosť dôchodkových
systémov pre ženy a mužov. Je veľmi dôležité rozlišovať nároky na dôchodok podľa
pohlavia a stanoviť špecifické kritériá, ktoré by sa využili na výpočet dôchodkov žien tak,
aby sa zaručila finančná nezávislosť žien i mužov.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D),
písomne. – (SV) Vzhľadom na odsek 6 sme sa my švédski sociálni demokrati rozhodli
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hlasovať za odstránenie odkazu na začlenenie priamych záväzkov súvisiacich s dôchodkami
do verejného dlhu a výpočtov deficitu. Dôvodom je, že podľa nášho názoru existuje riziko,
že takéto prepojenie medzi záväzkami súvisiacimi s dôchodkami a výpočtami dlhového
deficitu by v niektorých členských štátoch v krátkodobom horizonte mohlo viesť
k neželaným a neprimeraným dôsledkom. Myslíme si však, že z dlhodobého hľadiska by
mal každý členský štát zaviesť postupy, ktoré povedú k tomu, že záväzky súvisiace
s verejnými dôchodkami sa budú presne odzrkadľovať v príslušných prognózach dlhu
a deficitu.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Nárast priemernej dĺžky života a obrátenie populačnej
pyramídy v Európe predstavujú významné problémy pre spoločnosť, ktorá starne a ktorá
bude musieť zabezpečiť primerané životné podmienky pre starších ľudí a ich postavenie,
ktoré v mnohých prípadoch môže a malo by byť aktívne. Avšak vzhľadom na skutočnú
hrozbu kolapsu tradičných dôchodkových systémov musia členské štáty odvážne a rázne
prijať potrebné opatrenia na záchranu svojich systémov sociálneho zabezpečenia, čo
neznamená len zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Je však potrebné klásť okamžite
dôraz na modernizáciu s možnosťou zmiešaných modelov. To zabezpečí, že ľudia
vstupujúci do systému teraz, si budú môcť slobodne vybrať model podľa svojho želania,
ktorý ich bude chrániť v starobe.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. − (PT) Súčasná kríza odkryla problém, ktorý je
– ako sa ukázalo – vážny: bankrot systémov sociálneho zabezpečenia. V skutočnosti
ohrozuje približovanie sa obrátenej vekovej pyramídy – v dôsledku demografických zmien
spôsobených nárastom priemernej dĺžky života obyvateľstva – finančnú udržateľnosť
dôchodkových systémov. Na jednej strane rastie počet nezamestnaných, na druhej strane
sa viac finančných prostriedkov vynakladá na vyplácanie dôchodkov. Mladí ľudia okrem
toho vstupujú na trh práce čoraz neskôr, a preto sa nezapájajú do príspevkového systému.
Keďže nechceme, aby sa vyšší vek stal synonymom chudoby, musíme vytvoriť garantovaný
minimálny dôchodok, ktorý starším ľuďom zaručí kvalitu života. Takéto opatrenie pomôže
odstrániť chudobu a umožní starším ľuďom žiť dôstojne.

Všetky tieto problémy sú zohľadnené v zelenej knihe Európskej komisie o dôchodkoch.
Teraz potrebujeme súbor politík koordinovaných na úrovni EÚ. Preto vyjadrujem svoj
plný súhlas so závermi tejto správy a vítam iniciatívu zameranú na medzigeneračnú
solidaritu, ktorá umožní, aby všetci dôchodcovia dostávali trvalo udržateľný a dôstojný
príjem.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Podľa nášho názoru je poľutovaniahodné,
že nebol prijatý alternatívny návrh uznesenia, ktorý sme predložili. Väčšina poslancov
Európskeho parlamentu vrátane poslancov Skupiny progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente sa teda postavila na stranu protisociálnych politík,
ktoré uskutočňujú Komisia a Rada, čím legitimizujú neoliberálnu cestu, po ktorej kráčajú
a ktorú chcú ďalej rozvíjať.

Týmto postupom zabúdajú na pracovníkov v rôznych krajinách Európskej únie, ktorí
bojujú proti zvyšovaniu zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku, bojujú za
zaručenie všeobecného a vzájomného systému sociálneho zabezpečenia, systému, ktorý
si váži menšie dôchodky, rešpektuje starších ľudí a umožňuje im žiť dôstojne, čím prispieva
k odstráneniu chudoby.

Ako sa uvádza v alternatívnom uznesení, ktoré sme predložili, je možné zlepšiť dôchodky
bez zvyšovania zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku za predpokladu, že
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bude viac pracovných miest s právami, a to najmä pre mladých ľudí, že budú lepšie mzdy
a vyššie zdanenie finančných transakcií. Aktuálne štúdie napríklad preukázali, že všeobecná
daň vo výške 0,1 % na finančné transakcie v členských štátoch Európskej únie by poskytla
zvýšenie ročného výnosu približne o 2,1 % hrubého domáceho produktu alebo takmer
o 262 miliárd EUR.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písomne. – (GA) V EÚ je momentálne 23 miliónov
malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky predstavujú 99 % všetkých podnikov
v EÚ a vytvárajú v Únii 100 miliónov pracovných miest. Je veľmi jasné, že otázka nákladov
a nedostupnosti úverov je v súčasnosti najväčším problémom sektora malých a stredných
podnikov.

Mnohé životaschopné podniky majú stále problémy získať od bánk úvery za primeraných
podmienok. Vzhľadom na rozsah podpory, ktorú dostal bankový sektor od írskych
daňových poplatníkov, je to neuveriteľné a neprijateľné. Ostatné náklady, ako napríklad
nájomné, účty za plyn, elektrinu, vodu a miestne dane, takisto ohrozujú
konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v súčasných ťažkých časoch.

Robert Goebbels (S&D),    písomne. – (FR) Hlasoval som za správu pani
Oomenovej-Ruijtenovej o primeraných, trvalo udržateľných a bezpečných európskych
dôchodkových systémoch. Správa je plná dobrých zámerov, ale rovnako ako v prípade
zelenej knihy Komisie vznikajú v súvislosti s ňou pochybnosti o skutočných politických
cieľoch tejto rozpravy. Nemôžem si pomôcť, ale musím si myslieť, že základným cieľom
tejto rozpravy je pripraviť verejnú mienku na postupnú privatizáciu dôchodkových
systémov. Keď vidím straty, ktoré zaznamenávajú súkromné dôchodkové fondy v Európe
a Spojených štátoch počas finančnej krízy, uprednostňujem radšej medzigeneračnú
solidaritu systémov priebežného financovania.

Bruno Gollnisch (NI),    písomne. – (FR) Napriek neustálym odkazom na zásadu subsidiarity
ide v tomto prípade jednoznačne o vytváranie základov harmonizácie dôchodkových
systémov v Európskej únii, ak už nie vzhľadom na úroveň dôchodkov, tak aspoň vzhľadom
na ich štruktúru. Ako môžeme veriť, že vo vašej ultraliberálnej a internacionalistickej
Európe môže byť táto harmonizácia niečím iným než podnetom na uzavretie individuálnych
poistiek v súkromných spoločnostiach? Ide o potenciálny trh v hodnote stoviek miliárd
eur. Dôchodky vyplácané v rámci prvého piliera – verejné, povinné a priebežné dôchodky
– sa zároveň obmedzia v dôsledku Paktu stability a rastu a zajtra v dôsledku paktu pani
Merkelovej. Zamestnanecké dôchodkové fondy, ktorých rozvoj by sme radi videli, sú stále
dôchodkové fondy a vieme, akú úlohu zohrali v globálnom finančnom kolapse. Vieme
tiež, na čo sú počas finančnej krízy dobré: na zruinovanie sporiteľov. Človeku nezostáva
nič iné, len sa obávať v súvislosti s úbohými prudenciálnymi nariadeniami, ktorým
podliehajú dokonca aj v Európe. Systém sociálneho zabezpečenia ako celok a dôchodkový
systém osobitne patria do výlučnej právomoci členských štátov. Problém, ktorý treba
vyriešiť, nie je len finančného, ale aj demografického charakteru. Európska únia, ktorá
nesie veľkú zodpovednosť v súvislosti s týmito otázkami, v žiadnom prípade nie je vhodnou
úrovňou, na ktorej sa majú riešiť.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    písomne. – (FR) Čo sa týka správy o dôchodkových
systémoch v Európe, je to veľmi citlivá otázka. Hoci v tomto texte možno nájsť niekoľko
skutočne pozitívnych prvkov, bolo by úplne neprijateľné, ak by sa mechanizmy
dôchodkového poistenia vnímali len optikou rozpočtových obmedzení a ak by to viedlo
k podpore dôchodkov založených na kapitálovom sporení. Keďže som za medzigeneračnú
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solidaritu, nemohla som hlasovať za správu, ktorá by mohla podporiť rozvoj dôchodkových
systémov založených na kapitálovom sporení.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písomne. – (FR) Zdržala som sa hlasovania o tomto texte.
Obsahuje veľa veľmi pozitívnych bodov, ale, žiaľ, obsahuje aj určité myšlienky, s ktorými
nesúhlasím. Odstránenie prekážok mobility pracovníkov tým, že sa zabezpečí
prevoditeľnosť dôchodkov, rešpektovanie rôznorodosti vnútroštátnych dôchodkových
systémov, zníženie rodovej nerovnosti a neprijateľných rozdielov, ktoré existujú medzi
mužmi a ženami vzhľadom na zamestnanie a dôchodkové zabezpečenie vrátane starších
pracovníkov na trhu práce, poskytovanie väčšej ochrany starším pracovníkom pred
prepustením a tak ďalej – to všetko sú odporúčania, ktoré sú uvedené v tejto správe a ktoré
veľmi vítam. Napriek tomu ma iné body viedli k tomu, že som sa zdržala hlasovania. Patrí
sem napríklad skutočnosť, že správa vyzýva na podporu súkromných systémov sporenia.

Mathieu Grosch (PPE),    písomne. − (DE) Vzhľadom na demografické zmeny smerujúce
k čoraz staršej spoločnosti spolu s negatívnym vplyvom hospodárskej a finančnej krízy
na hospodársky rast, štátne rozpočty a finančné trhy je potrebné, aby sme prispôsobili
svoj postup v oblasti dôchodkov. Toto prispôsobenie je v súlade s dokončením európskeho
vnútorného trhu a cieľmi stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a dlhodobej
udržateľnosti verejných financií.

Vítam však tento návrh najmä preto, lebo predstavuje efektívnejšie dôchodkové
zabezpečenie, ktoré má byť trvalo udržateľné a bezpečné. Som pevne presvedčený o tom,
že dôchodkové zabezpečenie má starším občanom EÚ nielen umožniť dôstojný život, ale
malo by byť aj odmenou za celý ich pracovný život. Ak chceme, aby európski občania
v budúcnosti boli motivovaní v práci a boli otvorení cezhraničným aktivitám, je dôležité,
aby sme im už dnes ponúkli vyhliadky na primerané a trvalo udržateľné starobné dôchodky,
ktoré budú harmonizované na európskej úrovni. Napriek tomu sú však za dôchodkové
zabezpečenie zodpovedné členské štáty, čo znamená, že dôchodkové systémy sú primárne
v právomoci členských štátov, a preto môže Európa členským štátom poskytovať len
koordinovaný návod.

V tejto súvislosti by sa mala zohľadniť najmä zásada solidarity medzi generáciami a zásada
vnútroštátnej solidarity. Okrem toho, čo sa týka subsidiarity, všetky dôchodkové systémy
by pre občanov mali zostať prevoditeľné.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Hoci tento text má pozitívne aspekty, najmä
význam prikladaný podpore zamestnanosti na zabezpečenie trvalej udržateľnosti
dôchodkových systémov alebo postavenie sociálnych partnerov, zdá sa mi, že iné aspekty
možno ťažko podporiť, a preto som sa zdržala hlasovania o tomto texte.

Vymazanie odseku 24 o prepojení medzi priemernou dĺžkou života a vekom odchodu do
dôchodku je však veľkým víťazstvom Skupiny progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente, ktorá tak chcela brániť európsky sociálny model,
čo bolo v rozpore s tým, čo toto opatrenie chcelo dosiahnuť. Priemerná dĺžka života
niektorých sociálnych skupín sa v skutočnosti skracuje v dôsledku ich pracovných
podmienok a ťažkostí, s ktorými sa stretávajú, keď sa snažia využiť preventívnu a zdravotnú
starostlivosť. Musíme zabezpečiť, aby všetci európski občania mohli na dôchodku žiť
dôstojne.

Richard Howitt (S&D),    písomne. – Labouristickí poslanci EP hlasovali za túto nezáväznú
správu o dôchodkoch a problémoch starnúcej spoločnosti a výdavkových tlakoch, ktorým
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čelí celá EÚ. Vítame skutočnosť, že táto správa výslovne uvádza, že neexistuje žiadny
univerzálny prístup k dôchodkovému zabezpečeniu v jednotlivých členských štátoch, ale
že EÚ môže, samozrejme, priniesť pridanú hodnotu prostredníctvom výmeny myšlienok
a koordinácie.

Hlasovali sme za odstránenie zahrnutia súkromného dlhu do hodnotenia trvalej
udržateľnosti verejných financií z odseku 8, pretože si myslíme, že hodnotenie tohto typu
by nepodporilo súčasné trhové podmienky. Máme aj naďalej obavy v súvislosti s otázkou
uplatňovania kapitálových požiadaviek podobných smernici Solventnosť II na dôchodky,
pretože by to mohlo potenciálne zvýšiť náklady bez toho, aby sa zvýšila bezpečnosť
zamestnaneckého dôchodkového poistenia financovaného zamestnávateľmi v Spojenom
kráľovstve. Systém v Spojenom kráľovstve vrátane fondu dôchodkového zabezpečenia,
ktorý zriadila labouristická vláda, poskytuje členom a príjemcom dôchodkového
zabezpečenia vysoký stupeň ochrany.

Poslanci EP za Labouristickú stranu budú naďalej pracovať s cieľom zabezpečiť, aby ľudia,
ktorí sporia so štátom, so svojím zamestnávateľom alebo súkromne, dostali skutočné
dôchodkové zabezpečenie potrebné na to, aby mali pri odchode do dôchodku pocit istoty.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. – (LT) Demografické trendy, konkrétne obrátená
populačná pyramída, ktorú môžeme čoskoro očakávať, a dlhšia priemerná dĺžka života,
ktorú máme to šťastie si užívať, v pozadí ktorých zostávajú starší ľudia dlhší čas zdraví
a aktívni a dlhšie sa zúčastňujú na dianí v spoločnosti, odôvodňujú potrebu stratégie
zameranej na novú súdržnosť a koherenciu v oblasti dôchodkov. Medzi dôchodkovými
systémami v Európe existujú veľké rozdiely a nové členské štáty a ich občania čelia ešte
problémom navyše, pretože tam existuje zrejmé želanie vytvoriť rozčlenený (viacpilierový)
systém dôchodkového zabezpečenia s cieľom diverzifikovať riziká. Finančná a hospodárska
kríza ukázala, že žiaden dôchodkový systém nie je imúnny pred takýmito javmi, ale že
rozsiahle rozpočtové deficity, vysoká nezamestnanosť a veľmi obmedzený rozsah
zvyšovania daňového a iného zaťaženia postihujú najmä systémy priebežného financovania,
a niektoré členské štáty, napríklad Litva, museli dokonca prijať drastické opatrenia, to
znamená znížiť dôchodky, čo je podľa môjho názoru netolerovateľné a neprijateľné.
Členské štáty musia vyvinúť maximálne úsilie a zabrániť takýmto úsporným opatreniam,
ktoré sú neprijateľné pre najchudobnejších ľudí. Zdržal som sa hlasovania o tejto správe,
pretože mnohé navrhované rozhodnutia sú sociálne citlivé, a v správe sa nedostatočne
hodnotia aj prínosy a riziká, najmä keď hovoríme o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku
alebo o strate vplyvu členských štátov v oblasti dôchodkovej politiky.

Peter Jahr (PPE),    písomne. – (DE) Zdržal som sa hlasovania o správe Európskeho
parlamentu o európskom dôchodkovom systéme. Hoci v zásade treba privítať, že Európska
únia zvažuje, ako by mohla podporiť úsilie členských štátov poskytovať primerané
dôchodky, dôchodková politika je a zostáva úlohou príslušných členských štátov, vzhľadom
na čo by EÚ mala konať len s maximálnou citlivosťou a s ohľadom na vnútroštátne
podmienky. Predmetné rozhodnutia však nie sú priaznivé najmä pre nemecký model
zamestnaneckých dôchodkov. Podľa môjho názoru by sa na európskej úrovni nemali
zavádzať nariadenia ohrozujúce systémy zamestnaneckých dôchodkov, ktoré boli úspešne
zavedené v mnohých európskych krajinách. V tejto súvislosti je potrebné dosiahnuť značné
zlepšenie.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    písomne. – (LV) Podporil som správu o vytvorení
primeraného, trvalo udržateľného a bezpečného európskeho dôchodkového systému,
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pretože si myslím, že je veľmi dôležité zaviesť zmeny existujúceho dôchodkového modelu
na zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti. Európske krajiny v súčasnosti podstupujú
riziko, že budúce generácie nebudú môcť poberať dôchodky, ktoré by im zabezpečili
dôstojnú starobu. Musíme pripustiť, že v súčasnosti žijeme na úkor budúcich generácií.
Požičiavame si, aby sme vyplatili dnešné dôchodky. Toto sa musí zmeniť. Dôchodkový
systém musí byť vyvážený tak, aby súčasné príjmy pokryli súčasné výdavky. Akékoľvek
iné riešenie by znamenalo, že žijeme nad svoje pomery. To možno uskutočniť viacerými
spôsobmi, ale musíme tiež uznať, že sa už nemôžeme spoliehať na poberanie dôchodku
čoskoro po dosiahnutí veku 60 rokov. Vek odchodu do dôchodku sa musí postupne
zvyšovať v celej Európe a musí sa priblížiť k hranici 70 rokov. Toto je jeden zo spôsobov,
ako zabezpečiť, že rozpočet sociálneho zabezpečenia sa nestane záťažou pre hospodárstva
európskych krajín.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. − (IT) Správa pani Oomenovej-Ruijtenovej sa zakladá
na zelenej knihe Komisie predloženej v júli 2010 a na otázkach, ktoré táto inštitúcia navrhla
do rozpravy v súvislosti s primeranosťou a trvalou udržateľnosťou európskych
dôchodkových systémov. Tento text slúži ako predchodca budúcej bielej knihy obsahujúcej
všeobecnú analýzu 27 členských štátov a návrh usmernení, ktoré EÚ stanovuje pre svojich
členov, od ktorých očakáva účinnú odpoveď. Po prečítaní správy bola moja reakcia
pozitívna, preto som hlasoval za správu. Tento návrh je určite príliš konzervatívny
vzhľadom na to, čo treba urobiť. Môžeme ho však opísať ako dobré východisko, pretože
poskytuje prehľad dôchodkového systému rozšírený na 27 štátov. Vytvorenie európskej
dôchodkovej platformy by mohlo byť vynikajúcou príležitosťou na začatie diskusie medzi
inštitúciami EÚ a príslušnými sociálnymi partnermi. Definitívnym cieľom je prispôsobiť
dôchodkové systémy a umiestniť ich do kontextu demografických a hospodárskych
premenných, ktorým podlieha náš svet.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Hlasoval som proti tejto správe, pretože
obhajuje dôchodkové systémy založené na kapitálovom sporení na úkor verejných
dôchodkových systémov priebežného financovania a na zvyšovaní veku odchodu do
dôchodku. Presadzuje aj prístup, ktorý by vyvolal ďalšiu neistotu u starších pracovníkov
podporou takzvaných flexibilných dôchodkov, teda kombinácie práce a dôchodku.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písomne. – (PL) S veľkým uspokojením som
prijala výsledok dnešného hlasovania o správe pani Oomenovej-Ruijtenovej o primeraných,
stabilných a bezpečných dôchodkových systémoch v Európe. Myslím si, že dôchodky by
mali byť bezpečné a stabilné, a to najmä v súčasnosti v súvislosti so starnúcim európskym
obyvateľstvom a finančnou krízou. Súčasné štatistiky vysielajú jasný signál, že problém
sa zhoršuje a že demografické zmeny v Európe sú nespochybniteľné. Odborníci poukázali
na to, že v súčasnosti v EÚ pripadajú na jedného dôchodcu štyria pracujúci, ale približne
o 50 rokov to budú len dvaja pracujúci.

Je preto jasné, že je potrebné ďalej pracovať na dôchodkovom systéme a že sú potrebné
ďalšie reformy. Preto sa musíme snažiť, aby členské štáty vyvinuli intenzívnejšiu
medzinárodnú aktivitu a zabezpečili, že koordinácia dôchodkových systémov bude účinná
a efektívna. Prijatím správy Európsky parlament navyše jasne vyjadruje, že diskriminácia
na základe veku alebo pohlavia je neprípustná, čo je mimoriadne významné v súvislosti
so spoločenskou diskusiou o rovnosti mužov a žien na pracovisku.

Astrid Lulling (PPE),    písomne. – (FR) Pracovať celé mesiace na trvalej udržateľnosti
dôchodkových systémov v Európe, vypracovať ambicióznu správu, rokovať celé hodiny
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o kompromisoch a pritom nechcieť vysloviť samozrejmé veci, to znamená, že mnohé
vlády členských štátov Európskej únie uskutočňujú reformy dôchodkových systémov
a ako prioritu stanovujú predĺženie obdobia platenia príspevkov – to všetko je podľa mňa
nanajvýš ľahkomyseľné. Popieranie reality je činom hrubej nedbanlivosti. Európsky
parlament nerieši kľúčový problém, pretože to vyvoláva spory.

Odmietam tento spôsob robenia politiky: namiesto hľadania jednomyseľnosti za každú
cenu si Európsky parlament zvolil zásadne zlú metódu.

Je povinný preskúmať koherentné a odvážne možnosti ďalšieho postupu. Práve to očakávajú
naši občania, keď sú ohrozené dôchodkové systémy, ktoré sú skutočnou cenou európskeho
sociálneho modelu.

Preto nemôžem podporiť správu, ktorá sa premenila na zbytočné cvičenie, pretože
nezohľadňuje realitu situácie.

Toine Manders (ALDE),    písomne. – (NL) Delegácia holandskej Ľudovej strany za slobodu
a demokraciu (VVD) v Európskom parlamente dnes hlasovala proti iniciatívnej správe
o zelenej knihe týkajúcej sa európskych dôchodkov, pretože správa obsahuje viacero
nejednoznačností a nepresností. Podporujeme mnohé zlepšenia, ako napríklad podporu
dobrej kombinácie štátnych a zamestnaneckých dôchodkových systémov v členských
štátoch a európsky vyhľadávací systém v rámci intenzívnejšej pracovnej mobility, aby
každý občan vedel, čo môže očakávať od svojho dôchodku a aby sa mohol rozhodnúť.
Rastúca nezamestnanosť, problémy na finančných trhoch, vysoké vnútroštátne zadlženie
a pomalý hospodársky rast by však mohli viesť k problémom v súvislosti so záväzkami
členských štátov vyplácať dôchodky, čo by malo negatívny vplyv na Pakt stability a rastu
a zároveň aj na stabilitu eura.

Pokračujúce starnutie obyvateľstva má navyše veľký vplyv v mnohých členských štátoch,
pretože tie nesporia toľko ako Holanďania. Preto potrebujeme harmonizovaný dohľad
nad dôchodkovými systémami a niektoré členské štáty by mali svoje dôchodkové systémy
organizovať inak. Nechceme však žiadnu deformáciu holandského dôchodkového systému.
Aby sme tomu zabránili a napriek tomu, že hlasujeme za množstvo dobrých myšlienok
v tejto správe, staviame sa proti správe ako celku. Strana VVD v Európskom parlamente:
Hans van Baalen, Jan Mulder a Toine Manders.

David Martin (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá na začiatku (odsek
1) a na konci (odsek 61) objasňuje, že hlavnú zodpovednosť za dôchodky nesú členské
štáty v dôsledku rešpektovania zásady subsidiarity, pričom EÚ prispieva zabezpečovaním
koordinácie na potrebných miestach a výmenou osvedčených postupov.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Táto správa nezodpovedne obhajuje
zvyšovanie zákonného veku odchodu do dôchodku, zatiaľ čo pokrytecky navrhuje, aby
sa na túto tému uskutočnil sociálny a občiansky dialóg a aby sa jeho výsledok náležite
zohľadnil. Potrebné referendum je, nanešťastie, ďaleko. Ako sa dalo očakávať, ide aj o ódu
na privatizáciu dôchodkového systému priebežného financovania (pay-as-you-go),
o ktorom všetci vieme, že je účinný. Odchod do dôchodku pretvorený na finančný produkt
na vnútornom trhu dôchodkových fondov so slobodnou a spravodlivou hospodárskou
súťažou je to, čo táto správa navrhuje. Hlasujem proti a úplne odsudzujem tento text.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Vážny problém demografických trendov, inými slovami
obrátená populačná pyramída, ktorú môžeme čoskoro očakávať, ako aj dlhšiu priemernú
dĺžku života, na základe čoho zostávajú starší ľudia dlhší čas zdraví a aktívni a dlhšie sa
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zúčastňujú na dianí v spoločnosti, odôvodňujú potrebu stratégie zameranej na zvýšenie
súdržnosti a koherencie v oblasti dôchodkov. Táto nová skutočnosť si vyžaduje prijatie
iniciatív, ktoré nanovo určia budúcnosť mladej aj staršej generácie, ako aj solidarity medzi
generáciami a ľuďmi, a prispejú tak k udržateľnému, istému a primeranému príjmu po
odchode do dôchodku.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hlasoval som proti tomuto návrhu uznesenia,
pretože ho považujem za neprijateľný útok na práva zamestnancov, keďže podporuje
zvýšenie počtu rokov, počas ktorých musia prispievať do dôchodkového fondu, zvýšenie
veku odchodu do dôchodku a postupnú privatizáciu verejných dôchodkových systémov.
Myslím si, že tieto druhy opatrení sú zamerané na vytvorenie dôchodkových systémov,
ktoré prospievajú záujmom finančného sektoru a nepredstavujú krok smerom k verejným
dôchodkovým systémom, ktoré sú spravodlivejšie, udržateľnejšie, bezpečnejšie
a prospešnejšie pre európskych občanov. Preto som proti postupnému budovaniu
antisociálnej Európy, ktorú riadia trhy a finančné sily, ktoré nás vtiahli do tejto krízy
prostredníctvom svojej ambície a nadmernej chamtivosti, ktoré budú nepochopiteľne
kompenzované privatizáciou verejných dôchodkových systémov. Okrem toho považujem
za neprijateľné, aby uznesenie, ktoré zdôrazňuje význam udelenia dôležitej úlohy
sociálnemu dialógu v rámci dôchodkových reforiem, zároveň obhajovalo antisociálne
opatrenia, ako je zvýšenie veku odchodu do dôchodku, čo väčšina Európanov odmietla
prostredníctvom obrovských generálnych štrajkov.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Podľa Lászlóa Andora, komisára pre zamestnanosť,
sociálne veci a začlenenie, sa počet ľudí na dôchodku do roku 2060 zdvojnásobí vzhľadom
na aktívne obyvateľstvo schopné financovať dôchodky. Je preto nevyhnutné zamyslieť sa
nad budúcnosťou dôchodkových systémov. Napriek tomu, že táto otázka spadá do
právomoci členských štátov, nesmie zabrániť Európskej únii v tom, aby pomáhala členským
štátom pri ich úvahách s cieľom zaručiť európskym občanom primeraný, stabilný
a udržateľný dôchodkový systém. Možnosť mať dostatočný a primeraný dôchodok
v členskom štáte EÚ je povinným doplnkom zásady voľného pohybu ľudí. Hospodárska
a finančná kríza dokazuje potrebu jednotného prístupu, ktorý zahŕňa demografické
a sociálne aspekty, ako aj hospodárske a finančné aspekty.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – Dúfam, že sa Parlament neobmedzí len na tvorbu
správ a hlasovanie. Je potrebné analyzovať všetkých 27 dôchodkových systémov v EÚ.
Som presvedčený, že porušenia pravidiel obrovského rozmeru v tejto oblasti budú odhalené
v Lotyšsku, kde sa vláda neustále snaží vyriešiť problém rozpočtového deficitu na úkor
dôchodkov. Následkom toho sa stali dôchodcovia v Lotyšsku rukojemníkmi rizikových
činností súčasnej vlády. Vo väčšine prípadov sú dôchodky v Lotyšsku pod úrovňou
oficiálneho životného minima. Situáciu komplikuje rozhodnutie vlády zadržať platby do
druhého dôchodkového piliera. Toto môže mať veľmi vážne následky. Hlasoval som za
v nádeji na nezávislé posúdenie situácie v Lotyšsku.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) V rámci Európskej únie stále pozorujeme značný
pokles prosperity, ktorý bude určite očividnejší v súvislosti so zánikom ochranných lehôt
pre trh práce. Každá krajina sa musí zaoberať demografickými zmenami a s nimi súvisiacim
nedostatkom finančnej životaschopnosti svojich dôchodkových systémov. Súkromné
dôchodky, ktoré mali poskytnúť dodatočnú podporu, nepriniesli do dôchodkových
systémov často spomínanú úľavu, ale namiesto toho vystavili štátne dôchodky ešte väčšiemu
tlaku. Z tohto dôvodu boli napríklad ľudia v Maďarsku takmer nútení vrátiť sa do štátneho
dôchodkového systému. V tejto súvislosti sú problémom aj nesplniteľné sľuby o návratnosti
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dôchodkových fondov, ako sa ukázalo počas hospodárskej a finančnej krízy. Takéto
zasahovanie na úrovni EÚ so sebou často prináša celý rad problémov, napríklad v súvislosti
s kompenzačnými platbami pre dôchodky, ktoré dali voľný priechod zneužívaniu.
Podrobnosti dôchodkov si jednotlivé štáty spravujú odlišne a tak to aj musí zostať, a preto
som zásadne proti tejto správe.

Claudio Morganti (EFD),    písomne. – (IT) Chcel by som vyjadriť svoju podporu správe
pani Oomenovej-Ruijtenovej o budúcich dôchodkových systémoch v Európe, pretože
jasne zobrazuje zásadu, z ktorej by mali vychádzať európske činnosti a iniciatívy: zásadu
subsidiarity. V snahe reagovať na skutočnú potrebu, ktorú predstavuje nové posúdenie
európskeho dôchodkového systému v dôsledku zmenených demografických,
hospodárskych a sociálnych podmienok, bolo rozhodnuté, že jednotlivé členské štáty
budú môcť konať v rámci všeobecného európskeho usmernenia. Situácie a podmienky
v rôznych krajinách sú príliš odlišné na to, aby sme prijali myšlienku o navrhnutí spoločných
záväzných pravidiel, a preto bolo rozhodnutie dodržiavať hlavnú zásadu subsidiarity
dobrým rozhodnutím.

Franz Obermayr (NI),    písomne. – (DE) Populačná pyramída v EÚ sa čoskoro prevráti
naopak: veková skupina nad 55 rokov bude predstavovať najväčšiu časť obyvateľstva,
priemerná dĺžka života bude naďalej rásť, pôrodnosť zostane nízka a mladí ľudia budú
s produktívnym životom začínať oveľa neskôr. Všetci si uvedomujeme následky tejto
situácie: nadmerne starnúce obyvateľstvo a omnoho viac problémov, pokiaľ ide
o financovanie dôchodkov. V členských štátoch potrebujeme predovšetkým politiku, ktorá
viac zohľadňuje potreby rodiny – mám na mysli napríklad zavedenie rozdelenia rodinnej
dane do zákona o dani z príjmu. Prispievanie rodín k ochrane medzigeneračnej zmluvy
by sa malo zohľadniť v právnych predpisoch v sociálnej oblasti prostredníctvom
postupného znižovania odvodov na sociálne poistenie. Tieto aspekty sa v správe
nezohľadňujú alebo sú zohľadnené nedostatočne. Vychvaľovaná politika masového
prisťahovalectva je však zlým spôsobom, ako zabezpečiť naše dôchodky. Koniec koncov,
politika dôchodkov by mala ostať v oblasti kompetencie členských štátov. Z tohto dôvodu
som hlasoval proti tejto správe.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) V dnešnom hlasovaní som podporil
prijatie správy o stabilných a bezpečných dôchodkových systémoch v Európe. Otázka
dôchodkov v budúcnosti predstavuje problém nielen v Poľsku, ale v celej Európskej únii.
Európsky parlament v správe potvrdil, že v otázkach týkajúcich sa dôchodkových systémov
sú členské štáty zodpovedné za organizáciu svojho vnútroštátneho dôchodkového systému.
Inštitúcie EÚ však podporia činnosti členských štátov na základe zásady subsidiarity.

Pre mňa je veľmi dôležitá skutočnosť, že sa viac pozornosti venuje diskriminácii žien
v kontexte dôchodkových systémov, a to musíme prekonať. Súčasné demografické zmeny,
ktoré vedú k starnúcemu obyvateľstvu, zároveň spôsobujú problémy pri vytváraní
stabilného dôchodku. Počet dôchodcov stále narastá, zatiaľ čo počet ľudí aktívnych na
trhu práce klesá.

Ďalšou dôležitou otázkou je problém mladých ľudí, ktorí si vzhľadom na situáciu na trhu
práce nevedia nájsť zamestnanie. V tejto súvislosti je dôležité, aby sa viac ľudí zamestnalo
a ostalo zamestnaných tak dlho, ako sa dá.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pani
Oomenovej-Ruijtenovej, pretože si myslím, že snaha položiť základy pre cieľ takého
významu, aký má spoločný európsky dôchodkový systém, a zároveň náležite zohľadniť
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zásadu subsidiarity je veľký krok smerom k skutočnej sociálno-politickej integrácii.
Legislatívny rámec je určite zložitý, ale biela kniha Európskej komisie o dôchodkových
systémoch už naznačuje, ktorou cestou sa Únia vydala. Správa sa výslovne zameriava na
vytvorenie primeraných, udržateľných a bezpečných kritérií, pričom vyzýva členské štáty,
aby rokovali o tejto téme, zverejnili vypracované návrhy a spolupracovali s cieľom vytvoriť
skutočný spoločný plán pomocou otvorenej metódy koordinácie. Diskutujeme o balíku
hospodárskeho riadenia na úrovni EÚ s cieľom reformovať Pakt stability a rastu a vytvoriť
spoločné pravidlá. Žiadny štát sa nevyhne dôchodkovej reforme, ak chce dať svoje financie
do poriadku. Z tohto dôvodu si myslím, že spoločné pravidlá v tejto oblasti majú tiež
zmysel, pretože by to veľmi zjednodušilo monitorovanie a uplatňovanie Paktu stability
a rastu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Táto správa o primeraných, trvalo
udržateľných a bezpečných európskych dôchodkových systémoch predstavuje dôležitý
krok vo vykonávaní koordinačnej politiky v Európskej únii. Napriek tomu, že to
v skutočnosti patrí do právomoci členských štátov, je dôchodkový systém priamo spojený
s finančným trhom a je zároveň jednou z oblastí, ktoré zahŕňa Pakt stability a rastu.
Z demografických dôvodov, ktoré si všetci uvedomujeme, začína byť potrebné, aby sme
zvažovali stratégiu, ktorá zvýši súdržnosť a koherenciu v súvislosti s dôchodkami. Musíme
vytvoriť iniciatívy, ktoré nanovo určia budúcnosť mladej aj staršej generácie a solidarity
medzi generáciami a ľuďmi, a prispejú tak k udržateľnému, istému a primeranému príjmu
po odchode do dôchodku. Medzi rôznymi dôchodkovými zabezpečeniami v Európe sú
značné rozdiely, je však dôležité vytvoriť spoločnú platformu pomocou jasného určenia
rozdelenia zodpovedností. Týmto spôsobom bude možné spolu vytvoriť udržateľný
a bezpečný systém; moderný systém, ktorý uznáva voľný pohyb v Európe, ktorý je založený
na predpoklade, že mobilita je nevyhnutná najmä pre mladšie generácie a, samozrejme,
pre efektívny a účinný trh práce. Na základe všetkých týchto dôvodov som hlasovala za
správu.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) V novembri 2009 bolo v Rumunsku 5,54 milióna
dôchodcov a 5,65 milióna prispievateľov do verejného dôchodkového systému. Prioritou
Európskej únie je poskytovať občanom primeraný, udržateľný dôchodok teraz aj
v budúcnosti. V starnúcej Európe predstavuje dosiahnutie týchto cieľov veľký problém
a členské štáty sa na to musia pripraviť reformou svojich dôchodkových systémov. Členské
štáty musia zlepšiť primeranosť dôchodkov na trhu práce prostredníctvom boja proti
diskriminácii na základe rodovej príslušnosti, najmä znížením rozdielov v odmeňovaní
o 10 % do roku 2020. Verejný dôchodkový systém musí byť posilnený na úkor súkromného
systému. Nesmieme privatizovať verejný dôchodkový systém len preto, aby sme zabezpečili
stabilitu dôchodkových fondov pre súčasných a budúcich dôchodcov.

Napriek tomu, že na európskej úrovni existuje tendencia zvyšovať vek odchodu do
dôchodku, mala by sa pri uplatňovaní prispôsobiť sektoru a závažnosti pracovných
podmienok a zároveň zohľadňovať počet rokov v službe. Vytváranie pracovných miest
vyžaduje aktívnu podporu. Je tiež potrebné zlepšiť kvalitu práce s cieľom zvýšiť počet ľudí,
ktorí budú aktívne prispievať k financovaniu svojich budúcich dôchodkov.

Frédérique Ries (ALDE),    písomne. – (FR) Vytváranie udržateľných dôchodkových
systémov je jedným z veľkých problémov, ktorým čelí politická trieda, ak chce zachovať
spoločné dobro a sociálny zmier. Napriek tomu, že európske právomoci sú v tomto smere
obmedzené, bolo tiež dôležité, aby Európsky parlament vyjadril svoje stanovisko
v nadväznosti na zelenú knihu, ktorú vydala Komisia. To sa podarilo prijatím veľmi
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komplexnej správy pani Oomenovej-Ruijtenovej, ktorá potvrdzuje potrebu reformovať
dôchodkové systémy vzhľadom na nepriaznivú tendenciu v pomere počtu ľudí vo veku
nad 65 rokov k pracujúcemu obyvateľstvu. Okrem toho je uznesenie v súlade s nedávnym
prieskumom Eurobarometra, ktorý svedčí o rozvahe a zrelosti európskych občanov,
spomedzi ktorých 73 % zastáva názor, že budú musieť pracovať dlhšie alebo viac šetriť na
starobu. Prevládajúci názor predĺženia pracovného života nad vekovú hranicu 65 rokov
vyvolal medzi širokou verejnosťou, prirodzene, zmiešané ohlasy. Môže však ísť o šťastie
v nešťastí, pretože bude bezpodmienečne nutné aktivovať ostatné páky. Už len v prípade
našej krajiny Belgicka, kde je miera zamestnanosti medzi staršími pracovníkmi jedna
z najnižších v Európskej únii, existuje naliehavá potreba podporiť belgických pracovníkov,
aby zostali na trhu práce dlhšie.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Parlament dnes hlasoval o správe s názvom
Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy. Komisia
sa s ohľadom na demografické trendy a vplyv hospodárskej a finančnej krízy rozhodla, že
na modernizáciu dôchodkových politík je potrebné prijať koordinovaný postup v oblasti
úpravy dôchodkových systémov, udržateľnosti, rovnováhy medzi dĺžkou pracovného
života a dĺžkou dôchodkov, odstránenia prekážok v mobilite, väčšej transparentnosti
dôchodkových systémov a ochrany platobnej schopnosti.

V tejto správe chceme uznať a zachovať jednotlivé zodpovednosti s cieľom vytvoriť
udržateľný a bezpečný systém, ktorý je schopný zabezpečiť primeraný dôchodok na úrovni
členského štátu. Moderný systém, ktorý uzná najmä potrebu mobility pre novú generáciu
a ktorý ponúkne riešenia nielen pre súčasnosť, ale aj pre blízku budúcnosť.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – (ES) Napriek skutočnosti, že hlasovanie
umožnilo začlenenie niektorých kľúčových prvkov sociálneho povedomia, ostali niektoré
poľutovaniahodné aspekty, ktoré ma priviedli k zdržaniu sa konečného hlasovania. Ide
napríklad o časť odseku 21, kde sa od členských štátov žiada, aby zlepšili prístup občanov
k systémom súkromného sporenia.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. – (IT) Európske dôchodkové systémy sú v čoraz
alarmujúcejšom stave. Musíme konať teraz, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti pre
mužov a ženy, a postarať sa o tých, ktorí sa dnes rozhodnú odísť do dôchodku, a zároveň
ochrániť tých, ktorí len teraz vstupujú na trh práce. V Európe ženy stále zarábajú v priemere
o 18 % menej ako muži. Hlavný dôsledok tejto mzdovej nerovnosti sa prejavuje
v dôchodkovom veku: keďže ženy zarábajú počas svojho pracovného života menej, majú
aj nižšie dôchodky. V dôsledku toho postihuje trvalá chudoba viac ženy ako mužov. Najmä
v období krízy musíme začleniť rodové hľadisko do všetkých politík a prijať vnútroštátne
opatrenia, ktoré sa schvaľujú a koordinujú na európskej úrovni. Hlasovala som za správu
pani Oomenovej-Ruijtenovej, pretože si myslím, že práve dobrý kompromis môže podporiť
dialóg medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami o modernizácii dôchodkových
systémov.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Podporujeme správu o zelenej knihe o snahe
o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy, pretože Európska
komisia chce pomáhať členským štátom bez toho, aby odobrala zodpovednosť jednotlivým
krajinám, ktoré musia vyhodnotiť vzťah medzi priemernou dĺžkou života a povinným
vekom odchodu do dôchodku. Tiež sa usiluje o odstránenie prekážok v cezhraničnej
mobilite a zriadenie Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie
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zamestnancov, ktorý by bol zodpovedný za vybudovanie systému koordinácie v núdzových
situáciách a podporu členských štátov.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písomne. – (RO) 27 členských štátov Európskej únie má
rozdielne dôchodkové systémy. Obrátená populačná pyramída a zvýšenie priemernej
dĺžky života si však vyžadujú vypracovanie európskej stratégie na posilnenie súdržnosti
a koherencie v oblasti dôchodkov v Európskej únii. Napriek tomu by som chcela spomenúť
očividné nedostatky v prípade pracovnej mobility medzi rôznymi členskými štátmi. Existujú
prípady, kedy sa dôchodkové práva neprenášajú primeraným spôsobom medzi rôznymi
členskými štátmi Európskej únie. V tomto ohľade musíme podporiť spoluprácu medzi
členskými štátmi.

Na druhej strane máme morálnu povinnosť zabezpečiť svojim občanom právo užívať
dôchodky, ktoré im poskytnú dôstojné živobytie.

Peter Skinner (S&D),    písomne. – Môžem podporiť celkové ciele tejto správy, pretože
jej základným záujmom je vytvoriť udržateľný prístup k dôchodkovému zabezpečeniu.
Regulačné uplatnenie, ktoré nastane prostredníctvom zelenej knihy, podľa mňa oboznámi
orgány dohľadu s konzistentnosťou potrebnou na zachovanie bezpečného a udržateľného
dôchodkového systému.

Vzhľadom na súčasnú rozmanitosť dôchodkových systémov členských štátov, ako aj
v súvislosti s rozsahom a hĺbkou dôchodkového zabezpečenia je však dôležité, aby Komisia
pokračovala v zámere Parlamentu nezaviesť kapitálové normy podobné kapitálovým
normám v poisťovníctve a bankovníctve. Som presvedčený, že s dôchodkami by sa mohlo
a malo zaobchádzať osobitne, pretože majú svoje vlastné požiadavky kapitálovej
primeranosti.

Okrem toho všetkého je v prvom rade potrebný skutočne európsky prístup vzhľadom na
spôsob, akým budú demografické trendy nútiť budúce generácie do udržiavania nákladných
systémov zabezpečenia, ktoré sú preťažené, zatiaľ čo minulé generácie čelia potenciálnej
chudobe.

Alyn Smith (Verts/ALE),    písomne. – V tejto správe je veľa dobrého. Po zrelej úvahe ju
však nemôžem podporiť. Je správne, aby sme sa v Parlamente zaujímali o dôchodkové
zabezpečenie vlád svojich členských štátov, a je správne vymieňať si osvedčené postupy.
Nemohol som však podporiť správu ako celok, pretože jednoducho nesúhlasím s tým, aby
mala EÚ v oblasti dôchodkov väčšiu úlohu než úlohu poskytovateľa informácií. Úlohu
zaoberania sa dôchodkami a vlastne všetkými sociálnymi otázkami najlepšie zohrávajú
vnútroštátne alebo miestne orgány, nie my. Táto iniciatívna správa vyžaduje príliš
centralizovanú kontrolu, o ktorej som jednoducho presvedčený, že nebude ani fungovať,
ani neprinesie pridanú hodnotu.

Bart Staes (Verts/ALE),    písomne. – (NL) Problém nášho nadmerne starnúceho
obyvateľstva nás prudko zasiahol a kríza núti členské štáty obmedziť výdavky. Nemali by
sme však dovoliť, aby nás problém starnúceho obyvateľstva vlákal do novej európskej
dlhovej krízy. Členské štáty, ktoré dbajú na šetrenie, by v tejto oblasti nemali postupovať
bezmyšlienkovite. Uznesenie zdôrazňuje, že hlavným pilierom dôchodkového systému
je prvý pilier. To znamená zdravý a vyrovnaný vnútroštátny rozpočet. Okrem toho je
samozrejmé, že stabilný príjem je ochranou proti chudobe. Tiež ma teší uznanie
dôchodkových práv pre ženy a väčší dôraz na rodovú rovnosť spolu s uznaním toho, že
by na trhu práce nemala byť dovolená diskriminácia voči starším ľuďom. Uznesenie venuje
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náležitú pozornosť aj prevoditeľnosti vzniknutých dôchodkových nárokov. V súčasnosti
už nikto nepracuje celý život v jednej spoločnosti alebo dokonca vo svojej vlastnej krajine.
Je zásadné, aby mohli občania v zjednotenej Európe prenášať takéto nároky. Európsky
parlament preto žiada Európsku komisiu, aby lepšie koordinovala prevoditeľnosť
dôchodkov na európskej úrovni.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písomne. – (RO) Správa, ktorú vypracovala pani
Oomenová-Ruijtenová o zelenej knihe s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné
a bezpečné európske dôchodkové systémy dôležitým spôsobom prispieva k rozprave
o budúcnosti európskych dôchodkových systémov. Myslím si, že členské štáty musia
vypracovať ustanovenia na zabezpečenie primeraných dôchodkov pre svojich občanov.
Podporujeme členské štáty v zriadení najprimeranejšieho dôchodkového systému s cieľom
zabezpečiť slušnú životnú úroveň pre každého, pričom sa bude venovať osobitná pozornosť
najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti. Hlasovala som za bod 24, ktorý vyzýva členské
štáty, aby podporovali starších ľudí v tom, aby pokračovali v práci pomocou opatrení
v oblasti oslobodenia od daní a sociálnych odvodov.

Tiež som hlasovala s cieľom podporiť a uľahčiť kombinovanie práce a dôchodku a za
prijatie odradzujúcich opatrení, ktoré podnikom sťažia možnosť prepúšťať starších ľudí.

Hlasovala som proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku, pretože si myslím, že ľudí,
ktorí prekročia určitý vek, ale ktorí chcú a môžu pracovať, je potrebné podporovať, a nie
nútiť do práce najmä v dobe, keď miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 27 dosahuje 10 %
a medzi mladými ľuďmi 20 %.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Zelená kniha Európskej komisie
o európskych dôchodkových systémoch, ktorú dnes v rámci správy prijali politickí
predstavitelia kapitálu v Európskom parlamente (sociálni demokrati, konzervatívci a liberáli)
je protidemokratické monštrum. Jej zámerom je vytvoriť základný prvok nového
antidemokratického paktu konkurencieschopnosti EÚ určeného na zničenie európskych
systémov sociálneho zabezpečenia a ich nahradenia súkromným, individualizovaným
poistením, novou dojnou kravou, ktorú možno dojiť na úkor pracovníkov a v prospech
kapitálu. V skutočnosti ide o zrušenie verejných výdavkov na sociálne zabezpečenie,
dôchodky a sociálnu starostlivosť. Trojpilierový systém znižuje štátny dôchodok na
príspevok hodný chudobinca, a tým otvára doširoka dvere takzvanému tretiemu pilieru
súkromného poistenia. Objavujú sa žiadosti o zvýšenie veku odchodu do dôchodku podľa
priemernej dĺžky života, inými slovami prepracovať sa až do hrobu. Komunistická strana
Grécka hlasovala proti nevydarenému dokumentu EÚ o európskych dôchodkových
systémoch zameranom proti pracujúcim. Zoči-voči tomuto vývoju by sme chceli poukázať
na nevyhnutnú potrebu hromadnej vzbury pracovníkov a zastavenia týchto nových
opatrení proti poisteniu a novému zúrivému útoku, ktorý organizujú kapitálové
a buržoázne vlády v novom pakte konkurencieschopnosti EÚ.

Thomas Ulmer (PPE),    písomne. – (DE) Hlasoval som za správu pani
Oomenovej-Ruijtenovej o zelenej knihe o dôchodkových systémoch. Výsledky rokovaní
zodpovedajú stanovisku Kresťanskodemokratickej únie Nemecka a poskytujú vhodný
základ pre následnú bielu knihu. V ďalšom priebehu je dôležité zachovanie nemeckých
dôchodkových poistení zamestnancov, dĺžky služby a ochrany proti riziku bankrotu pre
existujúce záväzky. Dôchodkové poistenia zamestnancov sa v žiadnom prípade nesmú
preniesť do povinného európskeho systému.
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Viktor Uspaskich (ALDE),    písomne. – (LT) Som rád, že spravodajkyňa uznáva existenciu
značných medzier v európskych dôchodkových systémoch a skutočnosť, že občania
niektorých členských štátov – napríklad Litovčania – čelia dodatočným problémom. V našej
krajine nemajú dôchodcovia najľahší život. Nedávno sa ešte zhoršil – minulý rok bol
mesačný dôchodok litovských dôchodcov znížený o 5 %. Nadišiel čas, aby sme prestali
s uplatňovaním dvojakých metrov. V niektorých európskych krajinách, ako napríklad
v Litve, vláda tvrdí, že kríza skončila a že hospodárstvo sa postupne začína obnovovať.
Keď však potrebujeme prijať praktické opatrenia, naši vedúci predstavitelia vyhlasujú, že
nemôžu nájsť potrebné prostriedky na obnovenie pôvodnej výšky dôchodkov. Zrazu
priznajú, že kríza ešte neskončila. Finančná udržateľnosť je dôležitá pri reforme našich
dôchodkových systémov, ale dôležité je aj zabezpečenie primeraného príjmu. Pravú
udržateľnosť nemožno dosiahnuť bez zabezpečenia primeraných dôchodkov. Starnúca
spoločnosť a finančné tlaky poukazujú na zmeny na našom trhu práce. Je potrebné
zohľadniť to pri reforme dôchodkových systémov. Rovnováha medzi pružnosťou
a bezpečnosťou na trhu práce podporuje prispôsobivosť hospodárstva a prispieva tak
k udržateľným, bezpečným a spravodlivým dôchodkom.

Peter van Dalen (ECR),    písomne. – (NL) Európa a dôchodky, to je teda chúlostivá
záležitosť. Rôzne členské štáty zvažujú opatrenia na zníženie svojich národných dlhov
prostredníctvom spojenia dôchodkových fondov so svojimi dlhmi. Pani Merkelová a pán
Sarkozy už centralizáciu dôchodkov priamo spomenuli v rámci svojich plánov na
vytvorenie jednotnej, centrálne riadenej Európy. Som proti akejkoľvek regulácii dôchodkov
na európskej úrovni. Dôchodkové systémy majú v rôznych členských štátoch odlišnú
štruktúru. Sú takmer neporovnateľné. Dôchodkové systémy sa navyše v jednotlivých
členských štátoch značne odlišujú vzhľadom na veľkosť, spoľahlivosť a dohľad. Nechcem
byť svedkom toho, ako holandský dôchodkový systém trpí v dôsledku neporiadku
v niektorých iných členských štátoch.

Považujem však za rozumné, aby si členské štáty navzájom vymieňali informácie o svojich
dôchodkových systémoch a aby sa snažili riešiť osobitné problémy týmto spôsobom.
Týmto odkazujem napríklad na univerzitných výskumných pracovníkov, ktorí sa sťahujú
do iných členských štátov, ktorých daňové úrady potom vyberajú dodatočné odvody na
dôchodky, ktoré si vytvorili inde. Takéto výstrednosti by sa mali okamžite zastaviť, ale to
neznamená, že musíme zrenovovať celý systém podľa európskeho modelu.

Derek Vaughan (S&D),    písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá naliehavo žiada
členské štáty, aby zabezpečili trvalo udržateľné dôchodky vzhľadom na problémy starnúcej
spoločnosti a výdavkovým tlakom, ktorým čelí celá EÚ. Vítam skutočnosť, že táto správa
uznáva, že neexistuje žiadny univerzálny prístup k dôchodkovému zabezpečeniu
v jednotlivých členských štátoch, ale že EÚ môže, samozrejme, priniesť pridanú hodnotu
prostredníctvom výmeny nápadov a koordinácie.

Začlenenie súkromného dlhu do akéhokoľvek hodnotenia udržateľnosti verejných financií
by nemalo byť zahrnuté do tejto správy, keďže súčasné trhové podmienky by nepodporili
takýto spôsob hodnotenia. Okrem toho by uplatnenie kapitálových požiadaviek na
dôchodky mohlo potenciálne zvýšiť náklady bez toho, aby sa zvýšila bezpečnosť
dôchodkového poistenia zamestnancov. Nemalo by to byť povinné tam, kde existuje
sociálne zabezpečenie; napríklad Fond dôchodkového zabezpečenia vo Veľkej Británii,
ktorý zriadila predchádzajúca labouristická vláda, už poskytuje členom a príjemcom
dôchodkového zabezpečenia vysoký stupeň ochrany.
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Spolu s kolegami labouristami budeme naďalej pracovať s cieľom zabezpečiť, aby ľudia,
ktorí sporia so štátom, so svojím zamestnávateľom alebo súkromne, dostali osobitné
dôchodkové zabezpečenie potrebné na to, aby mali z odchodu do dôchodku pocit istoty.

Iva Zanicchi (PPE),    písomne. – (IT) Hlasovala som za správu pani Oomenovej-Ruijtenovej,
aj keď mám pocit, že prijatý text je príliš opatrný v tom, ako často poukazuje na význam
zásady subsidiarity. Napriek tomu si myslím, že táto správa môže až do blízkeho zverejnenia
bielej knihy Komisie umožniť pokračovanie efektívneho pracovného vzťahu medzi
členskými štátmi a inštitúciami EÚ v súvislosti so zložitou otázkou modernizácie
európskych dôchodkových systémov.

Návrh uznesenia B7-0094/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. − (PT) Hlasujem za tento návrh uznesenia, pretože si
myslím, že prístupové rokovania s Chorvátskom sa môžu ukončiť v prvom polroku 2011,
ak sa bude pokračovať v potrebných reformách. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Chorvátsko
musieť počas tejto poslednej fázy zmobilizovať všetky svoje snahy na podporu verejnej
správy a súdnictva, zaznamenať pokrok v boji proti korupcii, zabezpečiť plnohodnotnú
spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom, pokračovať v privatizačnom procese
a prijať plány obnovy. Hlasujem za toto uznesenie aj preto, že odporúča zavedenie
arbitrážnej dohody o hraniciach medzi Chorvátskom a Slovinskom, a kvôli pokroku
dosiahnutému v riešení ostatných dvojstranných sporov, akými sú otázky hraníc so
Srbskom, Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou. Napriek tomu, že Chorvátsko ešte
musí uzavrieť rokovania o šiestich politických kapitolách z acquis communautaire, som
presvedčený, že dobré výsledky dosiahnuté v roku 2011 budú chorvátskym orgánom
slúžiť ako základ pre vynaloženie konečného úsilia na dokončenie rokovaní.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    písomne. – (LT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia
o správe o pokroku Chorvátska za rok 2010. Európsky parlament týmto dokumentom
potvrdil, že Chorvátsko dosiahlo v rokovaniach o integrácii do Európskej únie významný
pokrok. Súhlasím s ustanovením uznesenia, že prístupové rokovania s Chorvátskom by
mohli byť dokončené v prvom polroku 2011 pod podmienkou, že sa bude cieľavedome
pokračovať v potrebných reformách, a to najmä posilnením verejnej správy a súdnictva,
pokračujúcim bojom proti korupcii, zabezpečením udržateľnosti návratu utečencov
a plnohodnotnou spoluprácou s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú
Juhosláviu (ICTY), ako aj pokračovaním privatizačného procesu a prijatím plánov obnovy
pre problematické lodenice. Toto sú veľmi dôležité podmienky a ich riadne zavedenie
alebo prinajmenšom výrazný pokrok v spomínaných oblastiach preukáže odhodlanie
a vôľu Chorvátska stať sa členským štátom EÚ.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Súhlasil som s týmto návrhom uznesenia,
prostredníctvom ktorého Európsky parlament podporuje pristúpenie Chorvátska
k Európskej únii. Pristúpenie Chorvátska má európsky aj regionálny rozmer a povzbudilo
by zvyšné krajiny západného Balkánu, aby začali a zavádzali reformy súvisiace
s pristúpením. Prístupové rokovania s Chorvátskom dosiahli významný pokrok, ale je ešte
potrebné dokončiť zásadné reformy v oblasti verejnej správy a súdnictva, korupcie, návratu
utečencov a tak ďalej. Chorvátsko musí dosiahnuť výrazný pokrok v uznesení
o dvojstranných sporoch so susediacimi štátmi, akými sú otázky hraníc so Srbskom,
Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou s cieľom zabrániť tomu, aby sa z týchto sporov
stali prekážky v ďalšom rozširovaní EÚ po tom, ako pristúpi Chorvátsko.
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Elena Băsescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasovala som za prijatie tejto správy o pokroku
Chorvátska, pretože si myslím, že proces pristúpenia EÚ poukazuje na výrazné zlepšenie
situácie v tejto oblasti. Dodržiavanie základných práv, situácia utečencov a privatizácia
sektoru námornej dopravy sú rozhodne najdôležitejšie kapitoly. Pri tejto príležitosti by
som chcela privítať aj vykonávanie mierovej dohody so všetkým, čo k tomu patrí.
Spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu je kľúčová pre
úspešné ukončenie rokovaní. Dúfam, že chorvátske orgány v budúcnosti povolia
vyšetrovateľom prístup k potrebným dokumentom. Jednou z otázok uvedených
v dokumente sú procesy týkajúce sa vojnových zločinov. Tí, ktorí boli postavení pred súd,
buď neboli odsúdení, alebo dostali symbolické tresty. Chcela by som pre každú kandidátsku
krajinu zdôrazniť význam spravovania spravodlivého súdneho systému.

Odkaz konfliktu z deväťdesiatych rokov 20. storočia a nedodržiavanie práv menšín sú zo
strany budúceho členského štátu neprijateľné. V tejto oblasti sa žiada legislatívny zásah.
Zámer maďarského predsedníctva ukončiť rokovania do konca prvého polroka 2011 je
chvályhodný a Chorvátsko by mohlo včas dobehnúť do cieľa. Jeho pristúpenie vyšle
pozitívny signál do tohto regiónu a opätovne potvrdí dôveryhodnosť EÚ v súvislosti
s podmienenosťou tohto procesu. Na záver by som chcela potvrdiť plnú podporu
pristúpeniu Chorvátska do EÚ zo strany Rumunska.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Správa o pokroku dosiahnutom
v Chorvátsku za rok 2010 dokazuje odhodlanie vlády v Záhrebe splniť prístupové kritériá
Európskej únie. Európska únia sa však prvýkrát ocitla v situácii, v ktorej si väčšina občanov
Chorvátska myslí, že pristúpenie k EÚ nebude pre krajinu prínosom na rozdiel od značnej
vlny optimizmu, ktorú sme mohli vidieť medzi obyvateľstvom štátov strednej a východnej
Európy, ktoré pristúpili v posledných dvoch kolách. Správa o Chorvátsku za rok 2010
poukazuje na obavy inštitúcií EÚ v súvislosti s touto situáciou. Preto boli aj orgány
a občianska spoločnosť vyzvané, aby sa zapojili do presviedčania Chorvátov o tom, že
členstvo v EÚ bude mať pozitívny vplyv na ich krajinu. Vítam úsilie chorvátskych orgánov
a ich snahu o ukončenie prístupových rokovaní túto jar.

Chorvátsko si zaslúži gratulácie aj za skutočnosť, že štát, ktorý bol tak dlho pustošený
bojom, dosiahol významný pokrok v zavedení acquis communautaire. Akúkoľvek zmienku
o možnom odložení pristúpenia Chorvátska možno navyše považovať len za neuváženú
a bezmyšlienkovitú.

Antonio Cancian (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som rozhodne za túto správu, pretože
si myslím, že Chorvátsko správne pokračuje v zavádzaní reforiem potrebných pre členstvo
v EÚ. Pokiaľ ide o hospodársku úroveň, Chorvátsko je podľa mňa pripravené obchodovať
s ostatnými krajinami EÚ. Napriek globálnej kríze si naozaj dokázalo zachovať určitú
makroekonomickú stabilitu najmä prostredníctvom rozvoja služieb a infraštruktúr v oblasti
cestovného ruchu. Myslím si, že je potrebné podporiť túto krajinu, aby v plnej miere využila
svoje zdroje, predovšetkým svoju geografickú polohu ako strategické prepravné spojenie
medzi západnou Európou a Balkánom, medzi strednou Európou, Jadranom a Stredozemím.
Ďalší rozvoj jej infraštruktúry by krajine mohol dodať obrovský potenciál. Vzhľadom na
tieto skutočnosti sa spolupráca krajiny s Európskou úniou v súvislosti s realizáciou úsekov
dopravných sietí TEN-T, TEN-E a e-TEN, ktoré prechádzajú aj územím Chorvátska a mohli
by prerásť do PPP systému v plnohodnotnej spolupráci s EÚ, ukazuje ako veľmi plodná.
Rokovania sa skončia v prvom polroku 2011, keď bude ukončený proces pristúpenia.
Som si istý, že konečný termín sa dodrží.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. − (PT) Chcela by som pochváliť Chorvátsko
za výrazný pokrok, ktorý dosiahlo pri plnení kritérií potrebných na ukončenie prístupových
rokovaní. Som pevne presvedčená o tom, že rýchle pristúpenie Chorvátska prispeje
k povzbudeniu ostatných krajín západného Balkánu, aby zavádzali reformy súvisiace
s pristúpením. Vítam úsilie chorvátskej vlády zaujať pevný postoj proti všetkým formám
korupcie, ale vyzývam chorvátske orgány, aby ďalej posilňovali administratívne kapacity
orgánov boja proti korupcii a upevňovali kultúru politickej zodpovednosti. Vítam pokrok,
ktorý sa dosiahol v oblasti práv žien a rodovej rovnosti, keďže približne 25 % poslaneckých
kresiel, ako aj takmer polovicu administratívnych pozícií vo verejnom sektore zastávajú
ženy, čo je prejavom pokroku smerom k rodovej rovnosti. Percentuálny podiel žien
zastávajúcich vedúce pracovné pozície v podnikoch však zostáva nízky a platové rozdiely
medzi mužmi a ženami pretrvávajú. Žiadam, aby sa ďalej aktívne podporovalo zastúpenie
žien v hospodárskych a politických rozhodovacích orgánoch a aby sa bezodkladne
uplatňovalo právo v oblasti rodovej rovnosti vrátane zásady rovnakého odmeňovania.

Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer
a Rainer Wieland (PPE),    písomne. − (DE) Jednoznačne podporujeme rýchle pristúpenie
Chorvátska k Európskej únii. Obyvatelia Chorvátska majú od tohto členstva veľké
očakávania. Tieto očakávania však možno naplniť iba vtedy, ak bude Chorvátsko skutočne
pripravené na pristúpenie a ak budú splnené všetky prístupové kritériá. Chorvátsko už
pokročilo v tomto procese viac ako mnohé súčasné členské štáty EÚ v čase ich pristúpenia.

Správa Komisie o pokroku však jednoznačne ukazuje, že v niektorých oblastiach je stále
čo robiť. To dáva dôvod dúfať v rýchle ukončenie prístupových rokovaní – očakávania sa
však nesmú zvýšiť dnešným rozhodnutím. Dôkladnosť je pre nás dôležitejšia ako rýchlosť
a spoľahlivé plnenie je dôležitejšie ako sľuby. Nesmieme opakovať chyby minulosti. Inak
to nebude v záujme Európskej únie, ani Chorvátska a jeho obyvateľov. Z tohto dôvodu
sme sa dnes zdržali hlasovania.

Edite Estrela (S&D),    písomne. − (PT) Hlasovala som za uznesenie o správe o pokroku
Chorvátska za rok 2010, keďže sa domnievam, že rokovania o pristúpení Chorvátska k EÚ
budú ukončené do júna 2011, ak sa naďalej bude vyvíjať potrebné úsilie smerom
k reformám. Som za rozširovanie pod podmienkou, že kandidátske krajiny splnia vopred
stanovené kritériá. Čím viac krajín je súčasťou európskeho projektu, tým lepšie pre EÚ
a pre jej občanov, ktorí budú žiť v jednotnom priestore mieru, slobody, demokracie,
pokroku a blahobytu.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Chorvátsko s nepopierateľným úspechom plní kritériá
a vyvíja úsilie, aby v tejto ceste pokračovalo napriek ďalším ťažkostiam, s ktorými sa
vyrovnáva v súčasnej medzinárodnej situácii. Je to dobrý príklad pre akúkoľvek krajinu,
ktorá sa zamýšľa stať súčasťou Európskej únie. Nemôžem si nevšimnúť, že väčšina
nedávnych prieskumov ukazuje, že Chorváti sú nedôverčiví k budúcemu vstupu svojej
krajiny do Únie a kritickí k činnosti EÚ. Namiesto spochybňovania názoru chorvátskych
obyvateľov sa domnievam, že ich pochybnosti si zaslúžia serióznu úvahu o tom, ako
funguje Európska únia. Považujem za poľutovaniahodné, že spravodajca sa vo svojom
návrhu uznesenia rozhodol vyjadrovať názory na otázky, ako sú sexuálna orientácia a jej
ústavná ochrana, ktoré nielenže nemajú nič do činenia so skutočnými problémami, ale
ktoré by mali byť vo výlučnej kompetencii členských štátov.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. − (PT) Tento návrh uznesenia je o pokroku
Chorvátska za rok 2010 v pristúpení k EÚ; záväzok Európskeho parlamentu, v súvislosti
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s ktorým sa nevyvinulo žiadne diplomatické úsilie. Vítam pokrok, ktorý sa dosiahol
v prístupových rokovaniach, ktoré by sa mali ukončiť do konca prvej polovice roku 2011,
ako aj všetko úsilie Európskej komisie smerom k ostatným krajinám západného Balkánu,
ktoré pristupujú k EÚ.

Považujem za poľutovaniahodné, že chorvátsky parlament a vláda nedosiahli požadovaný
pokrok v ústavných zmenách, a to pokiaľ ide o decentralizáciu a reformu verejnej správy,
najmä o jej odpolitizovanie, boj proti korupcii a slobodu tlače. Dúfam, že všetky problémy
spomenuté v správe sa vyriešia alebo prinajmenšom zmiernia, aby pristúpenie bolo rýchle
a mohlo pôsobiť ako katalyzátor členstva susediacich štátov.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Pokiaľ ide o túto správu, je dôležité poukázať
na to, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu nie je spokojná so skutočnosťou, že
podľa Eurobarometra sa väčšina chorvátskych obyvateľov domnieva, že pristúpenie k EÚ
„by pre nich nebolo prínosom“. Čo možno urobiť, aby sa zmenilo toto vnímanie?
Odpoveďou je ako vždy zvýšenie propagandy s cieľom manipulovať s realitou toho, čím
je EÚ.

Omieľajú sa tie isté staré neoliberálne dogmy: zmenšenie zásahov štátu do hospodárstva
a vytvorenie otvoreného a konkurencieschopného trhu odstránením verejných služieb,
zmenou pracovných vzťahov v prospech kapitálu pod zámienkou ich „nepružnosti“
a odstránením suverenity a nezávislého projektu rozvoja Chorvátska.

Na záver správa veľmi jasne uvádza, kto mal úžitok z agresivity NATO a rozpadu Juhoslávie.
Chorvátsko je privilegovaná oblasť, keďže je dopravným koridorom s veľkým významom
pre dovozné a vývozné trhy Východu a Ďalekého východu. Je jasné, že cieľom pristúpenia
k EÚ nie je podporiť právo na rozvoj Chorvátska a jeho obyvateľov, ale predovšetkým
výhoda pre veľké mocnosti a ich hospodárske záujmové skupiny.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    písomne. – (PL) Chorvátsko nedávno
dosiahlo výrazný pokrok smerom k pristúpeniu k EÚ a pravdepodobne sa čoskoro stane
dvadsiatym ôsmym členským štátom EÚ. V roku 2010 vyjednávači pre EÚ a Chorvátsko
uzavreli 11 kapitol, pričom celkovo je uzavretých 28 (z požadovaných 35) kapitol.
Minuloročný úspech jednoznačne dokazuje odhodlanie Chorvátska pokračovať v reformách
a čoskoro umožní jeho obyvateľom mať úžitok z členstva v EÚ. Počas posledného stretnutia
ministrov EÚ a Chorvátska, ktoré sa konalo 22. decembra 2010 v Bruseli, vyjednávači
uzavreli tri dôležité kapitoly, a to kapitoly súvisiace so spravodlivosťou, slobodou
a bezpečnosťou, zahraničnou, bezpečnostnou a obrannou politikou a životným prostredím.
Uzavretie týchto kapitol naznačuje, že právny systém Chorvátska sa posilnil a že pokrok
sa dosiahol súčasne vo viacerých oblastiach, ako je napríklad širšia spolupráca medzi
Chorvátskom a medzinárodným spoločenstvom, pokiaľ ide o vojenské misie a občianske
záležitosti (zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku), a záruku lepšej kvality vzduchu
a vody pre obyvateľov Chorvátska (životné prostredie).

Rokovania o pristúpení Chorvátska k Európskej únii začali v októbri 2005. Napriek určitým
logistickým problémom pristúpenie Chorvátska dôrazne podporujú členské štáty EÚ
a mnohé z nich očakávajú prudký pokrok smerom k uzatvoreniu siedmich ostávajúcich
kapitol do konca roku 2011.

Robert Goebbels (S&D),    písomne. – (FR) Hlasoval som za návrh uznesenia. Chorvátsko
má jednoznačne miesto v Európskej únii. Nebudem však hlasovať za ďalšie členstvo, pokiaľ
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sa podstatne nezvýši rozpočet Únie. Ďalšie rozšírenie nemožno dosiahnuť bez dodatočných
finančných prostriedkov pre Úniu.

Bruno Gollnisch (NI),    písomne. – (FR) Moje hlasovanie o návrhu uznesenia Výboru pre
zahraničné veci tohto Parlamentu o pokroku Chorvátska smerom k členstvu je vyjadrením
chýbajúcej dôvery v prínosy Európskej únie, s čím sa podľa prieskumov verejnej mienky
stotožňuje väčšina Chorvátov. Je poľutovaniahodné, že orgány krajiny, ktorá sa stala
nezávislou a suverénnou po strašnom konflikte, si nedali pokoj, kým krajinu nedostali
pod cudziu nadvládu, a to proti verejnej mienke. Hlasoval som proti Maastrichtskej zmluve.
Hlasoval som proti európskej ústave. Hlasoval by som proti Lisabonskej zmluve, keby naša
vláda mala odvahu dať o nej hlasovať obyvateľom Francúzska. Dúfam, že sa Chorvátov
opýtajú priamo na pristúpenie ich krajiny k Únii a že na rozdiel od Francúzov, Írov
a Holanďanov sa ich vôľa bude rešpektovať. Skutočne nebolo možné hlasovať za uznesenie,
ktoré vyjadruje poľutovanie nad tým, že osud menšín, ktoré praktizujú tú či onú sexuálnu
úchylku, nie je hlavnou starosťou, ktoré obhajuje intenzívnu propagandu na obrátenie
verejnej mienky a ktoré podporuje rovnaké hospodárske chyby ako tie, ku ktorým došlo
v našich krajinách.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Hlasovala som za návrh uznesenia o pokroku
Chorvátska, ktorý potvrdzuje úsilie vynaložené Chorvátskom v súvislosti s jeho blížiacim
sa pristúpením k Európskej únii. Členstvo Chorvátska má skutočne viaceré výhody, ako
je napríklad konsolidácia mieru a stability v balkánskom regióne a posilnenie pozície EÚ
v tomto regióne. Text, ktorý sme prijali, spomína aj otázky, ktoré ostávajú problematické
a na ktorých Chorvátsko musí ďalej pracovať, ako je napríklad boj s korupciou, ktorá
ostáva jedným z hlavných problémov v krajine, a podpora pre navrátilcov, ktorá je stále
nedostatočná. Dúfam, že Chorvátsko sa bude ďalej uberať týmto pozitívnym smerom.

Juozas Imbrasas (EFD),    písomne. − (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia o správe
o pokroku Chorvátska za rok 2010, pretože týmto dokumentom Európsky parlament
potvrdil skutočnosť, že Chorvátsko dosiahlo pokrok v rozhovoroch o integrácii do
Európskej únie. Prístupové rokovania s Chorvátskom možno ukončiť pomerne rýchlo pod
podmienkou, že sa budú ďalej rozhodne presadzovať a zavádzať potrebné reformy. Je
nevyhnutné pokračovať v posilňovaní verejnej správy a súdnictva, v boji proti korupcii,
v zabezpečení trvalej udržateľnosti návratu utečencov a v plnohodnotnej spolupráci
s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (MTTJ) a tak ďalej. Ďalej
musí chorvátska vláda naliehavo riešiť štrukturálne problémy hospodárstva a venovať
väčšiu pozornosť regionálnej spolupráci s cieľom riešiť bilaterálne otázky so susediacimi
štátmi. Riadne zavedenie alebo prinajmenšom výrazný pokrok v týchto oblastiach bude
predstavovať vôľu Chorvátska a posilní jeho možnosti stať sa členským štátom EÚ.
Domnievam sa, že pristúpenie Chorvátska by tiež povzbudilo ostatné krajiny západného
Balkánu dostať sa bližšie a rýchlejšie k členstvu v EÚ.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Týmto návrhom uznesenia o správe o pokroku
Chorvátska za rok 2010 chcel Parlament z viacerých hľadísk pochváliť úspechy Chorvátska,
ktoré posúvajú krajinu čoraz bližšie k Európskej únii. Úspechy tejto krajiny v minulom
roku stoja za zmienku, keďže Chorvátsko prešlo podstatnými zmenami s cieľom prispôsobiť
sa zakladajúcim chartám ostatných 27 členských štátov. Pokiaľ ide o súdnictvo, vyvinulo
sa úsilie, aby jeho moc bola nestranná a nezávislá. Zorganizovali sa aj súdne procesy pre
vojnové zločiny a dosiahol sa pozoruhodný pokrok v oblasti práv žien a rodovej rovnosti.
Úplne súhlasím s týmto návrhom, pretože som pevne presvedčený o tom, že Chorvátsko
si zaslúži stať sa členským štátom. Niet pochýb o tom, že sa musí ešte veľa urobiť, najmä
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pokiaľ ide o boj proti korupcii, ale je pravda, že krajina výrazne napreduje na svojej ceste
k členstvu v Európskej únii.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože
všetci chceme stabilné, prosperujúce susedstvo. Tieto ambície sa skutočne môžu naplniť
iba integráciou krajín západného Balkánu do európskych a euroatlantických štruktúr.
Chorvátsko je štátom v tomto regióne, ktorý je v najpokročilejšom štádiu integračného
procesu EÚ s dôrazom na to, že má a chce použiť silné mechanizmy na boj proti korupcii
vo verejnom sektore. Záhreb už dosiahol pokrok v tejto záležitosti prostredníctvom
parlamentného schválenia zákona, ktorý umožňuje konfiškáciu nelegálne nadobudnutého
majetku, ako aj kroky proti vyšším úradníkom. Vítam tieto opatrenia, ale Záhreb musí
presvedčivo dokázať, že zanechal veľmi rozšírenú kultúru korupcie a beztrestnosti.
Chorvátsko sa môže ďalej spoliehať na podporu Rumunska v prístupovom procese
Európskej únie podelením sa o spoločné skúsenosti s predvstupovým procesom a s aspektmi
po pristúpení k EÚ.

Monica Luisa Macovei (PPE),    písomne. − Hlasovala som za uznesenie s cieľom uznať
pokrok Chorvátska smerom k pristúpeniu k EÚ a zdôrazniť ostávajúce ciele, ktoré treba
dosiahnuť v prospech jeho obyvateľov. Hlasovala som proti pozmeňujúcim a doplňujúcim
návrhom 1 a 4, pretože ich cieľom bolo odstrániť zmienky o úsilí chorvátskej vlády bojovať
proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rasy, ktoré je potrebné na pristúpenie
k EÚ.

Keď bolo uznesenie vo Výbore pre zahraničné veci, predložila som pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy súvisiace s účinnosťou a predvídateľnosťou právneho systému. Žiadali
zvýšenie finančných prostriedkov pre súdy, aby pracovali rýchlo a účinne, zjednotenie
jurisprudencie a včasné zverejňovanie všetkých rozsudkov. Prípady korupcie sa musia
dostať pred súd a nesmú ostať v štádiu stíhania alebo vyšetrovania a rozsudky musia mať
odstrašujúci účinok. Musí sa vyhodnotiť účinnosť predvstupových finančných prostriedkov
vynaložených v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii.

David Martin (S&D),    písomne. − Hlasoval som za túto správu, ale stále mám vážne
pochybnosti o vhodnosti členstva Chorvátska. Je potrebné dosiahnuť výrazný pokrok vo
viacerých oblastiach, v neposlednom rade pri riešení otázky korupcie.

Barbara Matera (PPE),    písomne. − (IT) Pristúpenie Chorvátska k Európskej únii je
výrazným stimulom pre balkánske krajiny, aby vyvíjali úsilie a presadzovali reformy
v súvislosti so svojim budúcim pristúpením k Únii. Pristúpenie Chorvátska k Únii rozšíri
oblasť mieru a stability v Európe, a preto znamená dvojaký, európsky a regionálny rozmer,
ktorý by mal povzbudiť krajiny západného Balkánu k tomu, aby dosiahli väčšiu súdržnosť
na regionálnej úrovni.

Vítam pozitívny pokrok, ktorý dosiahlo Chorvátsko, čo sa týka rešpektovania a ochrany
menšín, hoci by krajina mala prijať aj primerané opatrenia na zabezpečenie väčšej ochrany
rómskej menšiny a na jej zapojenie do občianskej spoločnosti. Rómovia sú stále
diskriminovaní a nemajú primerané zastúpenie v chorvátskych ústredných a miestnych
politických orgánoch. Musia sa rozvíjať a zavádzať synergie na regionálnej úrovni najmä
v rámci podunajskej stratégie, keďže väčšia sociálna výmena a hospodársky obchod by
boli prínosom pre celý podunajský makroregión.
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Mám na mysli najmä spoluprácu v oblastiach dopravy, životného prostredia
a hospodárskeho rozvoja. Väčšia súdržnosť na regionálnej úrovni v budúcnosti umožní
pristúpenie krajín celého regiónu západného Balkánu k Európskej únii.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Nie je prekvapením zistenie
Eurobarometra, že Chorváti sa domnievajú, že Európska únia pre nich nie je prínosom,
keďže je to skutočne tak. Hlasujem proti tomuto návrhu uznesenia a jeho protisociálnym
príkazom.

Nuno Melo (PPE),    písomne. − (PT) Rokovania s Chorvátskom o jeho pristúpení k EÚ sa
možno čoskoro skončia. Je však potrebné rozhodne presadzovať potrebné reformy.
Najdôležitejšími reformami sú posilnenie verejnej správy a súdnictva, boj proti korupcii,
podpora návratu utečencov v plnej spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom
pre bývalú Juhosláviu a obnova lodeníc.

Musíme pochváliť nesmierny pokrok, ktorý sa už dosiahol. V tomto konečnom štádiu je
však nevyhnutné rozhodne pokračovať v reformách potrebných na ukončenie rokovaní
v súvislosti s pristúpením k EÚ včas. Skutočnosť, že väčšina chorvátskych občanov sa
domnieva, že pristúpenie k EÚ by nebolo prínosom pre krajinu, je znepokojujúca, takže
sa musíme usilovať dosiahnuť, aby Chorváti videli, že európsky projekt je aj ich projektom.
Z tohto dôvodu je kľúčové dať občanom jasné a vecné informácie o dôsledkoch pristúpenia
Chorvátska k EÚ.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hoci považujem pristúpenie Chorvátska k EÚ
za pozitívne pod podmienkou, že Chorváti ho vnímajú rovnako, nepodporil som tento
návrh uznesenia, keďže obsahuje rôzne body, ktoré odmietam, predovšetkým v súvislosti
s hospodárskymi požiadavkami EÚ. Domnievam sa, že požiadavka, aby chorvátske orgány
prijali opatrenia, ktoré definujú a zlepšujú zapojenie aktérov občianskej spoločnosti do
procesu formulovania politiky a dohľadu nad činnosťou verejných orgánov, je nielen
primeraná, ale aj cenná. Nemôžem však podporiť uznesenie, keďže som úplne proti
neoliberálnemu hospodárskemu zameraniu, ktoré obsahuje, a opatreniam, ktorých
zavedenie v tejto oblasti žiada. Z tohto dôvodu považujem za neprijateľné, aby EÚ žiadala
od chorvátskej vlády zmenšiť prerozdeľovaciu úlohu štátu a verejné výdavky, a odmietam
požiadavku uplatňovať „ziskovosť“ ako zásadné kritérium na hodnotenie verejných
zdravotných a sociálnych systémov.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Teší ma pokrok Chorvátska v jeho pristúpení
k Európskej únii vrátane zmeny ústavy, reformy súdnictva, slobody tlače, ochrany menšín
a užšej spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Z tohto
dôvodu plne podporujem správu o pokroku Chorvátska za rok 2010. Vyhliadky pristúpenia
k Európskej únii sú silným stimulom pre ostatné krajiny západného Balkánu, ktoré smerujú
k európskej integrácii, aby uskutočnili potrebné politické, hospodárske a legislatívne
reformy, aby posilnili stabilitu a podporovali spolunažívanie a zmierenie v regióne.
Chorvátske orgány ešte čakajú prekážky, ktoré musia prekonať, a problémy, ktoré musia
vyriešiť, ako napríklad bojovať proti korupcii, dostať hospodárstvo späť do správnych
koľají, vyriešiť bilaterálne spory so susediacimi štátmi a veľmi nízku zamestnanosť. Z tohto
dôvodu je potrebné naliehať na Chorvátsko, aby pokračovalo v potrebných reformách,
splnilo konečné kritériá a ukončilo rokovania.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. − (DE) Podporením návrhu uznesenia o správe o pokroku
Chorvátska za rok 2010 by som chcel vyjadriť podporu rýchlemu prijatiu tejto krajiny do
EÚ. Má nielen kultúrne a historické korene v strednej Európe, ale spĺňa aj prístupové kritériá.
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Hoci je stále potrebná práca v mnohých oblastiach, ako je napríklad boj proti korupcii,
vzhľadom na stíhanie bývalého premiéra Iva Sanadera nechýba dobrá vôľa. Zdá sa, že
Chorvátsko je pripravené vyrovnať sa so svojou minulosťou, o čom svedčí napríklad
podpora návratu vojnových utečencov. Aj toto bolo podrobne opísané v uznesení.

Podporením viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov som však takisto vyjadril
odmietnutie politicky korektného jazyka uznesenia. Vo viacerých odsekoch je absolútne
netolerovateľný. Aby som však neblokoval cestu chorvátskych obyvateľov do EÚ a aby
sme prejavili svoju dobrú vôľu, napokon som hlasoval za túto správu.

Franz Obermayr (NI),    písomne. − (DE) Spomedzi kandidátskych krajín je Chorvátsko
krajinou, ktorá dosiahla najväčší pokrok. Chorvátsko teda veľakrát dokázalo svoju
pripravenosť pristúpiť k EÚ, napríklad urovnaním rybárskeho sporu. Zaznamenal sa aj
pokrok v súvislosti s bojom proti korupcii, ako je zrejmé zo zatknutia bývalého premiéra
Iva Sanadera. Pokiaľ ide o riešenie otázky vojnových zločinov, zdá sa, že Chorvátsko
prekonalo svoju minulosť, napríklad poskytnutím podpory pre návrat vojnových utečencov.
Návrh uznesenia obsahuje niekoľko povrchných, politicky až príliš korektných fráz,
napríklad v súvislosti s ochranou transsexuálov v odseku 5. Správa je však vcelku prijateľná.
Hovorí o pokroku, ktorý sa dosiahol, a žiada rýchly prístupový proces. To je potrebné
uvítať, keďže z kultúrneho a historického hľadiska má Chorvátsko pevné korene v strednej
Európe. Preto som hlasoval za tento návrh uznesenia.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) Chorvátsko je jednou z krajín,
ktoré sú čoraz bližšie k pristúpeniu k Európskej únii. Počas niekoľkých posledných rokov
Chorvátsko ukázalo obrovskú iniciatívu a dosiahlo pokrok v mnohých oblastiach, od
súdnictva po ľudské práva. Pokrok v týchto oblastiach ma veľmi teší, keďže pred rokom
som žiadal chorvátsku vládu, aby zvýšila úsilie zmeniť legislatívu presne v týchto oblastiach.

Chorvátsko v súčasnosti bojuje s rovnakými problémami ako väčšina predošlých
a súčasných kandidátov na pristúpenie k Európskej únii, a to s korupciou, s urovnaním
historických rozdielov so susediacimi štátmi a s diskrimináciou na základe sexuálnej
orientácie. Riešenie problémov tohto druhu si vyžaduje obrovské úsilie nielen od orgánov,
ale aj od spoločnosti. Situáciu so sexuálnymi alebo národnostnými menšinami nemožno
zmeniť bez určitého ovplyvnenia názorov občanov. Ako však vidno na príklade nových
členských štátov, členstvo v Európskej únii postupne pomáha podporiť prijatie osôb
s cudzím pôvodom alebo odlišnou sexuálnou orientáciou.

Chorvátsko by malo dostať posolstvo, že Európska únia je pripravená prijať nového člena
do spoločenstva. Dúfam, že sa tak stane čoskoro.

Rolandas Paksas (EFD),    písomne. − (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože
Chorvátsko dosiahlo obrovský pokrok pri plnení kritérií potrebných na ukončenie
prístupových rokovaní. Navyše by sa malo zohľadniť, že pristúpenie Chorvátska by
povzbudilo zvyšok krajín západného Balkánu rýchlejšie sa usilovať o členstvo v EÚ. Vítam
úsilie chorvátskej vlády bojovať s rôznymi formami korupcie a zavádzať reformy verejnej
správy a súdnictva. Aby však bolo možné riadne vykonávať zásady právneho štátu a získať
si dôveru občanov, musí sa výrazne znížiť počet nevyriešených prípadov a skrátiť trvanie
súdnych procesov. Navyše musíme zaručiť, aby súdne procesy vojnových zločinov boli
nezaujaté a nestranné. Súhlasím s návrhom, aby sa väčšia pozornosť venovala bezpečnosti
podunajských elektrární, ktoré sa majú vybudovať. Ďalej musí chorvátska vláda naliehavo
riešiť štrukturálne problémy hospodárstva a venovať väčšiu pozornosť regionálnej
spolupráci s cieľom riešiť bilaterálne otázky so susediacimi štátmi. Domnievam sa, že

16-02-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK114



rokovania s Chorvátskom by sa mali ukončiť po zavedení všetkých potrebných reforiem
a ostatných povinností a bez stanovenia konkrétneho časového limitu.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. − (IT) Balkánsky región je kľúčový pre budúcu
geopolitickú konfiguráciu Európskej únie a v tejto súvislosti je Chorvátsko krajinou, ktorá
dosiahla najväčší pokrok v prístupovom procese. Európa by mohla v tomto regióne
dosiahnuť skutočný rozdiel, keby pôsobila ako skutočná hnacia sila hospodárskych
a politických reforiem. Z tohto dôvodu som hlasoval za návrh uznesenia vzhľadom na
politiku integrácie a expanzie smerom k demokracii a trhovému hospodárstvu juhozápadnej
Európy. Podľa môjho názoru takéto narušenie a/alebo bránenie rozširovaniu prijatím
balkánskych krajín určite nezachráni osud európskeho hospodárstva. Potom je dôležité
vidieť Chorvátsko ako národ, ktorý pomôže celej Únii otvoriť dvere ostatným krajinám
v regióne. Zohrá teda strategickú úlohu ako predchodca tohto nového procesu integrácie
a rozvoja.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. − (PT) Cesta Chorvátska k pristúpeniu
k Európskej únii výrazne pokročila. Zaznamenal sa pokrok najmä v dosahovaní kritérií
stanovených v rokovacích kapitolách. Malo by sa zdôrazniť, že podľa Eurobarometra sa
väčšina chorvátskeho obyvateľstva len nedávno vyjadrila, že pristúpenie k EÚ by pre nich
nebolo prínosom. Je dôležité zohľadniť, či chorvátski obyvatelia chcú, alebo nechcú vstúpiť
do EÚ, a umožniť im slobodne sa rozhodnúť. Rozširovanie európskeho projektu je žiaduce
a prínosné na vytvorenie jednotnej oblasti mieru, slobody, demokracie, pokroku
a blahobytu. Je však kľúčové, aby tento projekt bol aj naďalej založený výlučne a zásadne
na vôli ľudu. Pristúpenie Chorvátska je dôležité z geopolitického hľadiska s cieľom
povzbudiť zvyšné krajiny západného Balkánu, aby začali a rozhodne zavádzali reformy
súvisiace s pristúpením k európskemu projektu. Vzhľadom na tieto kritériá som hlasovala
za toto uznesenie.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Vítam pokrok, ktorý dosiahlo Chorvátsko pri
plnení kritérií požadovaných na ukončenie prístupových rokovaní. Chorvátska vláda však
musí zlepšiť koordináciu ústredných administratívnych inštitúcií zodpovedných za
environmentálne riadenie najmä v oblasti územného plánovania, odpadového, vodného
a vzdušného hospodárstva s cieľom dostatočne zachovať jedinečné prostredie a udržať
vysokú úroveň biodiverzity. Domnievam sa, že hospodársky rozvoj regiónu by mohla
urýchliť úzka spolupráca medzi Chorvátskom a ostatnými krajinami ako súčasť podunajskej
stratégie pomocou rôznych foriem spolupráce v oblasti dopravy, životného prostredia
a hospodárskeho rozvoja v rámci podunajského makroregiónu.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Zdržal som sa tohto hlasovania. V princípe
nie som proti vstupu akejkoľvek krajiny do Únie, ktorú si neželám vidieť ako klub zatvorený
pre krajiny rešpektujúce minimálne hodnoty demokracie a ľudských práv, ktorých ľudia
si slobodne zvolia pristúpenie. Nemôžem však akceptovať tlaky na Chorvátsko, aby
urýchlilo procesy privatizácie verejných spoločností. Nemôžem akceptovať ani politický
zásah Komisie do vnútorného rozhodovacieho procesu podporou organizácií, ktoré
obhajujú pristúpenie v krajine, kde sa podľa výsledkov posledného Eurobarometra väčšina
občanov domnieva, že by to nebolo prínosné, čo nie je prekvapujúce, ak zvážime
protisociálny charakter súčasnej politiky EÚ.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. − (IT) Prístupové rokovania s Chorvátskom možno
ukončiť v prvej polovici roka 2011 pod podmienkou, že sa budú rozhodne presadzovať
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potrebné reformy, najmä pokračujúci boj proti korupcii, zabezpečenie návratu utečencov,
obnova lodeníc, ako aj reforma ústavy a súdnictva.

Pokiaľ ide o korupciu, hoci uznávam záväzok chorvátskej vlády, čo je očividné napríklad
v súdnych procesoch s dvoma bývalými ministrami a bývalým premiérom, no jednako je
to jav, ktorý je naďalej vážnym a veľmi rozšíreným problémom. Reformy súdneho systému
musia tiež pokračovať, a to pokračovaním stíhania vojnových zločinov a zlepšovaním
programov na ochranu svedkov.

Najväčším problémom by však mohlo byť, ako vysvetliť prínosy členstva v EÚ pomerne
skeptickým obyvateľom. Posledný prieskum Eurobarometra skutočne ukázal, že väčšina
chorvátskych občanov sa domnieva, že členstvo v EÚ by pre ich krajinu nebolo prínosom,
čo je znepokojujúce. Z tohto dôvodu žiadam vládu a občiansku spoločnosť o snahu
dosiahnuť, aby Chorváti videli európsky projekt aj ako svoj projekt. Členstvo v EÚ bude
v každom prípade podliehať referendu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne.  − Týmto uznesením Európsky parlament
chváli Chorvátsko za výrazný pokrok dosiahnutý pri plnení kritérií potrebných na
ukončenie prístupových rokovaní, žiada Chorvátsko, aby rozhodne presadzovalo potrebné
reformy, aby mohlo splniť konečné kritériá a ukončiť rokovania, a žiada Komisiu, aby
využila všetky svoje kapacity na podporu úsilia Chorvátska splniť kritériá.

Licia Ronzulli (PPE),    písomne. − (IT) Hlasovala som za túto správu, pretože objasňuje
pokrok Chorvátska v súvislosti s ukončením procesu pristúpenia k Európskej únii. Ak
Záhreb bude pokračovať cestou reformy ako v posledných rokoch, existuje veľmi dobrá
šanca, že rokovania budú ukončené už v júni.

Teraz sa však zdá, že najväčším problémom bude presvedčiť miestnych ľudí o tom, že
členstvo v EÚ prinesie skutočné prínosy ich krajine, keďže nedávne oficiálne prieskumy
Eurobarometra ukazujú, že majú opačný názor. Vzhľadom na skutočnosť, že členstvo
bude stále podliehať referendu, musíme sa usilovať o zabezpečenie toho, aby Chorváti
videli, že veľký európsky projekt patrí k ich histórii a budúcnosti.

Peter van Dalen (ECR),    písomne. − (NL) Do júna 2011 ukončí kandidátska krajina
Chorvátsko svoje rokovania na pristúpenie k Európskej únii. Teší ma pokrok rokovaní,
ale dovtedy chcem vidieť skutky. Nechcem, aby sme neskôr ľutovali pristúpenie Chorvátska.
Nech je pre nás pristúpenie Bulharska a Rumunska ponaučením. Na papieri je boj
s korupciou jednoznačne jednou z priorít chorvátskej vlády, ale v skutočnosti sme videli
veľmi málo prípadov korupcie, ktoré sa dostali pred súd. Drvivá väčšina prípadov zostala
v štádiu vyšetrovania. To je pozoruhodne časté v prípadoch, keď ide o vyšetrovanie
vysokých úradníkov. Chcem vidieť, ako Záhreb koná. Koniec koncov, Chorvátsko dostane
asi 4 miliardy EUR po vstupe do EÚ. Musíme byť schopní dôverovať chorvátskym politikom,
ktorí budú zodpovední za míňanie týchto peňazí.

Musíme sa poučiť zo svojich skúseností s Bulharskom a Rumunskom. Tieto krajiny vstúpili
do EÚ prirýchlo, v dôsledku čoho sa európske peniaze dostali do zlých rúk. Teda pokiaľ
boj proti korupcii ostane na súčasnej úrovni, nebudeme schopní ukončiť rokovací proces
s Chorvátskom: je to také jednoduché.

Geoffrey Van Orden (ECR),    písomne. − Skupina ECR sa veľmi zasadzuje za rozšírenie
EÚ. Domnievame sa, že ide o jeden z úspešnejších aspektov politiky EÚ, ak sa vykonáva
podľa prísnych kritérií a ak sa poučíme z chýb svojich predošlých pristúpení. Z tohto
dôvodu sme hlasovali za toto uznesenie. Domnievame sa však, že ešte existujú závažné
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problémy, ktoré treba vyriešiť pred pristúpením Chorvátska k EÚ. Korupcia a reforma
súdnictva sa riadne neriešili. Znepokojuje nás aj sloboda médií, rozmach organizovaného
zločinu a veľa nedoriešených súdnych prípadov. Navyše stále existujú nevyriešené
pohraničné záležitosti so susediacimi štátmi Chorvátska a neželáme si, aby sa preniesli do
EÚ. Nechceme byť svedkami toho, aby Chorvátsko potom blokovalo ambície iných
kandidátov. Takéto príklady nás už trápia inde.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. − (DE) Návrh uznesenia, ktorý predložil Výbor
pre zahraničné veci, je veľmi vyvážený. Spomína všetky zostávajúce slabé miesta, ktoré
v súčasnosti bránia uzavretiu poslednej otvorenej rokovacej kapitoly. Správa
v odporúčaniach pre chorvátske orgány pamätá na trvalú udržateľnosť vrátane reforiem
súdnictva a boja proti korupcii, zaručenie nezávislosti ktorých bude kľúčom k budúcemu
demokratickému rozvoju Chorvátska. Správa navyše nezabúda poukázať na dôležitý bod,
že dobrá práca chorvátskej vlády musí pokračovať s rovnakou ambicióznosťou po
pristúpení k EÚ.

Artur Zasada (PPE),    písomne. – (PL) Posledné mesiace ukázali, že úsilie Chorvátska
pristúpiť k Európskej únii čo najskôr má hmatateľné výsledky. Reformy, ktoré začali
v minulých rokoch, výrazne prispeli k rozvoju mnohých oblastí života. Je mimoriadne
potešujúce vidieť väčšiu spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú
Juhosláviu v Haagu a tiež pokrok dosiahnutý v oblasti práv žien a ochrany národnostných
menšín. Regionálne iniciatívy, ako je napríklad dohoda medzi Chorvátskom, Srbskom
a Slovinskom o spoločnom železničnom podniku, sú výrazom túžby po mierovej spolupráci
a prispievajú k väčšiemu hospodárskemu rozvoju krajín na Balkáne.

Členské štáty Európskej únie by mali pokračovať v podpore chorvátskeho reformného
programu, pričom mimoriadnu pozornosť treba venovať najpálčivejším problémom,
najmä korupcii, vysokej úrovni nezamestnanosti a ťažkej situácii, v ktorej sa nachádza
roztrieštené poľnohospodárske odvetvie. Dúfam, že v súlade s ubezpečeniami maďarského
predsedníctva v júni ukončíme rokovania s Chorvátskom a že v druhej polovici roku 2011
počas poľského predsedníctva sa Chorvátsko stane členským štátom Európskej únie.

8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

PREDSEDÁ: Jerzy BUZEK
predseda

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda.   – Vážené kolegyne a vážení kolegovia, začnime podpisom legislatívnej
občianskej iniciatívy. Vážený pán minister Martonyi, úradujúci predseda Rady, vážení
predsedovia, spravodajcovia a spravodajkyne, dnes rokujeme o právnych veciach:
o mimoriadne dôležitom uzákonení veľmi dôležitého európskeho právneho predpisu. Je
to dôležité, pretože to predstavuje ďalšiu kontrolu vyváženosti právomocí našich inštitúcií.

Cieľom tohto nariadenia na základe občianskej iniciatívy, ktoré sa prijalo v rámci bežného
legislatívneho postupu, je poskytnúť našim občanom rovnakú politickú iniciatívu, akú už
má Rada ministrov a Európsky parlament. Výzva Európskej komisii, aby konala vo veciach,
ktoré sa priamo týkajú občanov, si vyžaduje milión podpisov – len 0,2 % našich občanov.
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Vďaka nej bude ich hlas počuť. Vznikne tak priame spojenie medzi občanmi a inštitúciami
Únie a premostí sa medzera medzi nimi, medzi nami všetkými v Európskej únii.

Európsky parlament a Rada usilovne pracovali, aby v prvom čítaní dosiahli urýchlené
prijatie tohto nariadenia orientovaného na občanov. Chcel by som poďakovať všetkým,
ktorí k tomuto úspechu prispeli: rôznym predsedníctvam – najmä belgickému
a maďarskému predsedníctvu –, Komisii a poslancom tohto Parlamentu. Rád by som
osobitne poďakoval predsedovi Výboru pre ústavné veci pánovi Carlovi Casinimu
a predsedníčke Výboru pre petície pani Erminii Mazzoniovej. Prosím vás, aby ste predstúpili
a postup podpísali. Štyria spravodajcovia a spravodajkyne, pán Alain Lamassoure, pani
Zita Gurmaiová, pani Diana Wallisová a pán Gerald Häfner – dúfam, že ste prítomní
a môžeme prejsť postup spoločne –, rovnako ako mnohí ďalší poslanci zainteresovaní ako
tieňoví spravodajcovia.

Môžete byť hrdí na prácu vykonanú pre našich občanov. Spolu s Radou teraz podpisom
uzákoníme tento akt, no ešte predtým žiadam nášho hosťa pána ministra Martonyiho,
ktorý sa bude v tomto polroku často zúčastňovať rokovaní Európskeho parlamentu, aby
povedal niekoľko slov.

János Martonyi,    úradujúci predseda Rady. – V tejto jedinečnej a slávnostnej chvíli si
spomínam na úvodné dni Európskeho konventu, keď sme rokovali o tom, ako možno
odstrániť alebo aspoň zmierniť to, čo sa nazývalo demokratickým deficitom európskeho
integračného procesu. Bol to náš spoločný cieľ, ktorý sme všetci presadzovali a ktorý mal
podporiť demokratické fungovanie Európskej únie.

Práve sa našiel jeden spôsob, ktorým sa to dá dosiahnuť, a spočíva v podpore účasti
samotných občanov na demokratickom živote Únie. Takto a práve preto bolo do zmluvy
začlenené právo na iniciatívu občanov a občania teraz môžu pristupovať k Európskej
komisii priamo a vyzvať ju, aby predložila legislatívny akt Európskej únie.

Som presvedčený, že je to míľnik na ceste k väčšej demokracii v Únii. Je to aj prvý prvok
priamej demokracie. Vytvára priamy kontakt a dialóg medzi inštitúciami a občanmi
a podporuje cezhraničný priamy dialóg a spoluprácu. Podporuje aj väčšiu angažovanosť:
Európa, to nie sú oni – Európa, to sme my, a Európa sa bude rozvíjať tak, ako ju sami
ovplyvníme, my všetci spoločne. Áno, naše motto „Silná Európa s ľudským rozmerom“
závisí od nás všetkých.

Aby sme tieto ciele dosiahli a zmluvu vykonali, museli sme vytvoriť jasný a jednoduchý
rokovací poriadok prístupny pre používateľov. To sa teraz podarilo vďaka dobrej spolupráci
všetkých inštitúcií – Komisie, Rady a predovšetkým Európskeho parlamentu. Rád by som
vyslovil svoje osobitné poďakovanie pánovi Marošovi Šefčovičovi z Komisie; chcel by som
vyjadriť vďaku španielskemu a belgickému predsedníctvu – obe sú členmi našej trojky;
a vysloviť výnimočnú vďaku a blahoželanie aj Európskemu parlamentu, všetkým tým,
ktorí sa zapojili do tejto mimoriadne dôležitej práce: predsedom výborov a tiež
spravodajcom a spravodajkyniam, a to pánovi Alainovi Lamassourovi, pane Zite
Gurmaiovej, pani Diane Wallisovej a pánovi Geraldovi Häfnerovi, ktorí sa na tejto
mimoriadne dôležitej práci podieľali.

Je to prejav vynikajúcej spolupráce a porozumenia nielen medzi európskymi inštitúciami,
ale aj medzi rôznymi politickými rodinami a skupinami. Môžem len vyjadriť nádej, že táto
spolupráca a toto porozumenie sa stanú pre inštitúcie a politické skupiny v budúcnosti
vzorom.
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PREDSEDÁ: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

11. Zvyšovanie cien potravín (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o zvyšovaní
cien potravín.

János Martonyi,    úradujúci predseda Rady. – Ďakujem vám, že ste maďarskému
predsedníctvu umožnili, aby sa zúčastnilo rozpravy o zvyšovaní cien potravín.

Táto otázka je za ostatné tri roky na programe druhý raz. Rastúce ceny potravín znova
vytvárajú v niektorých krajinách sociálne nepokoje a politickú nestabilitu. Rodiny
z najchudobnejších krajín sveta sa ocitli v ťažkostiach. Okrem toho nám Organizácia OSN
pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) oznamuje, že vyhliadky nie sú dobré, ceny budú
v tomto roku v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok ďalej rásť. Ide o veľmi
naliehavú vec. 22. januára o nej v Berlíne rokovali ministri poľnohospodárstva a generálny
riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie pán Lamy a 24. januára tohto roku opäť Rada pre
poľnohospodárstvo.

Najnovší nárast cien má komplexné príčiny, ktoré sú spojením štrukturálnych a dočasných
faktorov. Na strane dopytu – musíme nakŕmiť viac ľudí než kedykoľvek predtým. Na strane
ponuky – suchá a povodne zohrali svoju úlohu pri ničení úrody, vzrástli vstupné náklady
a k tomuto všetkému sa pridali finančné špekulácie na komoditných trhoch.

Čo však môže urobiť Európska únia, aby tento problém vyriešila? Musíme správne nastaviť
svoje vnútorné politiky, musíme zlepšiť celosvetové riadenie v tejto oblasti, musíme
skutočne niečo urobiť pre tých najzraniteľnejších. Nie je čas na samoľúbosť, v oblasti cien
potravín sme však v dôsledku minulej krízy dosiahli dôležitý pokrok vo všetkých troch
hľadiskách. Rada a Parlament sa spoločne zúčastňujú na intenzívnej rozprave o budúcom
rozvoji spoločnej poľnohospodárskej politiky. V súvislosti s globálnou potravinovou
bezpečnosťou je to veľmi dôležité. Nedávne rokovania Rady postavili potravinovú
bezpečnosť do centra diskusií pri hľadaní odpovede na otázku, ako najlepšie zaručiť, aby
bola poľnohospodárska výroba v EÚ v budúcnosti hospodársky životaschopná a ekologicky
udržateľná.

Dovoľte mi tiež povedať, že sme si s veľkým záujmom prečítali uznesenie Parlamentu
o uznaní poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou
bezpečnosťou na základe správy váženej poslankyne Daciany Sârbovej. V rámci Rady
prebiehajú diskusie v súvislosti s oznámením Komisie z 18. novembra 2010 o budúcnosti
spoločnej poľnohospodárskej politiky a maďarské predsedníctvo sa chystá 17. marca na
svojom zasadnutí prijať závery Rady.

Dúfame, že diskusie týkajúce sa legislatívnych návrhov, ktoré sa majú predložiť v druhej
polovici roka 2011, prinesú konkrétny pokrok. Dosiahli sme dôležitý pokrok smerom
k väčšmi koordinovanej a dlhodobej medzinárodnej reakcii na svetovú potravinovú
bezpečnosť. Od dosiahnutia rozvojového cieľa tisícročia do roku 2015 znížiť počet
obyvateľov trpiacich hladom na polovicu nás delí ešte dlhá cesta. Hlad a nedostatočná
potravinová bezpečnosť zostávajú skutočnosťou pre miliardu ľudí, no jedným z nedávnych
úspechov OSN, ktorý sa podarilo dosiahnuť po veľkom úsilí EÚ, je vytvorenie celosvetového
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partnerstva pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a výživu. Tento cieľ
v súčasnosti uskutočňuje obnovený Výbor pre svetovú potravinovú bezpečnosť v rámci
organizácie FAO.

EÚ stojí aj na čele úsilia o obnovu a modernizáciu Dohovoru o potravinovej pomoci, aby
lepšie prispieval k svetovej potravinovej bezpečnosti a aby sa zlepšila schopnosť
medzinárodného spoločenstva zabezpečiť potravinovú pomoc tým najzraniteľnejším
obyvateľom. To je cesta vpred, ktorá podporí celosvetové riadenie v tejto oblasti.

Z pohľadu potravinovej bezpečnosti by som vám chcel pripomenúť oznámenie Komisie
o humanitárnej potravinovej pomoci prijaté koncom marca 2010 a následné závery Rady
z polovice mája 2010, ktoré zvýraznili nový rámec politiky humanitárnej činnosti EÚ, aby
posilnili úsilie riešiť potravinovú neistotu počas humanitárnych kríz. Oznámenie Komisie
o pomoci rozvojovým krajinám pri riešení problémov potravinovej bezpečnosti, ktoré sa
tiež prijalo minulý rok, súčasne vyzývalo na nový rámec spoločnej politiky v oblasti
potravinovej bezpečnosti, ďalšie posilnenie vedúceho postavenia EÚ v programe
celosvetovej potravinovej bezpečnosti a zlepšenie účinnosti pomoci EÚ. V tejto súvislosti
Komisia a členské štáty spoločne pracujú na realizačnom pláne premeny tohto politického
rámca na konkrétne kroky v praxi.

Dovoľte mi spomenúť aj potravinový nástroj EÚ vo výške jednej miliardy EUR, ktorý
odsúhlasili Parlament a Rada. Sme v treťom roku fungovania tohto nástroja, ktorý pomáha
poľnohospodárom v rozvojovom svete zvyšovať kapacitu poľnohospodárskej výroby. Je
to hmatateľný znak nášho odhodlania poskytnúť tým najzraniteľnejším skutočnú pomoc.

Práve sa rozhoduje o budúcej orientácii rozvojovej politiky EÚ založenej na zelenej knihe
o rozvojovej politike EÚ, ktorá podporuje začleňujúci rast a trvalo udržateľný rozvoj.
Pomocou procesu zelenej knihy Komisia preberá iniciatívu a kladie dôraz na vytváranie
hospodárskeho rastu, poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť v rámci rozvojovej
spolupráce s cieľom dosiahnuť začleňujúci a trvalo udržateľný rozvoj v rozvojových
krajinách založený na riešeniach pre chudobných. Vzhľadom na zvyšovanie cien potravín
a prudký nárast populácie má zvyšovanie vlastných potravinových výrobných kapacít
rozvojových krajín prvoradý význam.

Vítame aj nový impulz, ktorý priniesol samit G20 v Soule rozvojovému programu Svetovej
obchodnej organizácie z Dauhy. EÚ by plne podporila dohodu, ktorá by výraznou mierou
prispela k zaisteniu stability zrušením vývozných dotácií a zákazom vývozných obmedzení.
Tieto obmedzenia len zhoršujú kolísanie cien a majú presne opačný účinok, než by sme
si želali.

Teraz mi dovoľte vrátiť sa k otázke finančných špekulácií. Nie je jasné, do akej miery
prispievajú ku kolísaniu cien, existuje však dobrý dôvod zvýšiť transparentnosť na
komoditných trhoch. Francúzske predsedníctvo skupiny G20 si to stanovilo ako prioritu
pre nadchádzajúci rok. Maďarské predsedníctvo EÚ je pripravené bok po boku
spolupracovať s francúzskym predsedníctvom skupiny G20 na dosiahnutí konkrétnych
výsledkov. Maďarské predsedníctvom je plne odhodlané spolupracovať s vami na tom,
aby dosiahlo dohodu v prvom čítaní návrhu Komisie o mimoburzových derivátoch.

Chudobní a hladujúci vo svete si zaslúžia primeranú a trvalú reakciu na svoje obavy
z rastúcich cien potravín. Európska únia stojí na čele úsilia o riešenie tohto problému už
od prvej krízy spred troch rokov, treba však urobiť viac. Rada sa plne zasadzuje za spoločnú
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a dôslednú reakciu na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Nepochybujem, že pri všetkom
našom úsilí môžeme počítať s vašou podporou.

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

Dacian Cioloş,    člen Komisie. – (FR) Ďakujem vám, že ste mi poskytli príležitosti predniesť
stanovisko v mene Komisie v súvislosti so zvyšovaním cien potravín. Na moju žiadosť sa
o tejto otázke rokovalo na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo 24. januára. Preto vítam
aj príležitosť, ktorá sa mi naskytla, aby som viedol dialóg s Európskym parlamentom o tejto
mimoriadne dôležitej veci.

V tomto bode by som chcel hovoriť o dvoch témach, ktoré sú podľa mňa vzájomne
prepojené: po prvé, o situácii na svetových poľnohospodárskych trhoch, na ktorých ceny
už niekoľko týždňov rastú, a po druhé, o procese skupiny G20 v otázkach potravinovej
bezpečnosti a kolísania poľnohospodárskych cien.

Začnime situáciou na svetových poľnohospodárskych trhoch. Rôzne správy vypracované
niekoľkými medzinárodnými inštitúciami vrátane správy Organizácie OSN pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) týkajúce sa zvyšovania cien potravín spôsobili, že svet znova
spozornel. Nachádzame sa v procese oživenia rovnakého rastu cien, aký bol v rokoch
2007 – 2008? Napriek tomu, že ceny, najmä ceny obilia, od leta prudko stúpli a stúpli aj
v poslednom čase, zdá sa, že nedosiahli cenovú úroveň z roku 2008.

Situácia vo svete v súvislosti s potravinárskou pšenicou je napätá, nie je to však problém
ponuky na trhu. Súčasné zbery na južnej pologuli dosahujú vyššie výnosy, než sa očakávalo.
Aby sme predsa len podporili ukončenie obchodných rokov na trhu Európskej únie,
uvažujeme o pozastavení ciel na dovoz v rámci colných kvót na potravinársku pšenicu
nízkej a priemernej kvality a na kŕmny jačmeň, pretože sa domnievame, že je to jedno
z opatrení, ktoré môžu pomôcť čiastočne uvoľniť trh na európskej úrovni. Treba podotknúť,
že prognózy svetových zásob potravinárskej pšenice na konci obchodného roku 2010 –
2011 sú vyššie ako v roku 2007.

Pokiaľ ide o cukor, ceny opäť dosahujú rekordné hodnoty, pretože cena bieleho cukru sa
v polovici januára priblížila k hodnote 625 EUR za tonu. Nárast cien nasleduje po
celosvetovom deficite, ktorý spôsobilo zníženie výroby. Výroba v aktuálnom obchodnom
roku bola v istých krajinách vrátane Austrálie nedávno upravená smerom nadol. Napriek
tomu by mal byť podľa najnovších predpovedí objem cukru vo svete v období 2010 –
2011 vyvážený.

Z tohto všetkého sa však musíme poučiť. Hoci je situácia na trhoch možno napätá,
vzhľadom na to, čo ukazujú konkrétne základné údaje, na úrovni cien nepochybne došlo
k neprimeranej reakcii. Potravinová bezpečnosť a zásadná otázka kolísania
poľnohospodárskych cien sú zrejme celosvetovými problémami, ktoré sa musia riešiť na
globálnej úrovni, a som rád, že otázka potravinovej bezpečnosti a kolísavosti je jednou
z priorít stanovených skupinou G20 v Soule. Je to hlavná úloha pre Komisiu ako celok.

Ako komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka som už opakovane vyjadril svoj
záväzok v tejto oblasti, napríklad v Berlíne koncom januára so svojimi partnermi z rôznych
krajín začlenených do skupiny G20, ale aj nedávno v OSN s generálnym tajomníkom Pan
Ki-munom počas nedávnej návštevy New Yorku.

Pripomeňme si tiež, že otázka potravinovej bezpečnosti sa jasne označuje za jednu z úloh
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v oznámení Komisie o SPP do roku 2020. Pre
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Európsku úniu a aj pre najchudobnejšie krajiny na svete je to mimoriadne dôležitá úloha,
ktorá je dôvodom mojej úzkej spolupráce s pánom komisárom Piebalgsom o týchto
otázkach s cieľom lepšie prispôsobiť otázke potravinovej bezpečnosti aj rozvojovú politiku
EÚ.

Dnes by som sa s vami chcel podeliť o myšlienky o týchto otázkach najmä v štyroch
oblastiach: transparentnosť, zásoby, možnosti riadenia kolísania cien a úloha obchodu.
Počúvame, že nedostatok transparentnosti zhoršuje kolísanie cien na reálnych trhoch
a trhoch s derivátmi. Poľnohospodárske trhy majú zdroje údajov o výrobe, spotrebe,
obchode a zásobách. Medzinárodné organizácie, vnútroštátne služby a špecializované
organizácie, ako napríklad Medzinárodná rada pre obilie, vypracúvajú podrobné údaje
v tejto oblasti.

Vzhľadom na to možno isté údaje zlepšiť, a to predovšetkým údaje, ktoré sa týkajú zásob,
o ktorých máme nedostatočné informácie najmä v oblasti celosvetovej distribúcie zásob.
Vedúci predstavitelia skupiny G20 na zasadnutí v Soule tiež požiadali príslušné
medzinárodné organizácie, aby zlepšili informácie o zásobách a predpovede výroby.
Zvýšenie významu týchto údajov je predpokladom zlepšenia transparentnosti trhov.
Potrebujeme tiež preskúmať otázku diskusného fóra na globálnej úrovni pre hlavných
hráčov na trhu, vývozcov aj dovozcov, aby sme si krízy nevšimli jednoducho až vtedy,
keď k nim dôjde. Preto sú tieto tri otázky prepojené: najprv musíme mať informácie, potom
musíme byť schopní tieto údaje spracovať a napokon musíme mať fórum na medzinárodnej
úrovni, kde môžeme o situácii, ktorú sme zaznamenali, diskutovať.

Komisia vydala niekoľko vyhlásení o cenách poľnohospodárskych výrobkov a potravín.
Vo svojom najnovšom vyhlásení Komisia podnikla kroky na zlepšenie transparentnosti
v rámci celého potravinového reťazca a na realizácii tejto mimoriadne dôležitej úlohy
spolupracujem s podpredsedom Európskej komisie pánom Antoniom Tajanim.

Boli ohlásené aj návrhy na zlepšenie transparentnosti a dohľadu nad výrobkami
pochádzajúcimi z poľnohospodárskych komodít. Pri náraste kolísania cien je dôležité,
aby trhy s termínovanými obchodmi pokračovali v plnení svojej úlohy v oblasti zaistenia
rizika a určovania cien. Preto potrebujeme vyvážený a dôsledný prístup a vítam prácu,
ktorú v tejto oblasti vykonal pán komisár Barnier, a plne podporujem jeho prácu, ktorá
tiež zahŕňa konkrétnu otázku poľnohospodárskych surovín.

Dňa 2. februára Komisia vydala nové, globálnejšie vyhlásenie o komoditnom trhu
a finančných trhoch, ktoré z neho vychádzajú. Toto predstavuje príspevok do diskusií,
ktoré sa uskutočnili v rámci skupiny G20 o kolísaní cien komodít, ako aj o dohľade nad
trhmi s derivátmi. S našimi partnermi v skupine G20 chceme spoločne a v širšej miere
prispieť k účinnejšej regulácii trhov s derivátmi v záujme výrobcov aj používateľov.

Preto si myslím, že v nadchádzajúcich mesiacoch – podľa mňa do leta – musíme v prvom
rade pracovať na nasledujúcich úlohách: po prvé, na dostupnosti a transparentnosti
informácií, ktoré sa týkajú súkromných a verejných zásob, ako aj výroby a spotreby; po
druhé, na zhromažďovaní, spracovávaní a šírení týchto informácií; na bezpečnostnom
mechanizme pre krajiny, v ktorých je situácia s potravinami napätá; na úlohe a organizácii
potravinovej pomoci na medzinárodnej úrovni a v Európskej únii; na zlepšovaní
medzinárodného riadenia napríklad prostredníctvom mechanizmov inštitucionálneho
dialógu medzi kľúčovými krajinami; na úrovniach investícií do trvalo udržateľnej
poľnohospodárskej výroby a výskumu nielen v Európskej únii, ale aj v najchudobnejších
krajinách. Priorita, ktorú treba prideliť poľnohospodárstvu v rozvojových politikách, je
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otázkou, ktorej sa tiež treba venovať, najmä keď sa Komisia chystá upraviť a reformovať
rozvojovú politiku. Myslím si, že v tomto kontexte by Európska únia mala mať oveľa väčšie
zastúpenie nielen v oblasti potravinovej pomoci, ale predovšetkým pri poskytovaní podpory
krajinám na juhu, aby im trvalo udržateľným spôsobom umožnila rozvíjať ich vlastné
miestne výrobné kapacity.

V Európskej únii sa musíme dôslednejšie zamerať – a jednoznačne to zamýšľam urobiť –
na určenie trhových mechanizmov, ktoré by nám umožnili predchádzať katastrofám
v určitých odvetviach, ktoré sú dôsledkom dočasných prudkých poklesov úrovne príjmov
výrobcov a vstupných nákladov. Mám na mysli najmä chov hovädzieho dobytka.

Napokon mi dovoľte prejsť na úlohu obchodu. Domnievame sa, že obchod môže prispieť
k celosvetovej potravinovej bezpečnosti, pretože umožňuje distribúciu dostupných potravín
po celom svete. Vývozné obmedzenia len posilnili špirálovitý nárast cien na úkor už slabých
krajín. Ak však chceme dôsledný prístup v tejto otázke, obchodná politika v oblasti potravín
by mala byť spojená s ďalšími politikami súvisiacimi s potravinami na medzinárodnej
úrovni.

Na záver vás môžem uistiť, že dôsledne sledujem tendencie v oblasti cien potravín
a v budúcnosti chcem spolupracovať s vami tu v Parlamente a s Radou na tejto problematike,
aby sa predložili konkrétne návrhy predovšetkým v rámci reformy spoločnej
poľnohospodárskej politiky, ale aj v súvislosti s inými konkrétnejšími nástrojmi.

Mairead McGuinness,    v mene poslaneckého klubu PPE. – Chcem poďakovať Rade a Komisii
za veľmi jasné stanovisko o ich zámeroch v tejto veľmi dôležitej otázke zvyšovania cien
potravín. Tí z nás z Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorí sedia dnes v tejto
rokovacej sále, majú vo zvyku rokovať o otázkach poľnohospodárstva o polnoci. Teší ma,
že keď sa poľnohospodárstvo odrazu zmení na potraviny, rokujeme o tejto veľmi dôležitej
otázke uprostred dňa, keď nás ľudia môžu počuť. Myslím si, že by sme na to nemali
zabudnúť.

(potlesk)

Dovoľte mi veľmi jasne povedať, že chýbajúce prepojenie medzi poľnohospodárstvom
a potravinami je súčasťou problému, o ktorom tu dnes rokujeme. Skutočnosti
poľnohospodárstva a nízke príjmy v Európe a rozvojovom svete stoja v centre záujmu
tejto rozpravy a nemali by sme zabúdať ani na jeden veľmi dôležitý problém – a Komisia
ho vo svojom stanovisku identifikovala –, že zvyšovanie cien komodít a zvyšovanie cien
potravín sa nepremietlo do vyšších príjmov fariem. Skutočným problémom je fakt, že
náklady na výrobu potravín rastú rýchlejšie, a v tomto kolotoči poľnohospodári nemôžu
pokračovať.

Úlohou nás politických činiteľov je nájsť spôsob, ako udržateľným spôsobom zvýšiť výrobu
potravín, ako vyrobiť viac z menšieho množstva, ako spravovať naše zásoby a ako si poradiť
s otázkou distribúcie zásob, ktorú definoval pán komisár. Svetové zásoby už nie sú
mimoriadne dôležitou hodnotou, potrebujeme vedieť, kde sa tieto zásoby nachádzajú,
a uvedomiť si, že nepochádzajú z Číny alebo Indie.

To, čo musíme urobiť – a podľa mňa sa s tým začalo už po mojej správe v minulom
volebnom období –, je zaistiť, aby sa poľnohospodárstvo a potraviny dostali do centra
pozornosti.
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Dovoľte mi na záver povedať toto: musíme byť opatrní, pokiaľ ide o spôsob, akým
reformujeme svoju poľnohospodársku politiku. Musíme zachovať a zvýšiť výrobu potravín
v Európskej únii ako súčasť svojho príspevku k celosvetovej potravinovej bezpečnosti. A,
áno, dovoľte mi podporiť vašu myšlienku o poľnohospodárstve v rozvojovom svete: až
príliš dlho sa prehliadalo. Je najvyšší čas, aby naše politiky tomuto poľnohospodárstvu
pomohli.

Stéphane Le Foll,    v mene skupiny S&D. – (FR) Plne súhlasím s poznámkou, ktorú práve
uviedla pani Mairead McGuinnessová, že existuje základné prepojenie medzi otázkami
potravín a poľnohospodárstva.

Otázkou, ktorú riešime, sú rastúce ceny potravín a následky, ktoré to môže mať na istý
počet obyvateľov vo svete, rovnako ako v Európe.

Najprv by som chcel uviesť nasledujúcu poznámku. Tendencia ešte väčšieho nárastu
poľnohospodárskych cien a cien komodít je podľa mňa dlhodobá a bude pokračovať
z troch hlavných dôvodov: prvým sú demografické tendencie vo svete a nárast svetovej
populácie; druhým je skutočnosť, že vzhľadom na globálne otepľovanie sme svedkami
problémových výkyvov počasia, akými sú sucho a povodne; po tretie, pretože svet sa tiež
rozvíja. Úroveň spotreby rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstiev rastie. Preto je napätá
situácia na poľnohospodárskych trhoch a trhoch s poľnohospodárskymi komoditami
tendenciou, ktorá bude narastať. Zhoršuje sa kolísaním cien a kolísanie cien je dôsledkom
financializácie svetového hospodárstva.

Tomu by sme sa mali venovať, ak chceme vyriešiť otázku poľnohospodárstva a potravín.
Na to, aby sme to dosiahli – čo pán komisár označil za dôležité –, máme dve možnosti:
áno, potrebujeme transparentnosť v oblasti zásob, potrebujeme však aj verejnú politiku
v oblasti zásob v Európe a správy zásob na celosvetovej úrovni, najmä na úrovni Organizácie
Spojených národov.

Po druhé, regulácia finančných trhov a špekulácií na trhoch je dôležitá najmä preto, aby
zaistila, že viac nebude existovať žiadne prepojenie medzi špekulatívnym objemom
a reálnymi množstvami, s ktorými sa na trhoch obchoduje. Pokiaľ ide o potraviny, je
neprijateľné, aby špekulanti špekulovali bez toho, aby zohľadnili následky, ktoré to môže
mať na potraviny vo svete a na ľudstvo.

Z toho vyvodzujem dva hlavné závery. Po prvé, potrebujeme silnú európsku politiku
a strategické opätovné vyjadrenie európskeho záväzku byť globálnym aktérom
v potravinárskom a poľnohospodárskom odvetví. Po druhé, musíme zmeniť svoju
rozvojovú politiku, aby sme zaistili, že na celom svete – a Európa je globálnym aktérom
– budeme opäť investovať do poľnohospodárstva, pretože potrebujeme, aby
poľnohospodárstvo nakŕmilo svet.

(potlesk)

George Lyon,    v mene skupiny ALDE. – Sme radi, že skutočne diskutujeme o otázkach
poľnohospodárstva a potravín uprostred zasadnutia v stredu popoludní a nie o polnoci.
Veľmi to vítam. Jedným z dôvodov je obrovské kolísanie cien potravín, ktorého sme dnes
svedkami, ktoré konečne prebudilo politikov v celej Európe.

Za posledných 30 rokov sme sa všetci uspokojili s tým, že reálne ceny potravín rok čo rok
klesali. Potraviny neboli nikdy lacnejšie ako v niekoľkých minulých rokoch. Zvykli sme si
na to, že preplnené police našich supermarketov praskajú pod váhou potravín 24 hodín
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denne. Mysleli sme si, že naším problémom je priveľa potravín. To dominovalo rozpravám
až do roku 2007 namiesto problému, že potravín je príliš málo.

Nedávny prudký nárast cien je zlomovým bodom, znakom, že dni nadbytku sa chýlia ku
koncu. Náš súčasný model poľnohospodárskej výroby sa zakladá na lacnej energii, dostatku
pôdy a bohatých zásobách vody. Tento model nedokáže plniť úlohy, ktoré nám pripraví
budúcnosť. Nárast populácie na 9 miliárd, rastúci dopyt rozvojových krajín a vplyv zmeny
klímy. Profesor John Beddington, hlavný vedecký poradca Spojeného kráľovstva, nedávno
predpovedal, že ak nič nepodnikneme, hrozí nám „dokonalá búrka“ v dôsledku
nedostatočných zdrojov energie, nedostatku vody a potravín.

Musíme konať teraz a vypracovať nový model poľnohospodárstva. Európa musí zaujať
vedúce postavenie a reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky nám dáva príležitosť
zmapovať systém trvalo udržateľnej výroby potravín, ktorý môže pokryť obrovský dopyt
v oblasti dodávok potravín, ktorý budeme v budúcnosti potrebovať.

José Bové,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Tak ako v roku 2008 ceny
poľnohospodárskych surovín na svetových trhoch prudko stúpajú. Sme len na 3 % úrovni
roku 2008. Túto situáciu spôsobuje pokles výroby v určitých tradične vývozných oblastiach
v dôsledku zmeny klímy, presun obilnín do výroby biopalív a finančné špekulácie
zvýrazňujúce nárast cien, ktoré sú zodpovedné za túto situáciu, ako to jasne vyplýva zo
správ Medzinárodného menového fondu (MMF) a francúzskych orgánov a ako to naznačila
aj Komisia.

Dôsledky tejto novej potravinovej krízy ťažko doliehajú na 1,2 miliardy ľudí vo svete, ktorí
žijú z menej ako 1,5 USD na deň. Od októbra sa počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby
zvýšil o 44 miliónov.

Na čo čaká Európa len dva dni pred zasadnutím skupiny G20, predtým než prijme opatrenia
podobné tým, ktoré schválili Spojené štáty? Od 13. januára 2011 vláda Spojených štátov
požaduje obmedzenie a transparentnosť pozícií finančných fondov na trhu
s poľnohospodárskymi komoditami. Je to prvý krok proti chúťkam špekulantov.

Aj na európskych poľnohospodárov to má výrazný vplyv. Už viac nedokážu uživiť svoje
zvieratá. Stovky fariem zbankrotovali. Pred piatimi rokmi bola cena pšenice 100 EUR za
tonu; dnes sa obchoduje takmer za 300 EUR za tonu. Toto je už úplne iná hra.

Komisia požaduje, aby sa poľnohospodári prispôsobili signálom trhu. Bolo by dobré, keby
sa dnes riadila svojimi vlastnými radami. Zoči-voči kríze Európska únia nemôže čakať na
hľadanie riešení do roku 2014. Proti kríze treba bojovať a navrhujem tri konkrétne kroky.

Po prvé, okamžité vytvorenie zásob obilia v príslušných krajinách, ktoré budú dostupné
poľnohospodárom za dotovanú cenu. Po druhé, indexáciu ceny mäsa, ktorá sa platí
poľnohospodárom, a ceny krmív. Po tretie, na rok 2011 mechanizmus na presun časti
pomoci zameranej na podporu obilnín do chovu hovädzieho dobytka.

James Nicholson,    v mene skupiny ECR. – Rastúce ceny potravín môžu zraziť vlády na
kolená. V týchto dňoch sme toho svedkami.

Chcel by som, aby sme sa pozreli trochu do histórie. Poslancom tohto Parlamentu som od
roku 1989. Keď som v roku 1989 prišiel do Európy, nemali sme problémy s potravinami.
Mali sme hory hovädziny, mali sme hory masla, jazerá mlieka a hory obilia. Teraz to všetko
zmizlo a potraviny už nevyrábame dostatočne rýchlo, aby sme sa sami uživili.
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Kam teda tie potraviny zmizli a prečo máme len také malé zásoby? Nemôžeme si viac
dovoliť pokračovať v situácii, keď sucho v ktorejkoľvek časti sveta môže fakticky spôsobiť
totálny zmätok vo všetkých ostatných častiach sveta v rámci celého trhu.

V Európskej únii sme v situácii, keď poľnohospodári rýchlo opúšťajú odvetvie v každom
členskom štáte. V skutočnosti ich podporujeme, aby to robili ešte rýchlejšie, pričom do
odvetvia neprichádzajú žiadni mladí poľnohospodári.

Musíme konať, kým nie je príliš neskoro, aby sme tendenciu nárastu svetových cien potravín
zvrátili. Tieto kroky treba podniknúť radšej skôr než neskôr, aby zmiernili tlak, ktorý
spočíva na bežných občanoch.

Ochranu pre bežných občanov možno vytvoriť prostredníctvom silnej spoločnej
poľnohospodárskej politiky, ktorá zaistí kvalitné potraviny za rozumné ceny bez záporných
vplyvov na životné prostredie. Silný pilier priamych platieb je mimoriadne dôležitý pre
svet a na plnenie požiadaviek na potraviny. Na jeho upevnenie možno v budúcnosti
podniknúť ďalšie kroky, ktoré sú veľmi potrebné v súvislosti s investíciami a aj s výskumom
a vývojom. Dúfajme, že sa nám podarí nájsť spôsob, ako to dosiahnuť.

Problém vidím v tom, že sem na tieto rozpravy každý príde a urobí samé správne vyhlásenia,
vysloví samé správne frázy, nie je však pripravený prijať náročné rozhodnutia potrebné
na pomoc tým najchudobnejším.

Musím povedať, že hovoriť už nestačí: potrebujeme konať v oblasti globálnych zásob
a kolísania cien na trhoch, a kým nezačnete tento problém riešiť, problém nevyriešite.

Gabriele Zimmer,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Ako politička pracujúca v oblasti
rozvojovej politiky sa vždy sama seba pýtam, prečo je vlastne také ťažké poučiť sa
z minulých kríz a katastrof. Zdá sa mi, že dramatické nepokoje spôsobené hladom v roku
2008 zanechali v mysliach ľudí s politickou a hospodárskou mocou a aj tých, ktorí
bezohľadne špekulujú na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami, stále príliš slabú
stopu. Počet hladujúcich ľudí na celom svete opäť prekročil jednu miliardu a sú to tí
najchudobnejší ľudia vo svete, ktorých rast cien na trhoch s potravinami zasahuje najviac.
Na potraviny musia každý deň minúť viac ako 80 % svojich peňazí.

Globálne prísľuby z roku 2009 poskytnúť viac než 20 miliárd USD vo forme
poľnohospodárskej pomoci rozvojovým krajinám vrátane 6 miliárd dolárov
prostredníctvom Svetovej banky na boj proti hladu neboli dodržané. Zatiaľ sa vyplatilo
len 925 miliónov USD. Špekulácie na trhoch s poľnohospodárskymi komoditami sa už
netýkajú potravín, teraz sa ich takmer výlučne týkajú činnosti a transakcie finančného
trhu, ktoré majú priamy vplyv na ceny potravín. Preto som spokojná, že Komisia teraz
začína ustupovať zo svojej rezervovanosti v súvislosti s touto situáciou.

Napriek tomu špekulácie v súvislosti s vývojom cien ešte stále nie sú transparentnejšie, ani
nie sú kontrolované či obmedzované. Je to však mimoriadne dôležité, aby sme tu boli
schopní účinne konať a priniesť zmeny. Preto vyzývam Radu, Komisiu a členské štáty, aby
venovali boju proti hladu najvyššiu prioritu vo všetkých politikách, programoch
a stratégiách a tiež aby zvážili nové metódy a nové prístupy, ako je potravinová sebestačnosť,
aby tak tí, ktorí obrábajú pôdu, mali väčší vplyv na vytváranie a ovplyvňovanie dodávok
potravín svojim vlastným občanom vo svojich regiónoch.

John Stuart Agnew,    v mene skupiny EFD. – Napriek nepochybnému zvyšovaniu cien
potravín je situácia na farmách výrazne odlišná. Britskí poľnohospodári, ktorí vyrábajú
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hovädzie, jahňacie, bravčové mäso a vajcia, za ostatný rok v skutočnosti zaznamenali
pokles hodnoty svojich výrobkov; cena hydiny sa nezmenila a cena mlieka sa len nepatrne
zvýšila; cena cukrovej repy v budúcom roku poklesne.

Tieto podniky samy čelia obrovskému nárastu nákladov a nemôžu udržať daný stav vecí
viac než niekoľko mesiacov. Buď uspejú pri presadzovaní vyšších cien u maloobchodníkov,
alebo zastavia výrobu. Tak či onak, maloobchodné ceny sa môžu len zvyšovať.

Čo s tým EÚ robí? Zbytočne predražuje dovoz geneticky nemodifikovaných sójových
bôbov. Účtuje poľnohospodárom k platbám za elektrinu odvody v súvislosti s globálnym
otepľovaním napriek tomu, že tí istí poľnohospodári prišli o tisíce ton cukrovej repy
a zemiakov v dôsledku veľmi chladného počasia. EÚ chce zvýšiť verejné dotácie na
organické poľnohospodárstvo namiesto toho, aby mu umožnila reagovať na potreby
spotrebiteľov. Každá zmena z bežných výrobných systémov na organické povedie
k zníženiu dodávok potravín.

Diane Dodds (NI).   – Hlavnými dôvodmi inflácie v odvetví potravín sú rastúce globálne
ceny komodít, prudko rastúce ceny energií a kolísanie cien na trhu a niet pochýb o tom,
že tým trpí spotrebiteľ. Odvetvie poľnohospodárstva s tým však už istý čas bojuje, ako aj
s nárastom cien krmív a nárastom cien hnojív. Marže sa znížili a mnohým
poľnohospodárom, najmä tým v náročných odvetviach, hrozí finančný krach.

Chcela by som dnes požiadať Parlament, aby zvážil následky toho, že nebudeme mať
podporu pre poľnohospodárov zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Koľko zaplatíme
za potraviny v tejto finančnej klíme? Nalieham tiež na Parlament, aby zvážil veľmi silnú
podporu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo veľmi dôležitých budúcich rozpravách.

Je dôležité, aby sme mali politiku, ktorá podporí poľnohospodárov a zaistí primerané
dodávky potravín za spravodlivú cenu. Chcem tiež povedať, že spravodlivosť je úplne
kľúčová a pokiaľ ide o spravodlivosť, potrebujeme transparentnosť v rámci potravinového
reťazca. V Spojenom kráľovstve sa to podarí naplniť iba v tom prípade, ak budeme mať
ombudsmana pre supermarkety.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Budem hovoriť o otázke, ktorá sa tu už pri niekoľkých
príležitostiach spomínala a často sa predkladala ako jediný dôvod: špekulácie.

Domnievam sa, že pokiaľ ide o špekulácie, musíme postupovať umiernene. Je zrejmé, že
existuje konkrétne spojenie medzi istými finančnými činnosťami a zvýšeným kolísaním
cien surovín. Ak sa však na celý problém budeme pozerať len v súvislosti s finančnými
špekuláciami, bola by to určite chyba, pretože časť toho, čo nazývame špekuláciami, je
v skutočnosti oprávnené zaisťovanie cien zo strany výrobcov a, ako všetci dobre vieme,
títo výrobcovia si bez možnosti zaisťovania cien neporadia.

Treba však zabrániť situácii, pri ktorej má priame investovanie do komodít škodlivý vplyv
na kolísanie cien vzhľadom na jeho obrovský rozsah alebo čisto špekulatívnu povahu.

V tejto súvislosti musia návrhy predložené pánom komisárom Barnierom v oblasti
finančných vecí, najmä regulácia predaja nakrátko a derivátov a aj pripravovaná revízia
smernice o trhoch s finančnými nástrojmi Parlamentu, poskytnúť príležitosť zohľadniť
aspekty špekulácií s komoditami v rámci finančnej regulácie a dohľadu, ktoré sa zavedú,
aby zaistili reguláciu aj týchto trhov účinným, no pragmatickým spôsobom.

127Diskusie Európskeho parlamentuSK16-02-2011



Vážený pán komisár, povedali ste, že toto úsilie by malo pokračovať, a ja verím, že
Parlament, ktorý počas finančnej krízy súhlasil s návrhmi Komisie a niekedy ich aj očakával,
splní svoju povinnosť.

Napokon, vítam vyhlásenie maďarského predsedníctva, ktoré naznačuje, že by Európa
mala podporiť francúzske predsedníctvo skupiny G20, ktoré si reguláciu komoditných
trhov stanovilo za jednu z priorít.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Pokiaľ ide o katastrofy, prevencia je vždy
lepšia ako liečba. Hrozí reálne riziko globálnej potravinovej krízy. Táto fráza nepochádza
odo mňa: pochádza od vlády jedného zo zakladajúcich členských štátov Európskej únie.
Náznaky sú znepokojujúce. Ceny niektorých základných potravinových výrobkov, ako
napríklad obilnín, sa neprestali zvyšovať a podľa Organizácie OSN pre výživu
a poľnohospodárstvo v januári dokonca dosiahli rekordné úrovne. Problém, samozrejme,
nie je európsky a, ako sa tu dnes už zdôraznilo, podiel každej z hypotetických príčin, ktoré
ozrejmujú tento fenomén, ani zďaleka nepoznáme.

Vieme, že Komisia tento problém neignoruje a jej vyhlásenie z 2. februára je dokumentom,
ktorý si zaslúži dôkladnejšie preskúmanie.

Napriek tomu si konkrétna povaha poľnohospodárskej výroby zaslúži mimoriadnu
pozornosť v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky vytvorením správnych
nástrojov na analýzu rizík pre politiku rozvojovej spolupráce a podporou výroby potravín
na úkor iných foriem medzinárodnej pomoci.

Chcel by som tu tiež privítať postoj Francúzska v skupine G20 v súvislosti s ovplyvňovaním
regulácie finančných trhov a bojom proti manipulácii s cenami, ako aj vytvorením pravidiel,
ktoré môžu zabrániť náhlym prerušeniam obchodných tokov, ako sa to stalo napríklad
nedávno v súvislosti s Ruskom.

Alyn Smith (Verts/ALE).   – Výživa nášho obyvateľstva musí byť najvyššou prioritou
vlády a výživa nášho obyvateľstva je skutočne aj hlavným cieľom spoločnej
poľnohospodárskej politiky.

Potravinová bezpečnosť je našou Polárkou a toto je príbeh úspechu EÚ. Stojí za to zapamätať
si, že na každom kontinente okrem toho nášho došlo v priebehu minulého roka
k potravinovým nepokojom a takmer dennodenne sme svedkami pádov vlád na celom
zvyšku sveta, zatiaľ čo nám sa aspoň doposiaľ darilo zaisťovať do určitej miery bezpečný
prístav pre našich občanov.

Potravinová bezpečnosť je teda našou prioritou. Skutočne by ste si to nemysleli, keby ste
počúvali niektoré mimovládne organizácie a lobistov a niektorých politikov, ktorí sa
zapojili do rozpravy o pokračujúcej reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Musíme sa zamerať na potravinovú bezpečnosť, ktorá musí byť našou prioritou, a v jednom
bode by som so svojimi kolegami nesúhlasil. Nedomnievam sa, že voľný obchod je odpoveď.
Nedomnievam sa, že globálna potravinová bezpečnosť je niečo, čo môžeme dosiahnuť
alebo za čo by sme mali bojovať. Zákazy vývozu zavádzané krajinami v snahe nakŕmiť
svojich občanov samy osebe nie sú neoprávnené a s vaším dovolením by som rád stručne
citoval predsedu Národného zväzu farmárov Anglicka: „Ak hovoríme o morálke, krajina,
ktorá sa usiluje sama seba nakŕmiť, sa nedá porovnávať s bohatými krajinami, ktoré dovolia,
aby ich poľnohospodárstvo upadalo, a potom očakávajú, že ich nakŕmi zvyšok sveta.
Máme povinnosť viesť svet, aby vyrábal viac a nie menej.“
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Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Ak máme skutočne vážne diskutovať o náraste cien potravín,
nemôžeme sa vyhnúť otázke, ako samotná Európska únia prispieva k tejto nevítanej
tendencii, nech už je akokoľvek nepríjemná. Všetci analytici komoditných trhov súhlasia
s tým, že za nárastom cien potravinárskych komodít stoja dva hlavné faktory.

Prvým je rozsiahla tlač nových peňazí v Spojených štátoch a v nedávnych mesiacoch
v Európskej únii. Tento prílev nových peňazí na trhy tlačí cenu potravín a ostatných
komodít nahor. Nie sú to špekulanti, ktorých tu obviňujeme, ako sa zdôrazňuje v správe,
o ktorej dnes diskutujeme, ale skôr nesprávne politiky amerických, európskych a ostatných
centrálnych bánk.

Druhým faktorom, ktorý tlačí ceny potravín nahor, je politika EÚ a Spojených štátov, ktorá
núti spotrebiteľov vo väčšej miere využívať biopalivá. Záväzky, ktoré EÚ a Spojené štáty
v tejto oblasti prijali, vedú k prudkému nárastu množstva nepotravinárskych komodít
pestovaných na poľnohospodárskej pôde. V dôsledku toho sa čoraz menej
poľnohospodárskej pôdy využíva na výrobu potravín, a preto je logické, že sa ceny potravín
zvyšujú. Ak chceme uspieť pri znižovaní globálnych cien potravín, musíme sa vzdať tejto
absurdnej politiky v oblasti biopalív.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL).   – (FR) Všetci hladujúci obyvatelia sveta, všetci tí, ktorí
musia platiť viac za výživu než za oblečenie, od nás očakávajú, že budeme energickejšie
reagovať na najväčšiu katastrofu, ktorá dnes našu planétu postihla, a to katastrofu, ktorú
spôsobili chamtiví špekulanti s potravinami. Sú to tí, ktorí zvyšujú ceny potravín na úkor
poľnohospodárov a spotrebiteľov.

Pozorne som si vypočul vášnivú žiadosť pána Jeana-Paula Gauzèsa, on však vie, že tento
rok sa budúca úroda predala ešte skôr, než ju zasiali. V dôsledku toho skutočne hovoríme
o špekulácii. Európska únia postúpi vpred, len ak bude konať v niekoľkých smeroch.

Po prvé, musí konať, aby zastavila finančných špekulantov vytvorením globálneho
poľnohospodárskeho a potravinárskeho fondu, vytváraním núdzových zásob, zavádzaním
mechanizmov na stabilizáciu reálnych cien skutočnej a nie fiktívnej výroby pod dohľadom
OSN. Naša spoločná poľnohospodárska politika sa tiež musí zmeniť na systém...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

PREDSEDÁ: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) V Európskom parlamente dnes diskutujeme o probléme
zvyšovania cien potravín. Fenomén zvyšovania cien potravín pociťujú spotrebitelia
v Maďarsku podobne ako v iných európskych krajinách. Nepociťujú ho poľnohospodári
a najmä drobní roľníci. Ako je to možné? Kam tie peniaze idú? Túto hádanku, toto tajomstvo
sa podarilo vyriešiť okrem iného v bode (d) skvelého návrhu uznesenia, ktorý predložila
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, celý návrh uznesenia je však sám osebe
skvelý a musím im k nemu zablahoželať. Ponúka aj podrobné odpovede a riešenia. Bod
(d) upozorňuje na fenomén špekulácií. Hovorí sa v ňom, že na komoditných trhoch došlo
k nárastu špekulácií čisto finančných inštitúcií s peňažným kapitálom, čo spôsobuje umelú
infláciu cien komodít. Preto máme čiastočné riešenie. Peniaze prúdia k špekulantom
a nákupcom a obchodníkom, ktorých hlad po zisku často nepozná hraníc.
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Akí hrdí by boli maďarskí občania, keby maďarské predsedníctvo považovalo uznesenie
o tejto otázke, o špekuláciách s potravinami, za svoju prioritu. Musím sa opýtať zástupcu
maďarského predsedníctva, ktorý sa zúčastňuje rokovania, či s tým môžeme vôbec počítať,
a pýtam sa pána Cioloşa, komisára EÚ pre poľnohospodárstvo, ako chce riešiť špekulácie
súvisiace s potravinami.

Gay Mitchell (PPE).   – V rozvinutých krajinách minie priemerná domácnosť na potraviny
10 % až 20 % svojho príjmu, zatiaľ čo v rozvojových krajinách toto číslo vo všeobecnosti
dosahuje výšku 80 %. To podčiarkuje otrasné dôsledky pre tieto trpiace krajiny. Musíme
reagovať a nesmieme na to prestať reagovať, až kým sa nepostavia na vlastné nohy.

V decembri 2008 tento Parlament veľkou väčšinou hlasov podporil moju správu
o potravinovom nástroji v hodnote jednej miliardy EUR na poskytnutie finančnej pomoci
rozvojovým krajinám v tom čase v súvislosti s prudkým nárastom cien potravín. Účelom
tohto nástroja bolo reagovať na tento prudký nárast cien, ktorého príčinami boli najmä,
hoci nie výlučne, suchá v krajinách pestujúcich obilie a nárast cien ropy. Situácia naďalej
ostáva mimoriadne nestabilná a ovplyvňuje výrobcov a spotrebiteľov v EÚ aj v rozvojových
krajinách.

Musíme sa naučiť, ako spolupracovať s inými krajinami, ako napríklad s Thajskom.
V regióne je Thajsko hlavným výrobcom potravín, no napriek tomu, keď niektorým jeho
susedom, ako napríklad Mjanmarsku alebo Vietnamu, hrozila chudoba a míňali sa im
potraviny, neprijali sme ponuku Thajska na spoluprácu, aby konalo ako náš zástupca
v regióne. Musíme sa naučiť, ako to urobiť. Musíme zaistiť rýchly prechod k stabilite
v Severnej Afrike. Musíme zaistiť, aby sa pomoc dostala do regiónov, ktoré zasiahli
nepredvídané prírodné katastrofy, akými sú Haiti a Pakistan, a v tejto súvislosti musíme
pokračovať v mobilizácii rezerv na pomoc v núdzových situáciách, ktoré umožnia EÚ
rýchlo reagovať na konkrétnu potrebu pomoci vyplývajúcu z takýchto udalostí.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Najprv mi dovoľte vyjadriť ľútosť nad tým, že v Európe musela
nastať kríza, aby sa začalo rokovanie, ktorého sa dnes zúčastňujeme, a vypracoval sa návrh
uznesenia, o ktorom budeme zajtra hlasovať.

Až minulý rok, keď sa rozvojové krajiny ocitli v takzvaných „potravinových nepokojoch“,
Európa jednoducho navrhla opatrenia na zásahy v núdzových situáciách, ktoré spočívajú
v dodávkach sadeníc a hnojív, akoby išlo o cyklický problém, hoci sme už dlho varovali
pred štrukturálnymi problémami. Máme spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ktorej
chýbajú účinné regulačné mechanizmy, pretože liberálna väčšina si stále myslí, že trh
nesmie nič obmedzovať. Existujú tu rozšírené špekulácie, ktoré destabilizujú hospodárstvo
a sú morálne neprijateľné, špekulácie s poľnohospodárskymi výrobkami rozvojových
krajín, ktoré sú rukojemníkmi pestovania jedinej plodiny na vývoz, pričom ich Európa
nepodporuje a na odvetvie poľnohospodárstva vyčleňuje len 4 % svojej rozvojovej pomoci.

Týmto uznesením Parlament ako celok konečne uznáva, že právo na potraviny je základné
ľudské právo, že je neprijateľné, aby hlad istých ľudí zneužívali iní vo svoj prospech; že
na zaistenie cenovej stability je nevyhnutná regulácia a že obchodné dohody musia chrániť
malé rodinné farmy a právo na potraviny.

Tento Parlament dnes vysiela jasné posolstvo. Je na Komisii a Rade, ako ho naplnia.

Nirj Deva (ECR).   – Kým si sadnem, 16 ľudí zahynie od hladu. To je približne veľkosť
tejto časti rokovacej sály. Každý deň vo svete od hladu zahynie 36 000 ľudí, pretože nemajú
dosť potravín, aby sa najedli.
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Európska únia bola donedávna potravinovo sebestačná. Teraz potraviny dováža.
V skutočnosti berie potraviny od úst tým najchudobnejším ľuďom. Dozvedel som sa, že
EÚ dováža zo zvyšku sveta množstvo potravín, ktorých vypestovanie by si vyžiadalo okolo
35 miliónov hektárov pôdy. V oblasti potravín by sme mali byť sebestační a mali by sme
pomáhať rozvojovým krajinám, aby boli potravinovo sebestačné.

Na toto všetko existuje odpoveď. V 60. rokoch minulého storočia v Indii podnietil pán
profesor Borlaug revolúciu v ekologickom poľnohospodárstve. Tvrdilo sa, že India bude
hladovať. India nehladovala. Brazília je teraz potravinovo sebestačná. Ak bude vôľa,
dokážeme to.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Tri roky po kríze v roku 2008 je svet na pokraji ďalšej
potravinovej krízy. Aby sme jej zabránili, musíme sa pozrieť na jej príčiny a bojovať proti
nim.

Musíme sa pozrieť na poľnohospodárske a obchodné politiky, ktoré ničia drobné a stredné
poľnohospodárstvo, presadzujú modely intenzívnej výroby na vývoz, a tým ohrozujú
potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť; to platí aj o spoločnej poľnohospodárskej politike
(SPP). Musíme sa zamerať na tendenciu zvyšovania cien ropy a na vysokú mieru závislosti
poľnohospodárov od tejto suroviny; túto závislosť treba znížiť. Musíme sa zamerať na
obrovský vplyv nadnárodných poľnohospodárskych koncernov, ktoré majú monopolné
postavenie v hlavných faktoroch výroby; na nárast využívania úrodnej pôdy na iné účely
než na výrobu potravín; na skupovanie pôdy miestnych spoločenstiev, ktoré na nej žijú
a pracujú.

Predovšetkým sa musíme zamerať na nezmyselnosť neľudského systému, ktorý umožňuje
špekulácie s potravinami, a bojovať proti nej. Okamžite musíme zastaviť finančné nástroje,
ktoré umožňujú špekulácie: EÚ to musí prijať alebo sa podieľať – ako to už robí – na ich
následkoch.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Jesť a piť – ťažko môže byť pre nás čosi bežnejšie a samozrejmejšie.
No to, čo považujeme za takú samozrejmosť, sa pre mnohých ľudí stáva vážnym
problémom, s ktorým si sotva dokážu poradiť. Ceny potravín teraz prudko vzrástli, čo
situáciu mnohých ľudí dokonca ešte väčšmi zhoršilo.

Na riešenie rozličných príčin rastu cien potrebujeme balík opatrení. V tejto súvislosti je
dôležité zabrániť špekuláciám s cenami a vytvárať zásoby. Pritom sa musí preskúmať aj
dominantné postavenie na trhu niektorých potravinárskych spoločností a obchodných
reťazcov. Rozvojové krajiny tiež potrebujú našu väčšiu podporu pri rozvíjaní svojho
poľnohospodárstva. Je to jediný spôsob, ako uspejeme pri zabezpečovaní potravín pre
tých najchudobnejších a zlepšíme ich hospodársku situáciu.

Aby sme o tom náhodou nemali žiadne nesprávne predstavy: problémom nie sú primerané
ceny za poľnohospodárske komodity. Naopak, predstavujú riešenie problému. Primerané
ceny poľnohospodárskych komodít – pokiaľ ide o mňa, primerané znamená bez špekulácií
– sú podľa mňa rozhodujúcim predpokladom na zavedenie poľnohospodárstva
v rozvojových krajinách.

Primeraná výživa je ľudské právo a hlad je zločin proti ľudskosti. Zásobovanie obyvateľstva
kvalitnými a cenovo dostupnými potravinami v rámci Európskej únie, ale aj vo svete sa
preto musí stať stredobodom európskej poľnohospodárskej politiky.
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Richard Ashworth (ECR).   – Počas uplynulých 30 rokov boli ceny potravín nízke
a stabilné. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) teraz varuje, že
zvyšovanie cien energií, nárast svetovej populácie, väčšie zmeny rozloženia bohatstva
a zmena klímy budú čoskoro spôsobovať obrovské problémy v oblasti svetového
potravinového systému a cien potravín.

Pre európske vlády to bude mať dva dôležité dôsledky. Po prvé, zvyšovanie cien potravín
a energií najtvrdšie zasiahne tie najchudobnejšie rodiny. Po druhé, v čase, keď Európania
najviac potrebujú obdobie cenovej stability, zatiaľ čo sa hospodárstvo zotavuje, rastúce
ceny potravín podporia infláciu. Z krátkodobého hľadiska bude lákavé dovážať lacnejšie
potraviny a očakávať, že potravinársky priemysel a odvetvie poľnohospodárstva sa
vyrovnajú s vyššími nákladmi.

Ani jedna z týchto ciest nie je rozumná. Prílišná závislosť od dovážaných potravín by
spotrebiteľov nebezpečne vystavila kolísaniu cien a prílišný tlak na odvetvie
poľnohospodárstva, ktoré už čelí prudkému nárastu nákladov a nízkym maržiam, by
ohrozil výrobnú kapacitu.

Musíme investovať do spoločnej poľnohospodárskej politiky. Technológia bude
rozhodujúca a teraz je na to ten správny čas.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Na zvyšovanie cien potravín treba
reagovať dvoma spôsobmi. Prvý sa týka potreby naplánovania stredno- a dlhodobých
krokov. V tejto súvislosti musí odpovede priniesť nová spoločná poľnohospodárska politika,
ktorá musí európskym občanom zaistiť potravinovú bezpečnosť, zaistiť zákazníkom
potraviny za prijateľné ceny a ochrániť príjmy poľnohospodárov. Prostredníctvom novej
spoločnej poľnohospodárskej politiky musíme v rámci prvého piliera – a práve to skutočne
robíme – zaistiť silnú podporu príjmov poľnohospodárov a podporiť opatrenia na rozvoj
vidieka, zvýšiť investície do poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti.

Druhý typ reakcie treba na zásah v núdzových situáciách, aby sa ochránili najslabšie ohnivká
reťaze, pretože keď sú ceny potravín nestabilné, ich vplyvy sú skutočne dosť zvláštne: keď
ceny rastú, výrobcovia a poľnohospodári z toho nemajú žiadny úžitok, no keď ceny klesnú,
zisky a už aj tak biedne príjmy výrobcov sa znížia. Je teda zrejmé, že problémy sú
v dodávateľskom reťazci a v nedostatočnej transparentnosti.

Tieto vážne problémy dodávateľského reťazca zahŕňajú napríklad zneužívanie dominantnej
kúpnej sily, nečestné zmluvné praktiky – vrátane oneskorených platieb –, jednostranné
zmeny zmlúv, zálohové platby ako podmienku prístupu k rokovaniam a nerovnomerné
rozloženie ziskových rozpätí v rámci potravinového reťazca.

Komisia musí navrhnúť opatrenia...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Sociálne napätia, ku ktorým nedávno došlo napríklad
v Severnej Afrike, takmer vždy zapríčiňujú rastúce ceny potravín. Rekordný nárast cien
obilnín, cukru a rastlinných olejov je jasným znakom zväčšujúcej sa nerovnováhy medzi
globálnou ponukou a dopytom.

Ďalší – bohužiaľ, možný – rast cien by mal dramatické následky najmä na tie časti sveta,
kde výdavky na potraviny dosahujú viac ako 40 % príjmu na obyvateľa. Predstavuje to aj
skutočné riziko vytvárania napätí na celej planéte vo svetovom hospodárstve, ktoré je
vzájomne čoraz závislejšie. Európska únia preto musí veľmi dobre vedieť, že
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poľnohospodárske politiky – spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie
a poľnohospodársky zákon Spojených štátov – majú mimoriadne dôležitú a strategickú
úlohu v rámci usporiadania sveta, úlohu, ktorá výrazne presahuje oprávnenú ochranu
príjmov poľnohospodárov.

Vážená pani predsedajúca, potrebujeme novú globálnu poľnohospodársku politiku schopnú
koordinovať poľnohospodárke politiky na medzinárodnej úrovni. Osobne sa domnievam,
že nadchádzajúce zasadnutie skupiny G20 bude príležitosťou skutočne sa vydať touto
novou cestou.

Struan Stevenson (ECR).   – Neustály rast cien ropy a následný tlak na zvyšovanie cien
hnojív vytvára spolu s drastickým zvyšovaním cien pšenice, kukurice a ďalších obilnín
krízu v odvetví nášho poľnohospodárstva, ako aj prehlbujúcu sa celosvetovú krízu.

Treba pripomenúť, že povstanie v Tunisku, ktoré spustilo dominový efekt na celom Blízkom
východe, sa začalo sebaobetovaním chudobného pouličného obchodníka s potravinami.

Európski poľnohospodári môžu pozitívne zasiahnuť a pomôcť túto krízu vyriešiť, ak budú
mať k dispozícii vhodné nástroje. Nastal čas, aby sme sa chopili príležitostí, ktoré nám
prinášajú biotechnológie, aby nám pomohli pokryť rastúci dopyt po kvalitných
potravinárskych výrobkoch.

Viac než 13 miliónov poľnohospodárov na celom svete pestuje na obchodné účely geneticky
modifikované plodiny na viac než 125 miliónoch hektárov, napriek tomu v tomto uznesení
biotechnológie nespomíname.

Zobuď sa a privoňaj si ku káve, Európa, kým nemáme potravinové nepokoje vo svojich
uliciach!

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Rozsiahle kolísanie cien potravín má niekoľko
príčin: extrémne poveternostné podmienky, obmedzené prírodné zdroje a zdroje energie
a nárast svetovej populácie. Treba však zdôrazniť aj ďalšie dva dôvody: koncentrácie, čím
myslím oligopol nadnárodných spoločností v potravinovom reťazci, a nedostatok
transparentnosti a špekulácie na komoditných trhoch.

V dôsledku deregulácie finančných trhov sa termínované obchody na komoditných burzách
zmenili z nástroja na zníženie rizika na nástroj špekulatívnych transakcií. Najdôležitejšie
burzy sa nachádzajú mimo Európy.

Aby vyrovnali svoje straty, po finančnej kríze sa rôzne hedžové fondy zamerali na
komoditné burzy, na ktorých sú teraz finančné rezervy pätnásťkrát vyššie než skutočné
poľnohospodárske zásoby. Preto potrebujeme inštitucionálny rámec, ktorý na
poľnohospodárskych trhoch s derivátmi obmedzí ich investície priamo napojené na
potravinárske odvetvie.

Vítam iniciatívy, ktoré podniká francúzske predsedníctvo skupiny G20, a pevne verím, že
udržiavanie silného odvetvia európskeho poľnohospodárstva s cieľom zaručiť potravinovú
bezpečnosť závisí od zaistenia spravodlivého príjmu pre poľnohospodárov a vykonania
účinných opatrení na reguláciu trhu v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Michael Cashman (S&D).   – Dovoľte mi úplne jasne vyjadriť, že hovorím v mene ľudí
v rozvojovom svete a nie na obranu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
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Podľa Svetovej banky sa v dôsledku nárastu cien potravín vyše 44 miliónov ľudí ocitlo vo
veľkej biede. Prispieva k tomu veľké množstvo faktorov – menej drobných fariem,
odlesňovanie, rozširovanie púští, chýbajúci prístup k vode a zmena klímy.

Preto potrebujeme holistický prístup, ktorým by sme zaistili, že povzbudíme ľudí, aby sa
postarali o potreby svojho vlastného rozvoja, a na miestnej úrovni zaistíme potravinovú
bezpečnosť. Musíme reformovať spoločnú poľnohospodársku politiku a spoločnú politiku
rybného hospodárstva, aby nedochádzalo k žiadnym priamym ani nepriamym vplyvom
na rozvojové a rozvinuté krajiny.

Musíme podporovať miestne vlastníctvo pôdy a napokon musíme odstrániť zvrátené
skupovanie pozemkov v prípade, že pozemky kúpia a využívajú zahraničné a investičné
spoločnosti na svoje vlastné potreby. Tejto zvrátenosti sa nedá zabrániť.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Spotrebitelia, rovnako ako poľnohospodári,
majú plné právo pýtať sa nás politikov, čo sa to deje. Prečo sa trh s potravinami ocitol
v takejto situácii? Poľnohospodári vedia, aké majú zisky, za koľko svoje výrobky predávajú,
a vedia, koľko oni a ostatní spotrebitelia za potraviny platia. Čo im dnes vieme povedať?
Spomeňme si na rok 2008 a na situáciu, v akej bol trh s potravinami. Poučili sme sa z nej?
Moja odpoveď znie, nie, nepoučili.

Stále obmedzujeme výrobu. A čo je horšie, platíme za znižovanie výroby, hoci predtým
sme platili za jej zvyšovanie. Tento Parlament si v súvislosti s poľnohospodárstvom už
vypočul rôzne komentáre. Možno by sem naši kolegovia mali dnes prísť a počúvať. Možno
by sa čosi dozvedeli o potravinovej bezpečnosti.

Prebieha rozprava o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013
a každý chce znova znižovať výdavky na SPP. Súčasná situácia, táto kríza nastala, aby nás
varovala pred katastrofálnym politickým rozhodnutím. Máme šancu napraviť svoje chyby.
Hovoríme o stabilite. Pýtame sa, prečo nie sú zásoby, no obmedzujeme poľnohospodárske
tendencie. Odkiaľ majú tieto zásoby pochádzať? Kto za ne zaplatí?

Vážený pán komisár, táto situácia, táto kríza vám poskytuje mimoriadne silné argumenty.
Dámy a páni, ktorí ste prítomní v tejto rokovacej sále, musíme presvedčiť tých ostatných
o vážnosti situácie a zodpovednosti tohto Parlamentu za budúcnosť SPP a nasýtenie našej
spoločnosti. Problém potravinovej bezpečnosti sa stáva globálnym problémom. Je dobré,
že...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Zvyšujúce sa ceny potravín zasiahli
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Na pozadí toho, že v roku 2010 dosiahol počet
podvyživených ľudí vo svete 925 miliónov, sa zaistenie potravinovej bezpečnosti musí
stať prioritou Európskej únie. Extrémne prírodné javy nie sú jedinou príčinou nárastu cien
potravín, svoju úlohu tiež zohráva kolísanie cien na trhoch a dotácie výroby bioplynu.

Vyzývam Komisiu, aby vytvorila nástroj na boj proti kolísaniu cien a rozsiahlym
špekuláciám, ktoré následne zhoršujú celosvetovú potravinovú krízu. Musím tiež zdôrazniť,
že vo väčšine prípadov nárast cien potravín nevyústi ani do zvýšenia príjmov
poľnohospodárov. Práve naopak, pre nedostatočné fungovanie dodávateľského reťazca
nie sú odmeny, ktoré poľnohospodári dostávajú, ani zďaleka spravodlivé. Domnievam sa,
že problém nárastu cien pomôže odstrániť argumenty proti zachovaniu silnej spoločnej
poľnohospodárskej politiky.
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Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Pred pár dňami mali jedny z najvýznamnejších
nemeckých novín na prvej strane obrázok rožka ovinutého ostnatým drôtom. Článok bol
o boji za chlieb. Podľa mňa len ťažko existuje téma, ktorá nás bude počas tohto
a nadchádzajúceho desaťročia zamestnávať do takej miery ako otázka dostupnosti potravín.
Preto je dobré, že o nej hovoríme, keďže jej príčina – menovite nárast dopytu – sa nestratí
a aj ceny sa teda budú ďalej zvyšovať. Celej tejto situácii musíme teraz venovať politickú
pozornosť. Musíme zvážiť, ako môžeme vyrábať potraviny a zaistiť ich dostupnosť. Vážený
pán komisár, myšlienka navrhovania ďalších nesúvisiacich oblastí na začlenenie do rámca
spoločnej poľnohospodárskej politiky prostredníctvom monitorovania je nesprávnym
prístupom. Potrebujeme zaistiť, aby bola pôda, ktorú máme, produktívnejšia.

Toto všetko by sme však nemali vnímať priveľmi negatívne. Roky sa sťažujeme, že ceny
potravín sú príliš nízke. Ak napríklad uvážime, či 100 EUR za tonu pšenice je skutočne
primeraná cena, potom musíme povedať, že asi nie. Ak zvážime, akú časť ceny konečného
výrobku, napríklad chleba, predstavuje cena surovín, potom sa domnievam, že nárast cien
surovín nie je jediným dôvodom zvyšovania cien potravín; podieľajú sa na ňom aj iné
faktory. Preto je celá otázka aj príležitosťou, aby si poľnohospodárstvo v budúcnosti zaistilo
lepšiu pozíciu.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Ceny potravín dosiahli nové rekordné výšky. Kolísanie
cien potravín sa v nedávnych rokoch zvýšilo z rôznych dôvodov. Preto je tu veľký dôvod
na obavy. Zmena klímy spôsobuje extrémne poveternostné podmienky, ktoré v niektorých
krajinách zničili celú úrodu. Okrem toho dochádza k čoraz častejším špekuláciám
s potravinami, k nebezpečenstvu, ktoré nemožno preceňovať – stačí sa pozrieť na finančnú
krízu. Okrem toho zaisťovaniu potravín pre chudobných čoraz častejšie konkuruje
prevádzkovanie áut bohatých.

Potrebujeme nájsť riešenia, aby poľnohospodári mali dostatočnú motiváciu vyrábať
potraviny a aby sa na výrobu biopalív a podobne využívali len oblasti, ktoré sa nevyužívajú
na výrobu potravín.

Ako sociálna demokratka považujem za dôležité, aby mal každý prístup k zdravým
potravinám za rozumné ceny a zároveň aby poľnohospodári dostávali za svoju prácu
primeraný príjem.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Otvorene si povedzme, že v Európskej únii sú
aktívne silné obchodné loby, ktorých záujmom je oslabiť európske poľnohospodárstvo,
aby sa dali dosiahnuť vyššie zisky z dovozu potravín z celého sveta. V tomto Parlamente
už veľakrát odznelo, že trhy by sa mali otvoriť, aby sa zabránilo zvyšovaniu cien.
Reformovali sme výrobu cukru, otvorili sme trhy, obmedzili sme výrobu cukru v Európe
a zakázali sme vývozné dotácie. Aký výsledok to prinieslo? Výsledkom bolo, že ceny cukru
neklesli, jednoducho stúpli. Z tohto by sme sa mali všetci poučiť. Toto nie je cesta vpred.
Súhlasím s pánom Smithom, ktorý povedal, že trh nie je odpoveď. Naozaj by sme sa nemali
skláňať pred obchodnými lobistami, ale usilovať sa zaručiť primerané ceny potravín lepšou
ochranou svojho poľnohospodárstva, jeho výrobného potenciálu a potravinovej
bezpečnosti. Len potom budeme mať primerané ceny.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) V plnej miere súhlasím s obavami, ktoré vyvolalo zvyšovanie
cien potravín, a len ťažko by som mohol inak, pretože táto otázka je veľmi úzko spätá so
životmi európskych občanov a najmä menej majetných tried. Dôsledkom tohto zvyšovania
je neschopnosť spĺňať základné potravinové potreby obyvateľstva vo všetkých krajinách
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rozvojového sveta. Rozvinuté krajiny, medzi ktoré patria aj členské štáty EÚ, nemôžu
zostať voči tejto situácii ľahostajné.

V novej spoločnej poľnohospodárskej politike preto musíme predložiť nástroje schopné
znížiť kolísanie cien, obmedziť špekulácie s poľnohospodárskymi komoditami a v rámci
EÚ zaistiť primeranú úroveň výroby. Preto musím zdôrazniť skutočnosť, že nemôžeme
nechať pôdu ležať ladom v čase, keď svetová populácia rastie a je nevyhnutné zvýšiť dodávky
potravín.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Chcel by som predstaviť štatistiku, pozorovanie a tri druhy
opatrení. Podľa štatistiky vždy, keď dôjde k zvýšeniu cien potravín o 1 %, 16 miliónov ľudí
vo svete upadne do veľkej biedy. Podľa pozorovania nemožno zabrániť kolísaniu cien
najmä na poľnohospodárskych trhoch, extrémne kolísanie nie je nevyhnutné a možno
proti nemu bojovať, nech už je to akokoľvek náročné.

Tri druhy opatrení, ktoré už boli spomenuté, sú: po prvé, v rozvojovej politike uprednostniť
samozásobiteľské poľnohospodárstvo a regionálne trhy s potravinami; po druhé, potreba
verejnej regulačnej politiky aj prostredníctvom vytvárania a správy zásob; po tretie, úplný
zákaz špekulácií so základnými potravinovými výrobkami.

Európa musí stáť na čele najmä na úrovni G20. To, čo som počul z úst pána Jánosa
Martonyiho, pána komisára Cioloşa a pri iných príležitostiach od pána komisára Barniera,
treba privítať. Prezident Sarkozy sa vyjadril veľmi jasne a pevne dúfame, že francúzske
predsedníctvo bude na úrovni G20 hnacou silou v tejto oblasti.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Kolísanie na trhoch je dôležité pre ich správne fungovanie,
aby sa vytvárali stimuly na kupovanie a predávanie tovarov. Pre nás poľnohospodárov je
termínované obchodovanie s komoditami základnou súčasťou kupovania a predávania
zožatej úrody. Predstavuje dôležitú príležitosť dosiahnuť istotu plánovania prostredníctvom
skorého stanovenia cien a množstiev.

Na rozdiel od situácie v našich prosperujúcich priemyselných krajinách rastúce ceny
potravín sú osobitným problémom v chudobných regiónoch sveta, kde obyvatelia musia
na potraviny minúť veľkú časť svojho príjmu.

V snahe bojovať proti prirodzenému kolísaniu nesmieme zasahovať na trhoch vždy, keď
sa ceny zmenia. Bez medzinárodne uplatniteľných rámcových právnych predpisov pre
finančné trhy nemôžeme dokonca ani začať pomýšľať na regulovanie komoditných trhov,
pretože ak je na finančnom trhu priveľa finančných prostriedkov, nájdu si vhodné
ekvivalenty a komodity sa v súčasnosti vysoko cenia. Preto by nás nemalo prekvapiť, ak
sú potravinárske komodity teraz aj vyhľadávaným obchodným cieľom.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Potravinová kríza spôsobená mimoriadnou neúrodou
v uplynulom roku nám zvýraznila nedostatky našej poľnohospodárskej a potravinárskej
politiky. Áno, súčasné zvýšenie cien potravín môžeme čiastočne pripísať aj neúrode. Veď
ak je niečoho málo, tak prirodzene cena nedostatkového tovaru na trhu rastie.

Problém je však, vážený pán komisár, v tom, že za chýbajúce poľnohospodárske produkty
v Európe môže vo veľkej miere aj nekorektná poľnohospodárska politika Európskej komisie,
ktorá svojou dotačnou politikou dlhodobo diskriminuje nové členské štáty a ich farmárov.
Nečudujte sa, Vážený pán komisár, poľnohospodárom, že keď za svoje produkty nedostanú
cenu, ktorá by pokryla aspoň ich výrobné náklady, tak jednoducho nezasejú úrodu
a rozpredajú stáda. Pokojne vyčkajú, kým hladní a právom rozhorčení občania obrátia
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svoj hnev proti tým úradníkom v Bruseli, ktorí dlhodobo všeobecne a verejne známe
problémy poľnohospodárov neriešia.

Viete, pán komisár, nedostatok poľnohospodárskych produktov v nových členských
štátoch nie je spôsobený neúrodou, ale tým, že pri vašej dotačnej a cenovej politike sa
našim poľnohospodárom už neoplatí vyrábať. Ale oni si počkajú. A keď im niekto dá také
isté dotácie ako kolegom vo Francúzsku, iste zasejú.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Zabezpečenie každodenných potrieb, a najmä
poľnohospodárskych komodít, sa nesmie ponechať na milosť a nemilosť snáh špekulantov
o maximalizáciu krátkodobých ziskov. Preto vítame projekty ohlásené Komisiou v novej
stratégii pre komodity a suroviny zamerané na zaistenie transparentnosti a stability na
komoditných trhoch. Vzhľadom na predpovede, že výroba potravín sa do roku 2050 bude
musieť zvýšiť o 70 %, aby pokryla dopyt, osobitnú pozornosť treba venovať predovšetkým
tretiemu pilieru – recyklovaniu a zvýšeniu účinnosti využívania zdrojov – a návrhy treba
predložiť čo najskôr.

V oblasti diplomacie v oblasti surovín očakávam, že EÚ poskytne rozvojovým krajinám
svoje skúsenosti na dosiahnutie trvalo udržateľného a z pohľadu životného prostredia
správneho získavania surovín.

Dacian Cioloş,    člen Komisie. – (FR) Sme svedkami búrlivej rozpravy o problematike,
ktorá v nás jednoznačne vzbudzuje obavy a ktorá vystupuje do popredia, keď si to situácia
vyžaduje. Komisia a európske inštitúcie sa však o ňu neustále zaujímajú, keďže máme to
šťastie, že máme spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá si vyžaduje úpravy, je však
dôležitým nástrojom, ktorý nám umožňuje takéto otázky zvládať.

Myslím si však, že táto rozprava nám tiež ukázala, že naša stabilita v súčasnosti čoraz viac
závisí od medzinárodnej rovnováhy a stability vo svete. To musíme začleniť do svojich
úvah, dokonca aj keď hovoríme o svojej spoločnej poľnohospodárskej politike.

Domnievam sa, že je takisto zrejmé, že zvyšovanie cien potravín je znepokojujúca tendencia,
ktorá spolu s kolísaním a značnými rozdielmi v cenách ešte väčšmi zhoršuje problém,
ktorý musíme riešiť.

Je zrejmé, že ak na trhu potrebujeme vyšší objem výroby, potrebujeme investície do
poľnohospodárstva. Aby však poľnohospodári mohli investovať, potrebujú v prvom rade
stabilné príjmy, ktoré im dodajú odvahu urobiť tento krok.

Preto na to v strednodobom a dlhodobom horizonte musíme myslieť pri vytváraní svojej
spoločnej poľnohospodárskej politiky. Musí ponúkať aspoň minimálnu stabilitu
a podporovať investície, aby naši poľnohospodári mohli vyrábať a zásobovať naše trhy.

V rozprave tiež odznelo, že je potrebné zaistiť, aby naša spoločná poľnohospodárska
politika a poľnohospodárske politiky rozvinutých krajín boli aj v súlade s rozvíjaním
poľnohospodárstva južných krajín a aby naša politika na podporu spolupráce s južnými
krajinami a ich rozvoja bola v súlade so spoločnou poľnohospodárskou politikou.

Spoločná poľnohospodárska politika musí súčasne zaručovať trvalo udržateľný rozvoj
poľnohospodárstva. Možno bude potrebná revízia nástrojov, ktoré máme k dispozícii na
zvládanie týchto extrémnych situácií na trhu, zatiaľ čo trhu umožníme plniť svoju funkciu,
ale bez toho, aby sme sa zbavili nevyhnutných nástrojov, ktoré nám umožnia konať
a zabránia tomu, aby nás krízové situácie zastihli nepripravených. Spoločná
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poľnohospodárska politika má v nasledujúcich mesiacoch a rokoch v tejto oblasti stále čo
robiť.

Problém špekulácií, a teda aj kolísania cien, sa musí riešiť a hovorím to bez prikrášľovania.
Komisia už vypracovala návrhy, ktorými sa chce pri riešení tejto situácie riadiť. V tejto
chvíli preto jednoducho nehovoríme o želaniach, ale o konkrétnych návrhoch.

Musíme tiež zvážiť úlohu, ktorú musí Európska únia v súvislosti s problematikou potravín
zohrávať na medzinárodnej scéne. Túto problematiku nemožno stabilizovať v Európskej
únii, ak nie je stabilná na medzinárodnej úrovni.

Rovnako môže byť nevyhnutné prehodnotiť našu úlohu v poľnohospodárskej politike
a v rozvojovej politike a spôsob, akým riešime problematiku potravín prostredníctvom
rôznych politík: obchodnej politiky, rozvojovej politiky a finančnej politiky. Možno aj tu
potrebujeme intenzívne opatrenia.

Zvážil som aj potrebu konať v istých odvetviach v krátkodobom horizonte a konkrétne
myslím na odvetvie živočíšnej výroby, ktoré zjavne prechádza zložitým obdobím v dôsledku
silného tlaku zo všetkých strán, nízkych cien pre výrobcov, ktorí nemajú úžitok z rastúcich
cien, a aj vysokých cien vstupov. Poznamenal som si túto otázku.

Zaznamenal som aj rozličné podnety a návrhy, ktoré ste predložili. Pokiaľ ide napríklad
o rovnováhu pomoci medzi odvetvím rastlinnej a živočíšnej výroby, členské štáty už majú
možnosť konať na základe rozhodnutí prijatých v roku 2008 v rámci kontroly stavu
spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Pokiaľ ide o otázku zásob, táto otázka sa musí opäť analyzovať a prehodnotiť, keďže
vzhľadom na vysoké ceny teraz nemožno hovoriť o intervenčných zásobách. Možno však
bude nevyhnutné rozhodnúť, akú úlohu majú takéto zásoby zohrávať a ako by mohli
ovplyvniť riadne fungovanie trhov. Myslím si, že tieto otázky si musíme položiť, skôr než
predložíme návrhy v tomto zmysle.

Napokon by som chcel povedať pánovi Jaroslavovi Paškovi, že rozdiely v platbách medzi
členskými štátmi nemajú nevyhnutne pôvod v Komisii. Toto rozhodnutie prijíma Rada
a ministri poľnohospodárstva. Konečné rozhodnutie vždy vychádza z nariadenia
navrhnutého Komisiou, no sú to nariadenia Rady a teraz nariadenia Rady a Parlamentu.

Chcel by som tiež ozrejmiť, že v Európskej únii neposkytujeme žiadne dotácie na
poľnohospodársku výrobu biopalív. Preto spoločná poľnohospodárska politika
nepodnecuje výrobu biopalív. Komisia nemá ani v úmysle vyčleňovať pôdu. Deje sa tu čosi
celkom odlišné, v každom prípade však nevyčleníme žiadnu neproduktívnu pôdu v prípade,
že potrebujeme vyrábať.

To sú rozličné body, ktoré som chcel doplniť v reakcii na prednesené otázky. Ďakujem
vám aj za túto podnetnú rozpravu a dúfam, že dnešná rozprava bude v pamäti ľudí stále
živá aj o niekoľko mesiacov, keď budeme rokovať o zdrojoch, ktoré treba vyčleniť na
spoločnú poľnohospodársku politiku, politiku, ktorá je základným nástrojom na riešenie
potravinovej bezpečnosti.

János Martonyi,    úradujúci predseda Rady. – Chcem poďakovať všetkým poslancom za
túto konštruktívnu rozpravu. Domnievam sa, že vysoká úroveň politickej pozornosti,
ktorú Parlament venuje tejto otázke, podá predsedníctvu pomocnú ruku, aby mohlo naplniť
program v súvislosti so zvyšovaním cien potravín.
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Ako sa zdôraznilo aj počas tejto rozpravy, vzhľadom na rozsah a hĺbku tejto problematiky
si táto otázka vyžaduje všestrannú spoluprácu a komplexné riešenia spájajúce rôzne oblasti,
ako napríklad poľnohospodárstvo, reguláciu finančných produktov a služieb, ako aj
rozvojovú politiku.

V súvislosti s výrobou biopalív by som chcel zopakovať, že EÚ si plne uvedomuje, že trvalo
neudržateľná výroba biopalív môže mať negatívny vplyv hlavne vo forme plošného
odlesňovania a nedostatku potravín. Preto sa EÚ zaviazala urýchliť vývoj biopalív druhej
generácie vyrábaných z nepotravinárskych plodín. EÚ tiež zakázala zvrátené finančné
stimuly na výrobu biopalív na úkor výroby potravín.

Vzhľadom na hlboké štrukturálne globálne korene problému Európa potrebuje zohrávať
vedúcu úlohu pri riešení cien potravín a potravinovej bezpečnosti na celosvetovej úrovni.
To sa už uskutočňuje prostredníctvom množstva medzinárodných organizácií a programov,
ako je napríklad FAO a Svetový potravinový program, ako aj prostredníctvom
všeobecnejších fór, akým je napríklad skupina G20.

Osobne by som ešte rád doplnil, že táto rozprava posilnila moje dlhoročné presvedčenie,
že na riešenie globálnych problémov, akými sú hlad vo svete, kolísanie cien potravín
a surovín, turbulencie na finančných trhoch, regulácia finančných produktov a služieb,
potrebujeme oveľa intenzívnejšie globálne riadenie a tvorbu globálnych pravidiel.

Na základe svojich jedinečných skúseností s riadením a tvorbou pravidiel tu má Európa
veľmi výnimočné poslanie a zodpovednosť. Z tohto dôvodu sa domnievame, že Európa
a Európska únia musia prevziať vedúcu úlohu v boji proti všetkým týmto problémom.

Maďarské predsedníctvo s radosťou zaznamenáva, že môže počítať s Parlamentom
v súvislosti s politikou aj úsilím na medzinárodnej úrovni.

Predsedajúca.   – Na ukončenie rozpravy (3)  bolo predložených šesť návrhov uznesenia
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 17. februára 2011.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Michèle Striffler (PPE),    písomne. – (FR) Celosvetová potravinová bezpečnosť je
mimoriadne závažným problémom Európskej únie. Treba podniknúť okamžité a trvalé
opatrenia na zaručenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti našich občanov a planéty
ako celku. Je mimoriadne dôležité rozvíjať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
v rozvojových krajinách a vyčleniť primeraný podiel rozvojovej pomoci EÚ na odvetvie
poľnohospodárstva. Výrazné zníženie úrovne rozvojovej pomoci vyčlenenej na
poľnohospodárstvo od 80. rokov minulého storočia je poľutovaniahodné a ostáva nám
len dúfať, že uvedomenie si tejto potreby túto tendenciu zvráti. Európska komisia musí vo
svojej rozvojovej pomoci poľnohospodárstvo skutočne uprednostniť najmä v prípade
pomoci, ktorá umožní poľnohospodárom získať prístup na trhy, a pomoci malým a stredne
veľkým rodinným farmám. Humanitárna potravinová pomoc musí reagovať na potreby,
úlohy a systémové obmedzenia rozvojových krajín pri zohľadnení výroby, distribúcie

(3) Pozri zápisnicu.
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a miestnej dopravy, ako aj obchodných kapacít týchto krajín, aby pomohla položiť základy
ich dlhodobej potravinovej bezpečnosti.

Liam Aylward (ALDE),    písomne. – (GA) Bezpečnosť dodávok potravín je dnes hlavným
problémom. V EÚ žije 79 miliónov ľudí pod hranicou chudoby a počas minuloročnej
zimy sa v EU poskytla potravinová pomoc 16 miliónom ľudí.

Pretože ceny potravín siedmy mesiac za sebou dosahujú nové najvyššie úrovne a kolísanie
cien vytvára vážne problémy v potravinovom reťazci, čoraz viac ľudí bude mať problémy
nájsť zdravé potraviny za prijateľnú cenu. Programy spoločnej poľnohospodárskej politiky,
ako napríklad program pre najodkázanejšie osoby, sú veľmi dôležité pri zabezpečovaní
potravín. Programy tohto druhu musia byť podporované a dlhodobé opatrenia rýchlej
reakcie prijaté na zaistenie bezpečnosti dodávok potravín v EÚ a na celom svete.

V súčasnosti sa 30 % potravín vyrábaných vo svete premrhá. Je to neprijateľné, nemorálne
plytvanie, ktoré sa musí obmedziť. Silné odvetvie poľnohospodárstva a silná SPP
a potravinový reťazec, ktoré vynaložia všetko úsilie na obmedzenie plytvania potravinami,
sú mimoriadne dôležité na riešenie problému dodávok potravín.

Janusz Władysław Zemke (S&D),    písomne. – (PL) Schvaľujem skutočnosť, že sa
Európsky parlament zameral na zvyšovanie cien potravín. Tieto nárasty cien, žiaľ, nie sú
krátkodobým javom, ale zdá sa, že sa z nich stáva dlhodobá tendencia. Prispieva k tomu
rastúci dopyt po potravinách, najmä po obilí, slabé zbery v ostatných rokoch a nízke zásoby
a, žiaľ, aj finančné operácie a slabnúci dolár. Toto všetko spôsobuje na trhoch zmätok.
Z nášho pohľadu sú dôležitejšie sociálne dôsledky. Počet obyvateľov mnohých krajín
exponenciálne rastie a títo ľudia sú sústavne podvyživení a hladní. Ich zúfalstvo je zdrojom
zvyšujúceho sa politického napätia.

Týmto udalostiam sa nemôžeme nečinne prizerať. Potrebujeme medzinárodnú spoluprácu
pod dohľadom OSN a Európskej únie. Krajiny, ktoré sú členmi skupiny G20, by mali
účinne bojovať proti špekuláciám s poľnohospodárskymi výrobkami. Mali by sme sa opäť
pozrieť na reguláciu poľnohospodárskych trhov v Európe, aby sme umelo neobmedzovali
potenciálny rast. S hladom na celom svete by sa nemalo vôbec špekulovať, pretože
v dôsledku týchto špekulácií zahynú od hladu najmä v najchudobnejších krajinách mnohí
nevinní ľudia.

Tunne Kelam (PPE),    písomne. – (ET) Počas druhej polovice roku 2010 sa veľkoobchodné
ceny poľnohospodárskych výrobkov zvýšili o 32 %. Spotreba obilia vo svete sa v priebehu
rokov 2005 až 2010 zvýšila na 41 miliónov ton v porovnaní s 21 miliónmi ton v rokoch
1990 až 2004. Podľa rôznych analytikov sa v roku 2011 stane realitou výrazná potravinová
kríza; stačí na to jedna slabá úroda. Najväčší vývozcovia, ktorými sú Rusko, Ukrajina, Čína
a Mexiko, sú už nútení dovážať, aby zaistili vlastné zásobovanie. Dôvody zvyšovania cien
sú nejasné a už sa nedá hovoriť o tendenciách na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami.
Nedávne zvyšovanie cien bolo dramatické a nepredvídateľné a bolo dôsledkom rôznych
špekulácií. Chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že nárast využívania biopalív čoraz
viac znižuje podiel obilnín využívaných pre ľudskú a živočíšnu spotrebu. To spôsobilo
veľmi napätú situáciu, v ktorej si musíme uvedomiť, že rastúce ceny potravín vedú k rastu
inflácie, podporujú protekcionizmus a vytvárajú nepokoje, ktoré môžu viesť k sociálnej,
hospodárskej a politickej nestabilite v Európe, ako aj vo svete. Európa ako jeden z najväčších
dovozcov potravinových výrobkov má veľký vplyv na celosvetové ceny potravín, súčasne
ju to však robí zraniteľnou voči rozličným cenovým šokom. Podporujem úsilie Európskej
komisie do jari 2011 prijať balík nových právnych predpisov, ktoré poskytnú Komisii
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väčšiu autoritu pri regulácii trhov a zabraňovaní špekuláciám. Európska Únia musí nájsť
prostriedky na zaistenie udržateľných cien a udržateľného hospodárstva. Medzi
bezpečnosťou a otvorenosťou, ako aj rozvojom treba dosiahnuť rovnováhu. Musíme sa
pripraviť na potenciálnu krízu.

Spyros Danellis (S&D),    písomne. – (EL) Súčasné vysoké ceny sú pre niektorých ľudí
dobré a zlé pre iných. Majú z nich prospech napríklad pestovatelia pšenice v EÚ, no nie
výrobcovia potravín živočíšneho pôvodu. Prinášajú prospech krajinám, ktoré majú obilie
na vývoz, no spôsobujú patovú situáciu a hlad ľudí v rozvojových krajinách, ktorí sú závislí
od dovozu potravín. Samozrejme, konečný efekt sa môže medzi jednotlivými oblasťami
a/alebo výrobcami líšiť. Pretože za každou skupinou víťazov a porazených sa ukrývajú
problémy v agropotravinárskom reťazci v EÚ, ohrozenie potravinovej bezpečnosti zmenou
klímy a patovými situáciami, ktoré vytvárajú povrchné a nedôsledné rozhodnutia
v súvislosti s výrobou, obchodom a rozvojom. EÚ musí nájsť realistické a vyvážené riešenia
pokojným a dôsledným zhodnotením podmienok so zmyslom pre svoju úlohu na
medzinárodných trhoch. Reforma SPP musí v tomto smere pomôcť.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    písomne. – (HU) Prudký nárast cien potravín spôsobuje
súbežný vplyv troch faktorov: strata výnosov spôsobená prírodnými katastrofami, rastúci
dopyt po potravinách najmä zo strany Číny a Indie a činnosti na komoditnej burze, akými
sú špekulácie s cenami. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy pred pár týždňami položil
veľmi výstižnú otázku: Ak sa finančné trhy regulujú, prečo sa neregulujú komoditné trhy?
Musíme podniknúť oveľa účinnejšie kroky proti špekuláciám na úrovni EÚ aj na celosvetovej
úrovni. Hlavnou príčinou šoku cien potravín je mimoriadne kolísanie dodávok. Na
globálnom trhu sa predá len 10 – 20 % obilia, zníženie výroby však môže vyvolať stav
paniky. Na základe predpovedí o zmenšujúcich sa dodávkach dovozcovia dvíhajú ceny.

Ani voči výrobcom, ani voči spotrebiteľom nie je spravodlivé, že vývozné ceny určujú aj
ceny na vnútornom trhu, pretože aspoň 80 % výroby sa využije tam, kde sa aj vyrobí.
Rusko, ktoré bolo pôvodne vývozcom a v súčasnosti je dovozcom, má zásadný vplyv na
európsky trh s obilím a olejnatými semenami. Šok na strane ponuky ešte väčšmi zhoršujú
špekulácie na trhoch s termínovanými obchodmi, čoho dôsledkom je šok v oblasti cien
potravín. Hlavný problém preto nespôsobuje fyzický nedostatok potravín, ale ceny potravín,
ktoré si chudobní už viac nemôžu dovoliť. V dôsledku toho potraviny ostávajú v skladoch
namiesto toho, aby sa predávali za spravodlivé ceny. Vysoké ceny majú oslabujúci účinok
na spotrebiteľov najmä z chudobných vrstiev spoločnosti.

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Diskutujeme o probléme, ktorý je predovšetkým
politickou otázkou a vyžaduje si víziu do budúcnosti. Viac než krátkodobé nápravné
opatrenia však potrebujeme odvahu vytvoriť novú architektúru, ktorá v nadchádzajúcich
40 rokoch zosúladí potrebu zvýšiť výrobu potravín o 70 % s čoraz obmedzenejšími
prírodnými zdrojmi. Preto to, čo sa urobí alebo neurobí v Afrike, v Ázii, na americkom
kontinente alebo v Európe, ovplyvní každého s dôsledkami na dostupnosť potravín, prístup
k potravinám a ceny potravín. To vážne zasahuje chudobných, ako aj výrobcov mäsa
a mlieka. Reakcia preto musí byť celosvetová a výrazne presahovať oblasť
poľnohospodárskej politiky: je mimoriadne dôležité uplatňovať súbor ďalších politík, bez
ktorých skutočne nedosiahneme nevyhnutné riešenia. Na celosvetovej úrovni tieto riešenia
zahŕňajú obranu potravín ako práva, podporu schopnosti krajín uživiť sa, podporu
poľnohospodárov a zaistenie ich spravodlivého prístupu k hodnotám v potravinovom
reťazci, obmedzovanie finančných špekulácií, obranu prístupu k pôde a vytváranie
potravinových rezerv.
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Sirpa Pietikäinen (PPE),    písomne. – (FI) Právo človeka na primeranú výživu je ľudské
právo, ktoré uznáva Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN od roku 1948. Preto by
sme si mali pamätať, že keď hovoríme o cene potravín, v skutočnosti hovoríme
o základných ľudských právach.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie sa odohráva súčasne
s nárastom cien potravín na svetových trhoch. Ak máme na tieto zmeny reagovať trvalo
udržateľným spôsobom založeným na ľudských právach, potrebujeme komplexný prehľad
a politiku. Cenu potravín a tendencie vývoja cien potravín ovplyvňuje niekoľko mimoriadne
dôležitých otázok z oblasti svetového poľnohospodárstva, ako napríklad zmena klímy,
energetická politika a dostupnosť prírodných zdrojov, a to, ako účinne sa využívajú.
Európska únia by mala ísť príkladom v novom spôsobe premýšľania o poľnohospodárstve.
Potrebujeme poľnohospodársku politiku, v ktorej sa budú kriticky posudzovať všetky
prvky celého reťazca potravinárskej výroby a zohľadní sa aj jeho vplyv na zdravie a životné
prostredie. Treba podporiť a prostredníctvom hospodárskych a politických opatrení riadiť
prirodzenejšiu potravinovú politiku s účinným využívaním zdrojov.

Špekulácie v oblasti cien potravín by sa navyše mali obmedziť. Pán Michel Barnier, komisár
pre vnútorný trh a služby, navrhol nové opatrenia na obmedzenie špekulácií v oblasti
základných komodít na trhu s derivátmi. Myšlienka pána Barniera je správna. Dramatické
kolísanie cien potravín škodí poľnohospodárom, spotrebiteľom a dokonca aj celým
ekonomikám štátov. Záväzky urobené v oblasti trhov s derivátmi musia byť uzatvárané
transparentnejšie a podrobené prísnejšiemu monitorovaniu a v prípade potreby treba
zaviesť obchodné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ceny potravín. Vytvorenie udržateľnej
potravinovej politiky je v súčasnosti jednou z najdôležitejších otázok v Európskej únii.

Pavel Poc (S&D),    písomne. – (CS) Podľa stanoviska Svetovej banky ceny potravín vzrástli
od októbra 2010 o viac ako 15 % a napríklad cena obilia vzrástla podľa FAO medziročne
o 39 %. Zvyšovanie cien potravín ohrozuje nielen skupiny s najnižšími príjmami, ale
odhaľuje aj oveľa hlbšie a vážnejšie problémy, ktoré budú v budúcnosti predstavovať veľkú
hrozbu. Celosvetovú výrobu potravín ohrozuje množstvo faktorov, ako napríklad
škodcovia, choroby a prírodné katastrofy. Tieto faktory v súčasnosti zhoršujú extrémne
poveternostné podmienky, ktoré sú pravdepodobne dôsledkom zmeny klímy. Dobrým
príkladom toho by bolo napríklad sucho a požiare v Rusku v roku 2010 alebo povodne
v Pakistane a nedávno v Austrálii. Môžeme očakávať, že sa problém rastúcich cien potravín
v budúcnosti zhorší. Nemá zmysel diskutovať tu o príčinách zmeny klímy, pretože riziká
sú skutočné a pochybovať o nich je neprijateľným hazardom. Ceny potravín však
ovplyvňujú aj hospodárske faktory, najmä zneužívanie systému trhu prostredníctvom
vládnej manipulácie výmenného kurzu amerického dolára a nezodpovedné špekulácie pri
obchodovaní s komoditami. Európa si musí uvedomiť, že rozhodnutia, ktoré teraz urobíme,
ovplyvnia budúcnosť celého systému potravín. Z krátkodobého hľadiska sa môžeme
sústrediť na minimalizovanie plytvania potravinami, znižovanie závislosti od dovozu,
znižovanie alebo stabilizáciu dopytu a vytvorenie regulačných mechanizmov na trhu
s cieľom zabrániť špekuláciám.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) Vzhľadom na súčasné politické konflikty
predstavuje skutočnosť, že ceny potravín dosiahli najvyššiu úroveň od čias, keď sa začalo
s ich zaznamenávaním, veľmi naliehavý problém. Koniec koncov, je to vec potravinovej
bezpečnosti a v rozvojových krajinách je to otázka mimoriadne dôležitých dodávok
základných potravín. Európsku úniu vyzývajú, aby urýchlila postup globálneho boja proti
chudobe a hladu – s mimoriadnou chudobou zápasia približne 1,4 miliardy ľudí. Chudoba
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je problémom aj v rámci európskych hraníc. Jediný spôsob zaručenia dodávok potravín
v Európe je prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Poľnohospodárstvo stojí zoči-voči rozsiahlym úlohám, ktoré podporujú tendenciu vyrábať
viac za menej. Vyššie ceny potravín sa automaticky neodrazia vo vyšších príjmoch
poľnohospodárov; rozdiel medzi cenami výrobcov a spotrebiteľskými cenami sa prehlbuje.
Skutočné riadenie cien je veľmi zložité: nedostatok surovín, vyššie výrobné náklady, vysoké
ceny pohonných látok, závislosť od zberov, vývoz a svetový trh – to je hustá sieť príčin,
ktorú treba rozpliesť pomocou cielených opatrení. Aby sa tieto príčiny odstránili, naliehavo
potrebujeme opatrenia a dohodu vo všetkých oblastiach politiky. Vyzývam Komisiu, aby
urobila výrazný pokrok v posilňovaní poľnohospodárskej výroby v Európe a v rozvojových
krajinách. Špekulácie s naším najdôležitejším tovarom sú neetické a v tomto smere musíme
prijať ráznejšie opatrenia.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Ceny potravín sa v ostatných rokoch výrazne
zvyšujú, do značnej miery to však nie je pre zákony ponuky a dopytu, ale predovšetkým
pre špekulácie. Faktom je, že tieto nárasty v prvom rade zasahujú chudobnejších ľudí, ktorí
musia minúť viac než polovicu svojho príjmu na potraviny. Je neprijateľné, aby niekto
profitoval z hladu iných či už v Európe, alebo v rozvojových krajinách.

Občania majú právo na potravinovú bezpečnosť, ktorá je podmienkou prístupu k zdravým
potravinám pre všetkých. Nedostatok potravín má niekoľko príčin: okrem iného ide
napríklad o zlú politiku územného plánovania a podpory poľnohospodárstva a zmenu
klímy. Preto je mimoriadne dôležité, aby EÚ podporovala poľnohospodárov v obrábaní
pôdy a výrobe potrebných potravinových výrobkov. Je neprijateľné, aby spotrebitelia
platili veľa a výrobcovia zarábali málo, zatiaľ čo zisk zhrabnú špekulanti. Zmena klímy
musí byť prioritou EÚ aj v záujme potravinovej bezpečnosti.

Sandra Kalniete (PPE),    písomne. – (LV) V ostatných niekoľkých mesiacoch sme svedkami
prudkého rastu cien potravín, v dôsledku ktorého sa rapídne zvýšil počet ľudí žijúcich na
hranici chudoby. Situácia v Európe nie je taká kritická, pretože príjmy našich občanov sú
neporovnateľne vyššie ako príjmy v rozvojových krajinách. Aj naši voliči si však začínajú
všímať zvyšovanie cien potravín. Podľa štatistiky Svetovej banky okolo 44 miliónov ľudí
v rozvojových krajinách od júna minulého roku upadlo do chudoby, ceny potravín
začiatkom roka 2011 dosiahli úroveň z roka 2008, keď mal nárast cien potravín a ropy
mimoriadne záporný vplyv na chudobu na celom svete. Samozrejme, cena ropy vo svete
má vplyv na ceny potravín, no stále by sme nemali zabúdať, že v lete roku 2008 dosahovala
cena ropy 140 USD za barel, zatiaľ čo dnes ropa stojí okolo 100 USD, čo znamená, že
nárast cien potravín sčasti spôsobili špekulácie. Aby sa v budúcnosti takýmto situáciám
predišlo, krajiny skupiny G20 musia vypracovať mechanizmus na zabránenie takémuto
rastu cien a špekuláciám s potravinami. Aby sme to dosiahli, musíme spolupracovať na
medzinárodnej úrovni. Problém, ktorý spôsobujú rozdielne ceny potravín, je ďalším
dôkazom, že potrebujeme silnú spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá bude
spravodlivá a poskytne rovnaké podmienky všetkým európskym poľnohospodárom, aby
naše obyvateľstvo mohlo dostať kvalitné vysokohodnotné potraviny za prijateľné ceny.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písomne. – (LT) V otázke cien potravín by som
upozornila na dve oblasti. Po prvé, skúsenosti v našej krajine ukazujú, že miernou
manipuláciou názoru verejnosti je veľmi jednoduché ovplyvniť rast cien potravín.
Priekupníci spôsobili, že v celej Litve vzrástla cena cukru za jeden deň o viac než 10 %.
Preto nemôžeme ponechať každodenné potraviny samoregulácii. Môžu sa považovať za
investície, ktorých riadenie si vyžaduje konkrétne znalosti, ktoré pestovatelia
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poľnohospodárskych výrobkov (poľnohospodári) nemajú. Napriek tomu, že voľný pohyb
tovarov je jednou zo základných zásad fungovania voľného trhu EÚ, je nevyhnutné prijať
prísnejšie opatrenia na úrovni členských štátov a EÚ, aby sa obmedzili špekulácie
s potravinami a bránili práva slabších – spotrebiteľov, drobných poľnohospodárov
a obchodníkov – vo vzťahoch s veľkými spracovávateľmi a obchodnými centrami. Druhým
rozmerom je tesné spojenie medzi potravinovými výrobkami a zdrojmi energie a vzájomný
vzťah medzi ich cenami. Na jednej strane podporujeme využívanie biopalív, čím bojujeme
proti emisiám plynov, ktoré zapríčiňujú zmenu klímy (a dokonca sme stanovili povinné
kvóty na ich používanie). Na druhej strane, pestovanie rastlín určených na biopalivá na
poľnohospodárskej pôde namiesto rastlín na potravinárske účely je práve to, čo tlačí ceny
potravín nahor. Preto, hoci je boj proti zmene klímy jedným z našich prioritných cieľov,
musíme nájsť prostriedky na to, aby sme napríklad neovplyvňovali ceny potravín. Na
biopalivá by sa mala využívať len pôda, ktorá nebude nikdy vhodná na pestovanie
poľnohospodárskych výrobkov.

Véronique Mathieu (PPE),    písomne. – (FR) Uznesenie o zvyšovaní cien potravín sa týka
zistenia, že ceny potravín sústavne rastú. Pre tento nárast vyzývame na naliehavé opatrenia
na boj proti manipulácii s cenami. Klimatické javy sú jednou mimoriadne významnou
príčinou tohto nárastu, inými slovami, potrebujeme lepšiu správu pôdy a vody. Priamy
vplyv zvyšovania cien potravín na svetovú populáciu, ktorý môže vyústiť do vzbúr
a nepokojov, musí povzbudiť aj vedúcich predstaviteľov skupiny G20, aby dospeli k dohode
o trhových opatreniach na boj proti špekuláciám.

12. Situácia v Egypte (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je vyhlásenie podpredsedníčky Komisie
a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii
v Egypte.

V mene podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku bude mať slovo pán komisár Füle.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Som rád, že som tu dnes s vami. Ako určite viete, vysoká
predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie je momentálne na návšteve južného Stredozemia
a požiadala ma, aby som sa tu v jej mene vyjadril k udalostiam v Egypte.

Politická realita sa v Egypte minulý piatok výrazne zmenila, keď prezident Mubarak odstúpil
po 30 rokoch vo funkcii. Jeho odchodom sa otvorila cesta možnej transformácii Egypta.
Dovoľte mi, aby som pred týmto Parlamentom zopakoval, že Európska únia vzdáva poctu
odvahe egyptského národa, ktorý pokojne a dôstojne bojoval za demokratickú zmenu.

Na pleciach najvyššej vojenskej rady je teraz veľká zodpovednosť, aby viedla Egypt
k demokratickej budúcnosti, o ktorú sa národ usiloval. Dobre sme si všimli záväzok
revidovať ústavu, zorganizovať parlamentné a prezidentské voľby, dodržiavať medzinárodné
zmluvy a záväzky a obmedziť vojenskú vládu na šesť mesiacov.

Máme už správy o prvých prijatých opatreniach. Návrh na zmenu a doplnenie ústavy by
mal byť predložený do desiatich dní a do dvoch mesiacov by sa o ňom malo uskutočniť
ľudové hlasovanie. Podniknuté kroky budeme pozorne sledovať a dúfame, že vydláždia
cestu k demokratickým, slobodným a spravodlivým voľbám koncom tohto roka.
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Európska únia reagovala na udalosti v Egypte, len čo sa vyhrotili verejné protesty.
Opakovane sme vyzývali egyptské orgány, aby zabezpečili okamžitý prechod a reagovali
na demokratické požiadavky ľudí. Keď sa objavili obavy týkajúce sa narastajúceho násilia
alebo porušovania ľudských práv, vysoká predstaviteľka priamo kontaktovala egyptského
viceprezidenta Omara Sulejmana.

Európska únia okamžite informovala, že je pripravená poskytnúť plnú podporu
demokratizačnému procesu v Egypte. Európska rada požiadala vysokú predstaviteľku, aby
pripravila balík opatrení na podporu procesu transformácie v Egypte a Tunisku. Spolu
s Komisiou ju požiadala aj o to, aby prispôsobila nástroje Európskej únie na stimulovanie
prechodu a hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny.

Začali sme pracovať na tom, ako by sme najlepšie mohli podporiť Egypt. Cieľom je istý
druh spoločnej zahraničnopolitickej reakcie, ktorý umožňuje Lisabonská zmluva. Počúvame
pritom všetky hlasy vrátane hlasov poslancov tohto Parlamentu. Keďže ste demokraticky
zvolení zástupcovia a súčasť rozpočtového orgánu, je váš prínos veľmi dôležitý.

O niekoľko dní budem spolu s vysokou predstaviteľkou podávať správu o tomto procese
Výboru pre zahraničné veci. Rád by som v tejto súvislosti dodal, že vysoká predstaviteľka
pani Ashtonová zvolala na túto nedeľu osobitné zasadnutie Rady pre zahraničné veci.

V Egypte i v Tunisku Európska únia jednoznačne podporuje začatý proces transformácie.
Je tu však významný rozdiel. V prípade Tuniska je politická situácia trocha jasnejšia. Podarilo
sa nám nadviazať dialóg s prechodnou vládou, pokiaľ ide o potreby krajiny a o možnú
reakciu Európskej únie.

Vysoká predstaviteľka je po celý čas v úzkom kontakte s medzinárodnými lídrami s cieľom
diskutovať o problémoch regiónu a zabezpečiť koordinovanú, a teda silnú medzinárodnú
reakciu.

Keď sa veci vyjasnia, budeme sa usilovať prispôsobiť aktuálne programy tak, aby
podporovali reformné úsilie egyptského národa. Európska únia už má v Egypte zavedené
široké portfólio programov, ktoré každoročne financuje sumou 150 miliónov EUR.

Niekoľko rokov financujeme projekty týkajúce sa demokratických reforiem, dobrej správy
vecí verejných a dodržiavania ľudských práv. V období rokov 2007 – 2010 sa na tento
cieľ vyčlenilo 40 miliónov EUR a na roky 2011 – 2013 sa plánuje 50 miliónov EUR.
Prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva máme mobilizované
aj ďalšie finančné prostriedky najmä pre občiansku spoločnosť. Nová situácia v Egypte by
mala vytvoriť správne prostredie na maximálne využívanie týchto fondov a na
uskutočňovanie ambicióznejších programov, než bolo možné v minulosti.

Okrem existujúcich programov a fondov máme v úmysle počúvať Egypťanov, keď nám
budú hovoriť, v ktorých oblastiach podľa nich krajina najviac potrebuje našu podporu. Je
potrebné splniť ich požiadavky v oblasti demokracie, sociálnych a hospodárskych perspektív
a slobodných, spravodlivých a inkluzívnych volieb. Európska únia je pripravená podporiť
tento reformný proces založený na dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd.

Egyptské orgány sa na nás už obrátili s prvými žiadosťami vrátane riešenia podozrení zo
sprenevery verejných finančných prostriedkov. Činnosť v tomto smere koordinujeme
s členskými štátmi a tejto záležitosti sa má venovať Rada pre zahraničné veci. Keď prídu
ďalšie požiadavky, urobíme, čo bude v našich silách, aby sme boli reaktívni, a zmobilizujeme
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svoje znalosti v oblasti demokratizácie, volieb, ľudských práv, hospodárskych a sociálnych
reforiem, ako aj v ďalších oblastiach, ktoré by Egypťania považovali za potrebné.

Niečo si však ujasnime. Nie je na nás, aby sme diktovali výsledky alebo nanucovali riešenia.
Budúcnosť má pevne v rukách egyptský národ.

V úvode som spomenul, že vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka je momentálne na
ceste v regióne. V rámci svojej cesty chcela navštíviť Egypt a o tomto želaní informovala
egyptských partnerov. Egyptské úrady ju teraz pozvali do Káhiry, kde odcestuje v pondelok
večer po zasadnutí Rady pre zahraničné veci. Bude to pre ňu príležitosť vypočuť si
Egypťanov a zhodnotiť prioritné potreby krajiny na ceste k demokracii.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (ES) Mubarak
zmizol zo scény a zdá sa, že všetci si vydýchli od úľavy. Po prvé egyptský národ, ktorému
sa splnili legitímne očakávania väčšej dôstojnosti a demokracie, a po druhé medzinárodné
spoločenstvo, ktoré sa nie bez istého cynizmu zo včerajšieho spojenca stalo dnešným
kritikom a zajtra sa možno stane obžalovaným.

Nemyslím si však, že by sme mali klamať sami seba. Odchod Mubaraka a Bin Alího je
nevyhnutnou, no nie dostatočnou podmienkou na zabezpečenie demokratizačného
procesu, nad ktorým stále visí veľa otáznikov. Najdôležitejšou vecou je konsolidácia
demokracie.

Rovnako je jasné, že hoci šestnásť dní protestov a verejnej angažovanosti môže iniciovať
demokratické slobody a ľudské práva, ktoré sa dajú zákonom zakotviť zo dňa na deň,
hospodársky a sociálny pokrok sa nedá regulovať rovnakým spôsobom. Vidíme to na
ťažkých hospodárskych stratách, ktoré Egypt i Tunisko utrpeli v nedávnych dňoch.

Ak sa mám vrátiť k vystúpeniu pána komisára, rád by som povedal, že po počiatočnom
váhaní a určitých problémoch s obrazom EÚ sa zdá, že veci sa vracajú spať do svojich
koľají. Pani barónka Ashtonová je v regióne a návrhy pána Füleho sú veľmi zmysluplné.

Po prvé ide o pevnú a jednoznačnú podporu procesu demokratickej premeny a politických
reforiem v týchto krajinách a po druhé o uskutočnenie kritickej revízie európskej susedskej
politiky tak, aby sa posilnila doložka o demokracii.

Na schôdzi rozšíreného predsedníctva sme sa dnes od poľského ministra zahraničných
vecí, ktorý je budúcim úradujúcim predsedom Rady, dozvedeli o jeho iniciatíve týkajúcej
sa založenia poľskej nadácie pre oblasť demokracie a ľudských práv. Mohlo by sa to rozšíriť
na celú EÚ.

EÚ vo svojej euro-stredomorskej politike mobilizuje veľké sumy finančných prostriedkov
s chabými výsledkami. Obraz EÚ v tomto konflikte utrpel ešte viac než obraz ďalších
medzinárodných aktérov. Výzva EÚ však zostáva nevypočutá.

Rád by som povedal, že je to dobrá príležitosť zdôrazniť, že EÚ raz a navždy pochopila,
že dnešné dejiny sa píšu v súčasnosti a že v týchto historických časoch, ktoré prežívame,
musíme konať ako globálny aktér a plniť si nevyhnutné povinnosti. V opačnom prípade
sa budeme musieť uspokojiť s tým, že na medzinárodnej scéne nebudeme hrať úlohu, ktorú
si chceme udržať, a budeme sa musieť obmedziť na platenie účtov za najvýznamnejšie
svetové problémy, ako to bolo doteraz.

Adrian Severin,    v mene skupiny S&D. – Euroatlantickí aktéri si roky mysleli, že islam
nemôže priniesť demokratické správanie a inštitúcie. Preto sa rozhodli buď podporovať
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autoritárske režimy, alebo mechanicky prenášať západný model demokracie do arabských
krajín. Nielenže boli obe stratégie neúspešné, no sú zodpovedné aj za to, že sa objavili
islamskí fundamentalisti a došlo k odcudzeniu sekulárnych častí občianskej spoločnosti.

Súčasné udalosti v Egypte sú dôkazom toho, že islam nemusí byť len fundamentalistický,
ale že môže byť aj demokratický, ak akceptujeme, že geometria demokracie môže byť
variabilná, a ak ho necháme prirodzene rásť na osobitnom podloží. Zároveň musíme
pripustiť, že ľudové povstanie bolo na jednej strane výsledkom vývinu egyptských elít
v počítačovej a internetovej spoločnosti a na druhej strane následkom existenciálnych
ťažkostí, ktoré priniesla svetová hospodárska kríza. Ak sa Európska únia nebude ihneď
dôsledne venovať potrebe prekonať tieto ťažkosti, z revolúcie sa môže stať anarchia a z tej
zas ďalšia diktatúra.

Napokon musíme nielen uvítať skutočnosť, že počas nedávnych udalostí v Egypte sa nepálili
izraelské zástavy, no vziať na vedomie aj to, že pocit zlyhania, ktorý znechutil arabskú
spoločnosť a podnietil jej neurózu, má korene v neexistencii dlhodobého riešenia
izraelsko-palestínskeho konfliktu. Európska únia musí preto ihneď prijať iniciatívu
zameranú na využitie transformácie v Egypte – v ktorú dnes len dúfame – a na jej premenu
na skutočnú príležitosť pre vnútroštátnu demokraciu a mier v regióne.

V tejto súvislosti sú dobrou správou cesty vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky do
regiónu a jej pripravenosť prispôsobiť a aktualizovať potrebné európske nástroje na
zvládnutie úloh. My všetci musíme podporiť jej činnosť.

Guy Verhofstadt,    v mene skupiny ALDE. – Spolu s pánom Cohnom-Benditom sme boli
pred dvoma týždňami veľmi kritickí voči pani barónke Ashtonovej a vidím, že pán Severin
trocha zmenil svoj prejav a vyjadruje sa odvážnejšie. Toto vystúpenie bolo absolútne
nevyhnutné pred dvoma týždňami, lebo Európska únia zaujala nejednoznačný postoj.

Je jasné, že situácia v Egypte si vyžaduje tri veci. Komisia musí predovšetkým predložiť
dôveryhodný globálny plán pre Tunisko a Egypt – ako posilniť občiansku spoločnosť, ako
bojovať proti korupcii, ako prispieť k budovaniu demokratických inštitúcií, ako vytvoriť
nezávislý súdny systém a ako podporiť budovanie a rozvoj hospodárstva. Nie je to otázka
miliónov, ale miliárd, pán komisár. Myslím si, že budete musieť čo najrýchlejšie predložiť
globálny plán.

Po druhé mala naša skupina včera videokonferenciu s pánom Aymanom Nourom, jedným
z najdôležitejších opozičných lídrov v Egypte, a je tu množstvo obáv. Môžem vám povedať,
že sekulárne demokratické politické strany sa zatiaľ nezúčastňujú na celej diskusii o zmene
ústavy v Egypte, a to je posolstvo, ktoré treba odovzdať. Okrem toho nesmie dôjsť k tomu,
že to vyriešime za dva mesiace a v priebehu dvoch mesiacov zorganizujeme voľby, pretože
by to znamenalo, že sa na nich nezúčastnia normálne politické strany. Ďalej je tu otázka
systému pomerného zastúpenia alebo individuálneho zastúpenia.

Pani vysokej predstaviteľke Ashtonovej som poslal správu so žiadosťou, aby na
pondelkových rokovaniach otvorila tieto tri otázky, ktoré sú zásadné pre skutočnú
demokratickú spoločnosť v Egypte v blízkej budúcnosti. Myslím si, že Parlament by ju mal
v týchto troch požiadavkách podporiť, a dúfam, že na rokovaniach v Egypte vyjadrila tieto
tri veci, tieto tri obavy.

Po tretie to nie je koniec. Vidíme, čo sa deje v Bahrajne, v Jemene, v Alžírsku, v Iráne, v Líbyi,
v Maroku a v Kuvajte. Teraz potrebujeme aj odvážne posolstvo zo strany vysokej
predstaviteľky v súvislosti s udalosťami v týchto krajinách. Nemali by sme čakať, kým sa
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stanú niektoré veci. V týchto záležitostiach je potrebná aj jasná komunikácia zo strany
Komisie a najmä pani barónky Ashtonovej, pokiaľ ide o udalosti v týchto krajinách,
s vyjadrením podpory ľuďom v týchto krajinách.

Daniel Cohn-Bendit,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Som presvedčený, že naozaj čelíme
viacerým problémom. Prvý problém, ktorý sa nevyrieši za dva týždne, spočíva v tom, že
Komisia si kladie otázku, čo znamená reálpolitika v prostredí, ktoré roky existuje v oblasti
Stredozemia a možno aj inde. Inými slovami, aké vzťahy by Európska únia mohla a mala
mať s týmito diktatúrami a akú by mali mať podobu. Pretože je to všetko dosť pozoruhodné.
Dnes každý hovorí, že Mubarak bol diktátor. Pred mesiacom som to v Európskom
parlamente nepočul. Vtedy nebol diktátor. Ak teda chcete zmraziť aktíva, nezmrazte len
aktíva priateľov pána Mubaraka, ale aj aktíva pána Mubaraka a jeho rodiny, ako ste to
urobili v prípade pána Bin Alího. Nezmrazili ste len aktíva ľudí v jeho okolí.

Po druhé som presvedčený, že to, čo dnes vidíme v Egypte a v Tunisku, je demokratické
cunami. Čo sme urobili, keď si cunami vyžiadalo mnoho obetí? Zmobilizovali sme
mimoriadne finančné prostriedky práve preto, aby sme pomohli postihnutým ľuďom.
Teraz musíme zmobilizovať mimoriadne finančné prostriedky na pomoc ľuďom v Tunisku
a v Egypte, lebo dôvodmi revolty boli predovšetkým hlad a chudoba, a ak sa táto chudoba
počas demokratickej premeny nezmierni, existuje nebezpečenstvo, že niektorí protestujúci
sa pripoja napríklad k fundamentalistom a zástancom tvrdej línie. Musíme konať rýchlo.

Som preto presvedčený, že Komisia by mala Tunisku a Egyptu ponúknuť významný balík
a povedať, že demokracia je dobrá vec, lebo prináša aj finančné prostriedky. Zároveň si
nemyslím, že cesta pani barónky Ashtonovej je v momentálnej situácii postačujúca.
Potrebujeme osobitného vyslanca, lebo musíme pokračovať v diskusiách s výbormi.
V Tunisku a v Egypte napríklad členovia opozičných strán a ženy nie sú súčasťou výborov,
ktoré pripravujú návrh novely ústavy. Sú tam len muži, hoci ženy sa zúčastnili na
demonštráciách. Musíme preto podporiť tento proces a som presvedčený, že Komisia by
mala konať tak, ako v minulosti konala v súvislosti s Východom, a ponúknuť pomoc
v každom potrebnom ústavnom ohľade. Inými slovami, musí byť prítomná na politickej,
právnej a hospodárskej úrovni.

A ešte jedna vec na záver. Čo sa týka tohto regiónu, viete, že momentálne prebiehajú
diskusie o technickej aktualizácii dohôd o pridružení s Izraelom. Nemyslím si, že je to
správne riešenie. Nemyslím si, že je to správny signál, ktorý môžeme vyslať. Izrael je
potrebné chrániť, no treba prehodnotiť politiku všetkých zúčastnených v danom regióne
vrátane izraelskej vlády. Nejde o spochybňovanie Izraela, ale skôr politiky jeho vlády. Keby
sme dnes Izraelu darovali technickú aktualizáciu dohody o pridružení, vyslali by sme zlý
signál do celého regiónu.

(potlesk)

PREDSEDÁ: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Charles Tannock,    v mene skupiny ECR. – Počas prvých tridsiatich rokov existencie Izraela
bol Egypt jeho nezmieriteľným nepriateľom. Posledných tridsať rokov tieto dve krajiny,
našťastie, žijú v mieri.

Je ťažké vyjadriť, ako veľmi sú dohody z Camp Davidu dôležité pre bezpečnosť Izraela.
Izraelčania sa skutočne obávajú, že radikálne Moslimské bratstvo naozaj vyplní vákuum
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vytvorené egyptskou revolúciou. Akoby nestačilo, že Izrael čelí hrozbe terorizmu Hizballáhu
na hranici s Libanonom, fanatikom z Hamasu odpaľujúcim rakety z Gazy a existenčnej
hrozbe zo strany Iránu, ktorý má k dispozícii jadrové zbrane. Keby sa však v Egypte dostali
k moci islamisti, takmer určite by to viedlo k odvolaniu egyptsko-izraelskej mierovej
dohody a k otvoreniu hraníc v Rafahu hnutiu Hamas.

EÚ by mala svoju pomoc podmieniť zachovaním mierovej dohody a neschvaľovať podporu
takého politického vývoja v Egypte, ktorý ohrozuje bezpečnosť nášho strategického
spojenca. Podpora demokratického Egypta je pre nás neuveriteľne dôležitá a hospodárske
výzvy sú obrovské. Plne podporujem myšlienku mobilizovať finančnú pôžičku z Európskej
investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ako to včera navrhla pani vysoká
predstaviteľka vo Financial Times. Naše politické strany a skupiny v Európe musia tiež
prispieť k vytvoreniu sekulárnych, pluralitných a demokratických sesterských strán v Egypte,
ktoré budú slobodne súťažiť vo voľbách o šesť mesiacov, keď sa armáda, ako dúfame, vzdá
moci.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Nemôžem sa kolegu poslanca nespýtať, nakoľko vyvážený
je podľa neho obraz Izraela a situácie na Blízkom východe, ktorý vykreslil, vzhľadom na
to, že nepovedal ani slovo o závažnom porušovaní ľudských práv zo strany izraelského
štátu vrátane nehanebného útoku na Gazu a takzvaného bezpečnostného oplotenia, ktoré
nemá s bezpečnosťou nič spoločné, ani o všetkom tom porušovaní ľudských práv, ktoré
odsúdila OSN spolu s viacerými ďalšími organizáciami a skupinami bojujúcimi za ľudské
práva.

Charles Tannock (ECR).   – Táto rozprava sa týka našej pomoci Egyptu. Samozrejme,
zdôrazňujem aj potrebu pomôcť nášmu strategickému spojencovi Izraelu.

Nemusím teraz diskutovať o tom, prečo je Izrael naším spojencom, prečo súhlasí s našimi
spoločnými demokratickými hodnotami, prečo bezpečnostný múr skutočne znížil počet
teroristických útokov a samovražedných bombových atentátnikov o viac než 90 % alebo
prečo je v Izraeli slobodná tlač a slobodné voľby na rozdiel od všetkých jeho susedov.

O tom môžeme diskutovať inokedy. V tejto chvíli hovorím len to, že mierová dohoda
s Izraelom je základom stability a bezpečnosti v regióne. Samozrejme, musíte pamätať aj
na to, že EÚ je veľmi dôležitým hráčom v rámci Kvarteta.

Willy Meyer,    v mene skupiny GUE/NGL. – (ES) Európska únia má veľmi vážny problém
so susedskou politikou, ktorý treba vyriešiť. Prešli sme od nevyhnutnej záštity nad
Mubarakovým a Bin Alího režimom – spolupracujúceho prístupu, ktorý, ako som povedal,
bol potrebný – k situácii, v ktorej sa teraz tiež usilujeme o istý stupeň záštity nad revolučným
procesom smerujúcim k demokratickej zmene, ku ktorému dochádza v istých častiach
občianskej spoločnosti.

Revolúcie v Tunisku a v Egypte majú niečo spoločné. Protestujúci sú veľmi mladí, úloha
politických organizácií je zanedbateľná – hoci v prípade odborových zväzov to neplatí –
a obe revolúcie požadujú demokratický sociálny štát, pričom náboženstvo ostáva úplne
bokom, čo by nás malo tešiť.

Naša susedská politika však nie je dostatočne dôveryhodná. Nemôžeme jeden deň zohrávať
nevyhnutnú spolupracujúcu úlohu vo vzťahu k dvom diktatúram len preto, aby sme ich
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nasledujúci deň očierňovali a usilovali sa získať záštitu nad egyptskými ústavnými
reformami, od ktorých závisí podoba budúceho štátu.

Nechápeme, prečo sa článok 2 dohôd o pridružení nikdy neuplatňoval, pán Füle. Doložka
č. 2 sa nikdy neuplatňovala v Egypte, v Tunisku, v Maroku ani v Izraeli. Nikdy. Táto doložka
je kľúčovým prvkom dohôd o pridružení, no nikdy sa neuplatňovala. Jej podmienky sú
veľmi jasné: všetky krajiny, ktoré podpíšu s Európskou úniou dohodu o pridružení, musia
dodržiavať medzinárodné právo a ľudské práva. Táto kľúčová doložka sa nikdy
neuplatňovala v praxi, nikdy nebola aktivovaná. Nesúhlasíme preto s touto filozofiou,
podľa ktorej má voľný obchod v oblasti Stredozemia prednosť pred ľudskými právami.

Treba to zmeniť.

Fiorello Provera,    v mene skupiny EFD. – (IT) Pád prezidenta Mubaraka vydláždil cestu
demokracii, je to však aj úžasná príležitosť na oslobodenie egyptského národa. Reforma
demokratických inštitúcií v krajine okrem iného umožní ďalší rozvoj hospodárstva
a rozšírenie prosperity na všetkých členov spoločnosti, aj na tých najslabších.

Bez demokracie bude hospodársky rozvoj slúžiť len na obohatenie niekoľkých rodín, ako
je to vždy v krajinách bez sociálnej spravodlivosti. Európska politika preto musí podporiť
Egypt, ktorý sa púšťa do reforiem, a pomôcť egyptskému národu samostatne si vybrať
vlastnú budúcnosť.

Na druhej strane musíme s budúcou káhirskou vládou jasne komunikovať a zdôrazniť, že
podmienkou novej, veľkorysejšej politiky partnerstva bude bezpečnosť v regióne a mier
s Izraelom.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Je úplne prirodzené, že revolučné udalosti sú sprevádzané
silnými emóciami. Ako Európania, ktorí stoja mimo, by sme sa však mali pred takými
emóciami chrániť a nespúšťať zo zreteľa reálnu situáciu. Ak sa teraz všeobecne tešíme
z nástupu demokracie v Egypte alebo dokonca v Tunisku, ignorujeme realitu. Realita je
taká, že v Egypte je vojenský režim, ktorý, ako dúfame, je len prechodný. V Tunisku zas
vládne režim, ktorý nie je v stave zabrániť tisícom alebo desaťtisícom osôb v nezákonnej
emigrácii.

Samozrejme, Európania musia byť priateľmi národov a spojencami slobody. Musíme však
myslieť na budúcnosť a v súlade s tým konať vo vzťahu k režimom a diktatúram, ktoré
majú ešte pevné postavenie v ďalších arabských krajinách. Som presvedčený, že sa nám
to podarí len za predpokladu, že si nebudeme robiť ilúzie a že týmto národom pomôžeme
pri rozvoji nevyhnutných podmienok demokracie: právneho štátu, slobodného trhového
hospodárstva a štruktúr, ktoré sú potrebné na to, aby bola demokracia vôbec mysliteľná.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho
poriadku).)

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (DE) Pán Mölzer, myslíte si, že je dôkazom dobrého
vkusu EÚ, že momentálne rokuje s plukovníkom Kaddáfím o návrate utečencov, keď bolo
dnes počas demonštrácií v Líbyi zranených 40 osôb? Myslíte si, že je teraz lepšie nútiť spolu
s diktátorom utečencov k návratu? Myslíte si, že to svedčí o dobrom vkuse?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pán Cohn-Bendit, povedal som, že EÚ musí zaujať stanovisko
vo vzťahu k diktátorom, ktorí sú stále pri moci a v súčasnosti sú ešte akceptovanými
partnermi Európskej únie. Mali by sme to urobiť, skôr než v dotknutých krajinách dôjde
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k revolučným zmenám v súvislosti s ľudskými právami, demokratizáciou a právnym
štátom. Demokratizácia v týchto krajinách však nie je skutočným dôvodom na azyl, a ak
tam teraz bude nastolená demokracia, ľudia musia byť schopní zostať tam.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Musíme uznať jednu vec, ktorú sme sa ešte nenaučili. Ide o to,
že sme často nútení pracovať s nedemokratickými režimami, pretože v mnohých krajinách
tohto sveta vládnu diktátori. Nesmieme však pritom zabúdať na spoluprácu s občianskou
spoločnosťou. Je to potrebné na podporu ľudských práv a na rozvoj demokracie.

Moja druhá poznámka sa týka toho, že musíme uznať, že stabilita nie je jediný rozhodujúci
faktor. Skutočná stabilita nastane len vtedy, keď podporíme slobodu. Ak teraz nevyužijeme
príležitosť a neposkytneme pomoc odvážnym ľuďom v týchto krajinách, existuje
nebezpečenstvo, že sa ocitneme vo vákuu, nebudeme schopní dosiahnuť zmenu – vietor
zmeny – ako v roku 1989 v strednej a východnej Európe a namiesto toho nastane situácia,
akej sme boli svedkami v Iráne v roku 1979.

Poskytnutie pomoci pre nás znamená aj stabilitu a bezpečnosť – sloboda a stabilita idú
ruka v ruke. Som preto vďačný za to, že po ťažkostiach počas úvodnej fázy nášho nového
útvaru teraz Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia jednoznačne robia pokroky
a prichádzajú s rozumnými návrhmi. V tomto smere je dôležité, aby sme svoju pomoc
nielen zlepšili a posilnili zo štrukturálneho hľadiska, ale aby sme týmto krajinám ponúkli
– je na tamojších ľuďoch, či naše ponuky prijmú – aj pomoc pri budovaní demokratických
štruktúr, aby boli schopné začať demokratický boj a aby voľby vyhrali demokrati,
a v konečnom dôsledku nie ľudia, ktorých možno organizuje vojenský režim alebo
Moslimské bratstvo. V tomto zmysle musíme byť odvážnejší a možno by sme mali svoje
programy predkladať trochu inteligentnejším spôsobom než v minulosti.

Dúfam, že sme na dobrej ceste. Ak sa nám to podarí, už sa nebudeme dopúšťať mnohých
chýb minulosti. Mali by sme to využiť ako svoju príležitosť.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Mubarak možno odišiel, ale to môže byť len prechodný
krok. Je potrebných mnoho ďalších opatrení a armáda, ktorá má teraz v rukách moc, musí
nájsť dôveryhodný spôsob, akým bude riadiť proces premeny, ktorý sa už začal. Znamená
to odvolanie stanného práva a zapojenie všetkých demokratických síl do krokov, ktoré sa
teraz podnikajú. Vypracovanie novej ústavy bude v tomto smere prvou významnou
skúškou.

Európska únia by mala na riadenie tohto procesu použiť všetky dostupné priame i nepriame
prostriedky. Okrem iného to bude určite znamenať pomoc pri rozvoji demokratických
strán a občianskej spoločnosti. Znamená to aj zmrazenie aktív osôb, ktoré zneužili štátne
finančné prostriedky. Je jasné – a to bude omnoho ťažšie a bude si to vyžadovať viac práce
–, že musíme prijať balík opatrení na podporu hospodárstva, lebo prechod sa môže
považovať za skutočný úspech, len ak dôjde k oživeniu hospodárstva.

A napokon sme zaznamenali, že doložky o demokracii, ktoré existujú, no sa neuplatňujú,
sa ukazujú ako neúspešné. Preto bude potrebné ich prehodnotenie.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Priebeh revolúcie je ťažko predvídateľný.
Platilo to pre Americkú a Francúzsku revolúciu, ako aj pre veľkú revolúciu v Európe
v rokoch 1989/91. Je dôležité, aby sme si vyjasnili jednu vec: toto je a bude egyptská
revolúcia. Nie je to európska revolúcia, ktorú by sme mohli riadiť. To, čo robí pani barónka
Ashtonová, je správne, keď počúva a nepokúša sa tam diktovať udalosti tak, ako by si to
želala Európa.
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Jedna vec je však kľúčová: nestačí, že sa v Egypte v auguste uskutočnia voľby – Egypťania
musia mať skutočné voľby. Je dobré, že Moslimské bratstvo sa zapojilo do procesu zmeny
ústavy, založilo stranu a zúčastní sa na voľbách. Rovnako sa však musia zapojiť sekulárne
sily, aby mali Egypťania v tejto revolúcii za slobodu skutočné voľby.

Rád by som sa niekoľkými slovami vyjadril k prispôsobeniu nástrojov. Je to žargón a sotva
niekto chápe, čo to znamená. Čo to znamená? Po prvé to znamená poskytnúť viac peňazí,
aby mohla Európska investičná banka niečo robiť. Čo to však znamená okrem toho?
Potrebujeme európsku nadáciu pre demokraciu, vďaka ktorej budeme môcť v budúcnosti
s týmito občianskymi spoločnosťami pracovať účinnejšie, rýchlejšie a demokratickejšie.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) V Parlamente sa opäť vedie rozprava o situácii
v Egypte, ktorá je dynamická a vyžaduje si monitorovanie. Egyptský prezident sa
medzičasom vzdal funkcie, no tým sa nezmenšili obavy z destabilizácie tejto krajiny a celého
regiónu. Stále existuje hrozba, že sa k moci dostanú extrémistické živly. Predtým som
navrhol, aby Parlament a Komisia vyslali do Egypta osobitnú pozorovateľskú misiu, a teraz
by sme mali tejto delegácii udeliť rozhodovaciu právomoc. V hre nie je len podpora
slobodných volieb, ale aj poskytnutie balíka núdzovej pomoci najmä vzhľadom na to, že
samotní Egypťania žiadajú pre Egypt finančnú pomoc. Prehĺbenie existujúcej krízy by
mohlo viesť k nárastu nepokojov a protidemokratického cítenia. Aby boli prijaté opatrenia
účinné, je potrebná konzultácia s diplomatmi zo Spojených štátov, ktorí sa aktívne zapájajú
do politiky v tomto regióne.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Strašný nedostatok politickej slobody spolu s neznesiteľnou
sociálno-ekonomickou situáciou viedol k týždne trvajúcim masovým demonštráciám
a napokon k odstúpeniu prezidenta Mubaraka.

V uliciach Káhiry sa hovorilo o tom, že zákaz nočného vychádzania už naozaj dodržiava
len jeden egyptský občan: Husní Mubarak. Samotné duchaplné poznámky však nezlepšia
priemernú životnú úroveň egyptských obyvateľov. Bude to jednoznačne jedna z prvých
úloh Mubarakových nástupcov, ak budú chcieť zabrániť riziku vypuknutia novej vlny
protestov. Zároveň stále čakáme na rozbehnutie procesu vnútornej demokratizácie.
Zabezpečenie pokojného priebehu tohto procesu bude veľmi dôležité nielen pre samotnú
egyptskú občiansku spoločnosť, ale aj pre celý región.

Vítam každú pomoc, ktorú môže Európska únia poskytnúť tomuto dvojnásobnému
procesu premeny. Týka sa to aj citlivého postavenia Koptov a pokračovania
egyptsko-izraelských vzťahov.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Keď už v Egypte sadol prach, je čas, aby sme otvorili oči
a uvideli, čo sa skutočne deje v Severnej Afrike.

Mnohí protestujúci sa neusilujú o demokraciu, ale o zavedenie práva šaría. Počas protestov
bolo často počuť slogan „Alláh akbar“. Novinári boli prenasledovaní, holandskému
korešpondentovi hrozili smrťou a najsmutnejšie zo všetkého je, že vynikajúcu americkú
novinárku Laru Loganovú sexuálne zneužil dav.

Ajatoláhovia, ktorí stoja za diktátorom Ahmadínedžádom a al-Káidou, majú určite svoj
veľký deň. Moslimské bratstvo teraz môže pokračovať vo svojej svätej vojne proti Izraelu
a Západu.

Vyzývam našim poslancov, aby dnes neboli naivní. Egypťania stoja pred dôležitým
rozhodnutím. Dostane sa k moci Moslimské bratstvo alebo bude mať Egypt sekulárnu
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vládu? Ak bude v Egypte vládnuť šaría, koptskí kresťania, moslimskí odpadlíci, ženy
a homosexuáli tam nebudú mať dôstojnú budúcnosť. Ak to bude záležať na islamistoch
z Moslimského bratstva, Izrael sa opäť stane terčom násilia.

Dnes musíme zaujať jediný správny postoj: Egypťania, rozhodnite sa pre slobodu, nie pre
šaríu! Islam a demokracia nejdú dohromady. Šaría nesmie ovládnuť novú egyptskú ústavu.
Imámovia by nemali dostať možnosť ovládnuť politiku. Holandská Strana za slobodu má
odvahu vysloviť to nahlas. Majú dnes túto odvahu Parlament a Európska komisia? Na túto
otázku dnes musíme nájsť odpoveď.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Odchod Husního Mubaraka je signálom prechodu na
pluralitnú demokraciu zodpovedajúcu očakávaniam egyptského národa.

Egyptské ozbrojené sily sú teraz zodpovedné za to, aby krajinu v krátkom čase priviedli
k skutočnej demokracii a právnemu štátu s nezávislým súdnictvom, dobrou správou vecí
verejných a zodpovednosťou v prípade podozrenia z korupcie. Vojenské vedenie by si
malo dať pozor na to, aby nesklamalo mladých ľudí, ktorí stáli na čele demonštrácií
a ktorých predstaviteľov je potrebné vyzvať, aby zohrali svoju úlohu pri budovaní
demokracie počas prechodného obdobia.

Egyptské posolstvo je posolstvom pre celý arabský svet. Arabské krajiny sú našimi
partnermi. Nemáme v úmysle vyvyšovať sa nad ne ani im nič vnucovať zvonka. Posolstvo,
ktoré im posielajú Egypťania a Tunisania, je však takéto: „Prijmite reformy a urobte to
teraz. Demokratizujte, dobre riaďte, bojujte proti korupcii, lebo inak budete musieť čeliť
hnevu ľudí.“

Toto posolstvo nie je určené len arabskému svetu. Včera ho vyslali v tureckom meste
Diyarbakir, v Teheráne a ďalších iránskych mestách. Ľudia to dokážu.

Richard Howitt (S&D).   – Som rád, že pani vysoká predstaviteľka bude prvým a najvyššie
postaveným zahraničným diplomatom, ktorý navštívi Egypt. Po tejto rozprave si so sebou
zoberie aj podporu Parlamentu v otázke okamžitého prepustenia politických väzňov,
právnej zodpovednosti osôb, ktoré sú zodpovedné za násilné potlačenie pokojných
protestov, a zmrazenia aktív a ďalších opatrení voči pôvodcom porušovania ľudských
práv v minulosti.

Bola to revolúcia sociálnych médií naplánovaná v internetovej kaviarni, pričom jedným
z jej hrdinov bol Wael Ghonim zo spoločnosti Google. Spoločnosti ako Vodafone sa však
musia poučiť z vypnutia svojich služieb a mali by sme ich vyzvať, aby sa spolu
s organizáciami bojujúcimi za ľudské práva pripojili k celosvetovej sieťovej iniciatíve, čím
ukážu, že budú obhajovať zásadu slobody prejavu tam, kde je ohrozená.

Na záver chcem dodať, že tento Parlament bol pri diskusii o Tunisku nesmelý. Rozpravu
o Tunisku sme viedli, keď vyšli do ulíc Egypťania, a teraz vedieme rozpravu o Egypte, keď
by sme si možno mali položiť otázku, ako by sme mohli lepšie podporiť demokratickú
premenu v Jemene, Sýrii, Líbyi a inde v arabskom svete, skôr než v uliciach hlavných miest
zomrú ľudia, čo Európu a svet zahanbí a prinúti ich konať.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Myslím si, že história by nám neodpustila, keby sa
ukázalo, že nedokážeme reagovať na udalosti, ku ktorým práve došlo a bude dochádzať
naďalej. Som preto presvedčená, že je veľmi dôležité, aby Európska únia dokázala rýchlo
vyvodiť závery zo svojej relatívnej nenápadnosti, ak to mám povedať jemne, počas
nedávnych udalostí.
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Preto som presvedčená, že musíme vyvinúť všetko možné úsilie, musíme ponúknuť plnú
a bezpodmienečnú podporu procesu demokratickej premeny v Tunisku i v Egypte, musíme
stáť na strane týchto národov a dať im to najavo. Musíme tiež urobiť všetko, čo je v našich
silách, aby sme zabezpečili, že z týchto revolúcií a zmien vyplynie silnejší právny štát
predovšetkým v Egypte. Verím, že samotný právny štát bude prvkom stability a poslúži
na stabilizáciu celého regiónu. Inak povedané, je to mimoriadne dôležité. Musíme
zorganizovať konferenciu darcov a predovšetkým nesmieme mať strach. Ide o sekulárne
revolúcie Tunisanov a Egypťanov, ktorí chcú len demokraciu a rozvoj, a tie sú neoddeliteľne
spojené. Mali by sme však prehodnotiť susedskú politiku a preskúmať otázku vzťahov
medzi štátmi, ale aj vzťahov medzi jednotlivými verejnými mienkami. To je práve úloha
Európskeho parlamentu.

Sajjad Karim (ECR).   – Dnešná rozprava sa veľmi líši od tej, ktorú sme v tomto Parlamente
viedli len pred niekoľkými dňami. Je veľmi dôležité, aby ľudia v Egypte vedeli, že stojíme
pri nich. Vítam skutočnosť, že naša vysoká predstaviteľka je momentálne v tejto časti sveta.

Obyvatelia Egypta sa teraz spoliehajú na to, že nastúpi armáda, zorganizuje slobodné
a spravodlivé voľby a prinesie takú spoločnosť, za akú zaplatili životmi a krvou.
Medzinárodné spoločenstvo teraz musí zabezpečiť, že vstúpime do hry a pomôžeme im
budovať inštitúcie, aby sa mohli politické strany vytvoriť a zúčastniť na týchto volebných
procesoch. Dúfam, že Európska únia v tom zohrá svoju úlohu.

Na záver chcem uviesť, že veľmi dobre vieme o odčerpávaní finančných prostriedkov
lídrami rozvojových krajín. Európa už pred časom uviedla, že odmietame úlohu
sprostredkovateľa, ktorý takýmto ľuďom zabezpečí ďalšie finančné prostriedky.

Pino Arlacchi (S&D).   – (Otázka pre pána Madlenera podľa postupu zdvihnutia modrej karty
v súlade s článkom 149 ods. 8.) Tragický výsledok egyptskej demokratickej premeny bol
opísaný. Bolo povedané, že demokratické prevzatie moci islamskými fundamentalistami
je nevyhnutné a tak ďalej a tak ďalej.

Nemyslíte si, že tento obraz je katastrofický a nesprávny? Prečo nezohľadníme skutočnosť,
že dôvody islamského fundamentalizmu a terorizmu na Blízkom východe úzko súvisia
s tyranskými vládami a že teraz je príležitosť na to, aby demokratické režimy obmedzili
jedno i druhé?

Barry Madlener (NI).   – (NL) Naznačujem tu jedno z reálnych rizík, ktoré Egyptu hrozia,
a to, že by sa mohol stať korisťou islamského Moslimského bratstva. Vyzývam tiež
Parlament a Komisiu, aby sa tomuto riziku postavili a vyslali Egypťanom významný signál,
podľa ktorého môžu na našu podporu zabudnúť, ak sa rozhodnú pre Moslimské bratstvo
a právo šaría. Myslím si, že je to veľmi dôležitý signál, ktorý dnes musíme vyslať, a dúfam,
že ma v tom podporíte.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Osemnásť dní trvajúce nepokoje, odstúpenie Husního
Mubaraka a prevzatie kontroly Najvyššou vojenskou radou v podstate pripravili cestu
premene. Dúfame, že to bude demokratická premena. Situácia sa bezpochyby vyvíja
rýchlosťou, akou bežne napredujú revolučné udalosti. Ako viete, prednedávnom bola
pozastavená platnosť ústavy, bol rozpustený parlament a výbor zriadený na revíziu ústavy
navrhuje uskutočnenie zmien o 10 dní a parlamentné a prezidentské voľby o šesť mesiacov.

Som presvedčený, že Európska únia musí využiť všetky prostriedky na podporu
akýchkoľvek krokov naznačujúcich demokratickú premenu. Na druhej strane by som
chcel varovať pred istým stupňom náhlenia, pretože tieto procesy budovania si vyžadujú
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určitý čas. Nezabúdajme ani na to, že demokratické sily nevyhnutne potrebujú obnovu
a posilnenie, aby sa zabránilo vyvolaniu nerovnováhy na politickej scéne.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Egypt: od virtuálneho spoločenstva na Facebooku
k skutočnému, pričom milióny ľudí sa usilujú o spravodlivejšie rozdelenie bohatstva
a väčšiu spravodlivosť a protestujú proti korupcii. Musíme sa posunúť od prechodného
obdobia s vojakmi a tankami k skutočnej demokracii: nová ústava, nové voľby, zrušenie
trestu smrti, humánnejšie väznice, sociálne práva a sloboda.

Bude to ťažké. Tí, čo sú v mene ideológie ochotní použiť akékoľvek prostriedky, čakajú
v strehu. Chceme uveriť vo veľký egyptský národ, ktorý však nikdy nezažil demokraciu.
Chceme sekulárnu demokraciu s jednoznačným oddelením náboženskej autority od
politickej moci, demokraciu, do ktorej budú začlenené menšiny a ktorá zavedie skutočné
práva: právo na verejnú zdravotnú starostlivosť, na sociálne zabezpečenie a na prácu.

Európa podporuje tento prístup tým, že investuje zdroje, ktoré sú schopné podporiť
v Egypte skutočný rozvoj: už žiadne diktatúry, žiadna bieda, žiadna chudoba.

Edward McMillan-Scott (ALDE).   – Kolegovia poslanci odo mňa v pondelok dostanú
e-mail popisujúci moje skúsenosti počas neoficiálnej návštevy v Káhire minulý víkend.
Bola to česť navštíviť toto mesto ako podpredseda pre demokraciu a ľudské práva.

Pán Kasoulides hovoril o úlohe mladých ľudí počas nedávnej revolúcie v Egypte. Má úplnú
pravdu. Zohrali zásadnú úlohu. Len pred chvíľou som sa rozprával s jedným z organizátorov
a opýtal som sa ho, či je stále optimistom. Odpovedal, že áno. Veci sa uberajú správnym
smerom.

Existujú však problémy. Časový harmonogram volieb je nesprávny a časový plán na reformu
ústavy je príliš krátky. Potrebujeme omnoho viac času. Hovoríme o Egypte, no tento proces
sa šíri. Je to ako rok 1989 a Európska únia potrebuje osobitné postupy – tento Parlament,
Komisia, Rada, Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Vítame zálohu za demokraciu pani
Cathy Ashtonovej, no musíme urobiť viac. Musíme odmeniť reformu.

Ako som v nedeľu uviedol v Káhire – a dúfam, že to poviem aj iným národom –, neprišiel
som tam ako Brit alebo Európan, ale ako čestný Egypťan. Stále ním som.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Potrebujeme ďalšie objasnenie plánov Najvyššej
vojenskej rady v Egypte.

Osobitným podnikom je uskutočnenie demokratických volieb o šesť mesiacov po reforme
ústavy pod vedením odborníkov. Čítal som však aj to, že budúci týždeň sa vytvorí nová
vláda, v ktorej budú podľa britského ministra zahraničných vecí pravdepodobne aj
zástupcovia opozície.

Myslím si, že všetci sa v každom prípade zhodneme na tom, že najlepšou cestou vpred je
proces premeny s podporou čo najširšieho politického konsenzu, kým sa neuskutočnia
voľby. Bolo by tiež žiaduce, aby sociálne sily spoločne zabezpečili, že túto premenu nebude
zaťažovať veľké napätie.

Európska únia musí podporiť demokratický proces a prispieť k jeho úspechu. Egypt je
kľúčová krajina a vývoj v nej pocíti celá oblasť Stredozemia a celý arabský svet. Vítam preto
budúcotýždňovú návštevu pani barónky Ashtonovej v Káhire.
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Ešte jedna vec: Tunisania a Egypťania nám dali lekciu z túžby národa po slobode. Dúfam,
že ministri zahraničných vecí túto lekciu neprehliadnu, keď prídu zhodnotiť spoločnú
pozíciu týkajúcu sa Kuby, ktorej osobitným cieľom je dosiahnutie demokratickej premeny
v tejto krajine a ktorá obhajuje tých, čo bojujú za slobodu.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Nikdy nebude dosť slov o tom, že to, čo sa deje v južnom
Stredozemí a všeobecne v arabskom svete, je historické najmä pre ľudí, ktorí pol storočia
po tom, čo ich krajiny získali nezávislosť pri rozpade koloniálneho impéria, dnes získavajú
individuálne a kolektívne slobody. Je to historické, ale tiež neočakávané ako všetky ľudové
revolúcie, poviete mi. Táto nová situácia si však vyžaduje, aby sme úplne prehodnotili svoj
pohľad na tieto krajiny, svoju politiku a vzťahy s nimi. Návrhy sú vypracované.

Opatrnosť, s ktorou sme doteraz reagovali, sa dá naozaj jednoducho a znepokojivo vysvetliť
našou posadnutosťou stabilitou, čím myslím prístup s prvoradým zdôrazňovaním
bezpečnosti, ktorý živil náš strach, prístup, ktorého jedinou prioritou bol boj proti
prisťahovalectvu, terorizmu a radikálnemu islamu spolu s niekoľkými hospodárskymi
záujmami, v neposlednom rade prístupom k energii.

Akceptovali sme autoritárske režimy, keď ich jediným cieľom bolo potvrdiť naše obavy.
Ľudová revolta jasne ukázala, že naša politika zlyhala. Už nemáme právo naďalej zakladať
svoje analýzy na tom istom strachu alebo, čo je ešte horšie, na tom istom presvedčení
s nádychom xenofóbie. Preto musíme stáť bok po boku s tými, ktorí žiadajú o väčšiu
slobodu a demokraciu tam, kde je možné byť moslimský, demokratický a sekulárny. Toto
posolstvo nám vysielajú.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Povstanie v Tunisku a Egypte už vyvoláva politický
dominový efekt v mnohých moslimských krajinách. Spoločenstvá povstávajú so žiadosťami
a požiadavkami, ktoré boli desaťročia potlačované.

Ale pozor, nič sa neskončilo. Všetko sa len začína. Nové výzvy a nové vyhliadky. Otázkou
je, čo robí Európa. Čo môže a čo musí urobiť? Určite nie to, čo robila doteraz. Je v podstate
neprítomná bez súdržnosti a bez reakcií. Čo napríklad urobí s novým prílevom
prisťahovalcov? Hádam nie to, čo robila doteraz bez solidarity severu vo vzťahu k južným
partnerom?

Preto sme spolu s kolegami poslancami z Cypru, Malty, Francúzska, Španielska a Talianska
položili v tomto smere Komisii otázku. Vývoj v našom širšom susedstve sa stáva štandardom
pre európsku zahraničnú politiku. Uspejeme alebo zlyháme? Čas sa kráti. Lampedusa volá.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Aj ja sa pripájam k oceneniu nedávnej návštevy
pani barónky Ashtonovej v Tunisku a jej budúcotýždňovej cesty do Egypta.

Predchádzajúci rečník sa spýtal, čo môže urobiť Európa. V tomto období je týmto krajinám
veľmi dôležité jasne ukázať našu podporu. Vďaka zemepisu a dejinám je Európa
prirodzeným spojencom krajín v oblasti Stredozemia. Toto je správny čas, aby sme im
ukázali, nakoľko sú pre nás dôležití, akú radikálnu zmenu priniesli do našej susedskej
politiky a aké veľké nádeje vkladáme do tejto novej oblasti Stredozemia, ktorá na naše
prekvapenie vznikla vďaka mladým ľuďom v Egypte a Tunisku, čomu je ťažké vôbec uveriť.

Mali by sme teraz podporiť túto premenu, ako uviedli ďalší rečníci. Predovšetkým by sme
mali zničiť mašinériu represie – nezabúdajme, že diktatúra pokračuje, hoci diktátor odstúpil
–, zrušiť núdzový stav a pomôcť prodemokratickým silám, aby Európa mohla naozaj
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prispieť k tomuto procesu, aby sa demokracia skutočne skonsolidovala a aby sa mohli
vytvoriť nové partnerstvá.

To, čo bolo povedané v súvislosti s potrebou prispôsobiť nástroje, nie je vôbec zbytočné.
Pravda je, že jedna strana sa otočila a teraz prechádzame na novú.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Aj v kontexte toho, čo hovoril tu pán Verhofstadt, je celkom
zrejmé, že sa egyptským demokratickým opozičným silám nepodarilo zorganizovať
jednotnú reprezentáciu revolučných síl z ulice. Vyhnať diktátora je jedna vec a realizovať
demokratický režim je vecou druhou.

Jedna z podstatných skúseností revolúcií z roku 89 v strednej Európe bola schopnosť
okamžite vytvoriť reálnu organizáciu, ktorá by reprezentovala demokratické sekulárne
revolučné sily.

Tu je niekde priestor, kde by Európska únia mala pomôcť. Možno, že je to dôležitejšie ako
finančné a iné veci. Tie sú dôležité v ďalšej fáze.

Kto si v túto chvíľu sadne za stôl a bude reálne diskutovať s armádnym vedením? Kto pôjde
reálne do volieb ako reprezentant týchto demokratických síl? Táto otázka nie je rozhodnutá
a tu niekde by Európska únia mohla pomôcť. Ak sa to podarí, potom nemusíme mať obavy,
že v Egypte bude iránska cesta, ale opačne, môžeme mať istotu, že v Iráne sa zrealizuje
egyptská cesta.

Rečník súhlasil s tým, že odpovie na otázku položenú zdvihnutím modrej karty (článok 149 ods. 8
rokovacieho poriadku).

Richard Howitt (S&D).   – Svojmu priateľovi pánovi Zalovi by som chcel povedať, že
jeho slová o osobnej skúsenosti s účasťou na revolúcii mi priniesli veľmi veľa. Pán Zala,
v tejto rozprave sa objavili dve otázky, na ktoré by som rád poznal váš názor. Čo sa týka
ľudí v teréne, ak sa zahraničné krajiny nezasadia za demokraciu, nepodporuje to
extrémizmus namiesto toho, aby sa mu zabránilo? Ak sa zahraničné krajiny zasadia za
demokraciu, považuje sa to za nenáležitý zásah? Rád by som poznal váš názor.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Ďakujem pekne za otázku. Ja si myslím, že dnes aj skúsenosti
z revolúcií voči diktátorským režimom sú dosť univerzálne na to, aby sme sa museli báť,
že by sme našimi radami zasahovali do vnútorných vecí iných krajín. Nepochybne aj u nás
v osemdesiatom deviatom sme vedeli a konzultovali sme

s mnohými ľuďmi zo zahraničia. Mohli sme sa oprieť o naše historické skúsenosti. Je
množstvo a množstvo vecí, ktoré je možné v týchto krajinách poradiť, a myslím si, že ak
tá rada bude rozumná, tak je akceptovateľná.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Vzhľadom na obrovský význam vývoja v Egypte pre
celý región a vzťahy EÚ s touto časťou sveta je veľmi dôležité, aby sme včas prejavili svoju
pozornosť a záujem a zohrali aktívnu, nie reaktívnu úlohu.

Keď sa národ – egyptský alebo ktorýkoľvek iný – spojí, aby sa dožadoval svojho práva na
demokraciu, EÚ by mala týmto ľuďom ponúknuť pomoc, aby mohli svoj sen premeniť na
skutočnosť.

Keďže platnosť ústavy je pozastavená, Parlament je rozpustený a prezidentské voľby sú
naplánované na koniec tohto roka, je veľmi dôležité zaručiť v tejto krajine slobodné
a spravodlivé voľby. Ľudia si budú uplatňovať právo na slobodu médií a slobodu prejavu.
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Zároveň čelíme riziku, že ak sa voľby uskutočnia bez toho, aby boli položené základy
hlbokej demokracie, potom bude skutočne možné, že zvíťazia extrémisti.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Dôrazne podporujem všetky kroky podniknuté pani
vysokou predstaviteľkou s cieľom pomôcť Egyptu dosiahnuť demokraciu a prosperitu bez
ďalšieho krviprelievania. Neznamená to však, že by sme mali zatvárať oči pred narastajúcim
násilím, ktoré radikálni moslimovia páchajú na koptských kresťanoch. Som v kontakte
s európskymi občanmi a Čechmi, ktorí pomáhajú Koptom, no doslova pritom riskujú
život. Európska únia musí otvorene požiadať egyptskú armádu, aby vytvorila precedens
a potrestala tých, ktorí prenasledujú kresťanov. Zároveň by mala Európska únia Koptom,
ktorí sú v nebezpečenstve, aktívne pomáhať pri dočasnom presídlení do bezpečnej krajiny.

Rada by som vás požiadala, aby ste navrhli, aby Rada iniciovala dočasné ochranné opatrenia
podľa smernice 2001/55/ES s cieľom zachrániť životy Koptov, kým sa pre nich Egypt
nestane bezpečnejšou vlasťou. Môžete to urobiť, pán komisár?

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Odteraz budeme potrebovať tri veci. Po prvé je potrebné,
aby sa Egyptu, ako aj Tunisku počas prechodného obdobia poskytla okamžitá pomoc, aby
mohli smerovať k plnej a stabilnej demokracii. Po druhé potrebujeme dlhodobý plán –
ktorý nazývam Marshallovým plánom – pre každú krajinu, ktorá chce podobne ako Tunisko
a Egypt nastúpiť cestu demokracie. Takýmto spôsobom môžeme ukázať, že sme pripravení
podať pomocnú ruku tým, ktorí si vyberú demokraciu, a ukázať, že demokracia je
predzvesťou úspechu.

Napokon potrebujeme úplne revidovať svoju politiku v oblasti Stredozemia. Musíme ju
zhodnotiť a pripustiť, že jej chýba potrebná vízia, aby sme mohli pochopiť, čo sa v arabských
krajinách mohlo stať a čo sa v skutočnosti stalo.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Niektorí z nás naposledy vyjadrili frustráciu z mierneho
tónu našich verejných – opakujem, verejných – vyhlásení, nie aktivít, pokiaľ ide o udalosti
v Egypte pred Mubarakovým odstúpením. Samozrejme, pani Ashtonová je vo svojom
postavení medzi dvoma mlynskými kameňmi, no ak chceme, aby bolo počuť hlas EÚ,
musí byť dostatočne silný.

Aby som sa vrátil k Egyptu, na základe vlastných skúseností Rumuna by som očakával, že
skutočné ťažkosti sa len začínajú objavovať. Odchod bývalého prezidenta zďaleka nevyrieši
obavy egyptskej spoločnosti, no skomplikuje a znásobí jej problémy. Niektoré z týchto
problémov, napríklad armáda, ktorá nesplní sľub zorganizovať slobodné voľby
v stanovenom čase, alebo vypovedanie zmluvy s Izraelom, nás priamo ovplyvnia.

Povzbudzuje ma však naša vôľa pokúsiť sa prostredníctvom neustálych kontaktov
s miestnymi orgánmi predvídať takéto problémy a pripraviť sa na zásah tými najvhodnejšími
prostriedkami.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Pochádzam z Berlína a celý svet sa s nami Berlínčanmi
tešil, keď v našom meste padol múr a v celej východnej Európe sa otvorili hranice. Teraz
sme v prípade Egypta zareagovali príliš neskoro, príliš opatrne a predovšetkým príliš
chladne. Kde bola naša radosť? Každé naše druhé slovo bolo len „udržanie stability“. Sloboda
je však to najdôležitejšie pre všetkých ľudí na svete.

Zvlášť my Nemci vieme, čo hovoríme. V Egypte nebola stabilita, bol to útlak. Sloboda
a stabilita kráčajú vždy ruka v ruke. Preto by sme Egypťanom nemali diktovať, koho majú
voliť. Ak sa voľby uskutočnia spravodlivo a demokraticky, budeme musieť uznať ich
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výsledok a nesmieme byť natoľko arogantní – ako sme kedysi boli v Palestíne a dokonca
aj v Alžírsku –, aby sme rozhodovali, či zvolených predstaviteľov uznáme alebo nie. Musíme
uznať ich rozhodnutie.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – Chcela by som povedať pánovi Fülemu,
že sa skutočne musíme zamerať na to, aby sme trvali na prechode k civilnej vláde. Musíme
tiež zabezpečiť, že nastolený vojenský režim splní svoje sľuby.

Myslím si, že bol teraz zriadený výbor na vypracovanie ústavy, no medzi jeho členmi nie
je žiadna žena. Je to dosť škoda, keď vezmeme do úvahy, koľko žien – mladých žien – vyšlo
do ulíc, aby zabezpečili, že táto demokratická premena, táto revolúcia bude zahŕňať celú
spoločnosť. Musíme ich teda podporiť, musíme požiadať o stretnutie so ženami, keď tam
pôjdete a keď tam pôjde pani barónka Ashtonová. Aby ste sa nestretli len s tými, ktorých
môžeme nazvať „bežnými podozrivými“, no aj s tými, ktorí sa zapojili do revolúcie a ktorých
hlasy tak často nie sú vyslyšané.

Musíme nástojiť na tom, aby boli prepustení všetci väzni a aby sa vyšetrilo spáchané násilie.
A napokon si myslím, že pani barónka Ashtonová má pravdu: je čas, aby sme mysleli vo
veľkom. Ide o obchod EÚ, o víza, o peniaze – a tiež o odvahu.

Struan Stevenson (ECR).   – Na začiatku tejto rozpravy pán komisár ocenil odvahu
mladých ľudí, ktorí v Egypte a Tunisku vyšli do ulíc a vytvorili povstanie.

V pondelok vyšli do ulíc Teheránu a ďalších iránskych miest státisíce ľudí, ktorí boli brutálne
potlačení. Boli rozdrvení. Jeden mladý študent bol zabitý. Ďalší boli mučení a uväznení,
pričom vo väzení budú bezpochyby popravení za pokus o povstanie proti tomuto
fašistickému režimu.

Prečo nikdy nepovieme nič na ich povzbudenie? Prečo sme ako králiky paralyzované
reflektormi, keď ide o rokovania s mullahmi v Teheráne? Prečo nepovieme nič na odsúdenie
krutého psychického mučenia a obliehania 3 400 členov iránskej opozície v tábore Ašraf?
Je čas, aby sme konali a ukázali, že podporujeme iránsku opozíciu.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Nedávne ľudové povstania a všetky ďalšie, ktoré
hrozia na africkom pobreží Stredozemného mora, by nás mali hlboko znepokojovať.
Musíme identifikovať príčinu týchto povstaní. Je ňou chudoba, nespravodlivosť, korupcia
alebo nedostatok demokracie a slobody? Čo presne chcú títo ľudia, ktorí sa búria proti
režimom, ktoré si za posledných 30 alebo 40 rokov zvolili, aby ich viedli a riadili?

Zdá sa mi, že v tomto Parlamente si myslíme, že sme alfou a omegou úplnej demokracie.
Prvé riešenie, ktoré navrhujeme, sú peniaze. Peniaze mali a zopár prefíkaných ľudí si ich
prisvojilo. Musíme však pochopiť, že významnou problematikou je geopolitická nestabilita,
zmeny, ktoré môže do oblasti priniesť, vplyv ľudovej reakcie a nová rovnováha, ktorá
nastane.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Rád by som poďakoval poslankyniam a poslancom za cenné
pripomienky a otázky. Dnes si veľmi cením možnosť výmeny názorov v súvislosti
s udalosťami v Egypte a s najlepšou reakciou na ne. Vypočul som si množstvo
konštruktívnych poznámok a návrhov a vaše posolstvá odovzdám podpredsedníčke
Komisie a vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Spolu porozmýšľame nad tým, ako najlepšie riešiť tieto problémy, ktoré budú počas rozvoja
našej reakcie na udalosti v Egypte stále patriť medzi naše najväčšie priority. Dovoľte mi,
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aby som vás ubezpečil, že počas prebiehajúceho procesu revízie sa budeme komplexne
zaoberať oboma dôležitými prvkami: v prvom rade potrebami dotknutých krajín, pokiaľ
ide o prechod a reformu, ale v druhom rade aj strategickým odrazom týchto úžasných
historických zmien v našej okolitej oblasti a v našej susedskej politike. Tento Parlament
v tom môže zohrať dôležitú úlohu.

Egypťania dokázali, že sú schopní vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk. Požadujú
demokraciu, požadujú sociálno-hospodárske reformy a Európska únia musí byť schopná
poskytnúť plnú podporu procesu demokratických reforiem. Ako som povedal, je ešte
skoro, no Európska únia je plne zmobilizovaná, aby mohla počúvať a reagovať na
požiadavky prichádzajúce od samotných Egypťanov.

Seán Kelly (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, chcel by som vám zablahoželať k tomu,
ako ste dnes zvládli postup „catch the eye“. Po prvý raz som počul, že mená boli pri
obmedzenom počte rečníkov vyhlásené vopred, takže ďalší poslanci, ktorí nemohli vystúpiť,
sa mohli venovať svojim záležitostiam. V tejto rozprave som nežiadal o vystúpenie v rámci
postupu „catch the eye“, ale všimol som si, čo ste urobili, a dúfam, že ďalší predsedajúci
budú nasledovať tento príklad.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Mariya Nedelcheva (PPE),    písomne. – (FR) Egyptské orgány vypracovali plány na revíziu
ústavy krajiny. Skupina právnikov dostala informácie a bude mať 10 dní na predloženie
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Je to veľmi dobrá správa. Najkontroverznejšie
články, najmä pokiaľ ide o neobmedzený počet volebných období prezidenta, reštriktívne
podmienky v súvislosti s možnými kandidátmi v prezidentských voľbách, metódy dohľadu
nad voľbami a obmedzené možnosti odvolania sa po parlamentných voľbách, bude
potrebné revidovať. Demokratická premena je teda na ceste. Revízia ústavy však nie je
jediný problém, ktorý treba vyriešiť. Hospodársky blahobyt a sociálna súdržnosť sú
nevyhnutnými podmienkami emancipácie národa a bezproblémového fungovania krajiny.
Európska únia zas nemôže len nečinne stáť, zatiaľ čo dochádza k týmto zmenám. Keď pani
barónka Ashtonová uvíta demokratickú premenu, bude musieť aktualizovať dohody
o partnerstve a sústrediť sa predovšetkým na právny štát, spravodlivosť a ľudské práva.
Nesmieme dopustiť, aby tieto hodnoty upadli do zabudnutia pod zámienkou stabilizovania
našich vzťahov.

John Attard-Montalto (S&D),    písomne. – Je veľmi dôležité definovať úlohu EÚ v kríze,
ku ktorej dochádza v mnohých arabských krajinách vo všeobecnosti a v Egypte zvlášť.
Kríza každého prekvapila a zdá sa, že nie je pripravený žiadny náhradný plán pre takúto
situáciu, ktorá nie je lokalizovaná, ale rozšírená. Sociálno-politický základ, ktorý vyvolal
zmeny v arabskom svete, je podobný vo všetkých týchto krajinách, ktoré teraz, ako dúfame,
prechádzajú na demokratické prostredie.

Pani barónka Ashtonová podľa záznamov uviedla, že je „demokratickým poslaním“ EÚ
vypočuť si ľudí, ktorí chcú zmenu. Sme svedkami zmien vo svete, lebo to, čo sa udeje
v arabských krajinách, ovplyvní politické, sociálne a hospodárske záležitosti na celom
svete. Zvlášť dôležitá je otázka bezpečnosti a stability a je nepochybné, že „demokratické
poslanie“ sa týka krajín, ktoré sa väčšinou považujú za spojencov ďalších, ktoré v súčasnosti
majú demokratický politický systém. V tomto okamihu nevieme, kam povedie
demokratizačný proces ani aký postoj zaujmú tradičné demokracie a zvlášť EÚ.

16-02-2011Diskusie Európskeho parlamentuSK160



13. Mediálny zákon v Maďarsku (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie o mediálnom zákone
v Maďarsku.

Neelie Kroes,    podpredsedníčka Komisie. – S potešením vám oznamujem, že keď dnes ráno
pristávalo lietadlo v Štrasburgu, dostala som dobré správy, že maďarský predseda vlády
súhlasil so zmenou a doplnením mediálneho zákona. Bude tak v súlade so všetkými
hľadiskami právnych predpisov EÚ, na ktoré Európska komisia upozornila v súvislosti
s Chartou základných práv.

Uistili ma, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa prijmú na nasledujúcom zasadnutí
maďarskej vlády. Reč tela predstaviteľov maďarskej vlády vo mne vyvoláva dojem, že je
to pravda a že návrhy sa predložia v maďarskom parlamente v nadchádzajúcich dňoch.

Ide o tieto štyri oblasti, v prípade ktorých maďarské orgány súhlasili so zmenou a doplnením
svojho zákona.

Po prvé: vyvážené spravodajstvo. Dohodnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by
obmedzili vyvážené požiadavky na vysielanie spravodajstva rovnako ako v ostatných
členských štátoch a tieto požiadavky by sa už neuplatňovali v prípade audiovizuálnych
mediálnych služieb alebo tlače. Navyše v prípade akýchkoľvek obmedzení prevádzkovateľov
vysielania by bolo potrebné dodržiavať zásadu proporcionality. Komisia bude, samozrejme,
sledovať spôsob zapracovania tejto zásady do sekundárnych právnych predpisov.

Hovorila som o štyroch oblastiach. Druhou je zásada krajiny pôvodu. Dohodnuté
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by znamenali, že prevádzkovateľom vysielania zo
zahraničia by už nebolo možné ukladať pokuty za porušenie ustanovení maďarského
mediálneho zákona týkajúcich sa ochrany neplnoletých osôb alebo podnecovania
k nenávisti. Namiesto toho by mohli maďarské orgány vysielanie takýchto služieb na území
Maďarska pozastaviť, čo je v súlade so smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách.

Čo to znamená? Znamená to, že prevádzkovatelia vysielania, ktorých spoločnosti boli
zákonne založené a schválené v iných členských štátoch a ktoré dodržiavajú právne predpisy
týchto krajín, by mohli v Maďarsku slobodne vysielať bez toho, aby im hrozilo riziko, že
im maďarské orgány uložia pokutu.

Po tretie: registrácia médií. Dohodnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by znamenali,
že poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb by sa museli registrovať až potom,
ako začnú poskytovať svoje služby, čo je v súlade so smernicou. Znamená to, že
poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb a vydavatelia by už nemuseli získať
predchádzajúce povolenie zo strany maďarských orgánov.

Po štvrté: urážlivý obsah. Maďarská vláda navyše súhlasila so zmenou a doplnením ďalšieho
ustanovenia svojho mediálneho zákona, ktoré vyvolalo obavy v súvislosti so slobodou
prejavu. V ustanovení mediálneho zákona sa veľmi všeobecne uvádzalo, že mediálny obsah
nesmie byť urážlivý vo vzťahu k jednotlivcom, menšinám alebo väčšinám, a to ani
nepriamym spôsobom. Dohodnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by obmedzili zákaz
diskriminačného zaobchádzania. Uvedené ustanovenia by sa navyše už netýkali
poskytovateľov mediálnych služieb so sídlom v iných krajinách EÚ.

Budeme úzko spolupracovať s maďarskými orgánmi na zaručení toho, aby sa dohodnuté
zmeny v súčasnosti prijali v rámci maďarských právnych predpisov a aby sa uplatňovali
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v praxi. Situáciu budeme naďalej sledovať, to je však úplne zrejmé. Netreba pripomínať,
že Komisia overuje aj vnútroštátne pravidlá, ktoré sa týkajú vykonávania smernice
o audiovizuálnych mediálnych službách v ostatných členských štátoch, a v prípade potreby
vyjadrí podobné obavy. Komisia sa nevyhýba využívaniu svojich právomocí. V prípadoch
potreby sa nevyhýba obrane slobody médií a ich plurality a súčasný prípad tomu, dúfajme,
predchádza a dokazuje to.

Môžem vás uistiť, že Komisia uznáva vaše obavy a obavy častí občianskej spoločnosti,
ktoré sa týkajú všeobecného stavu médií v Európe, a súhlasí s nimi. Som pripravená
pokračovať a prijímať opatrenia v súvislosti s pluralitou médií v rámci kompetencií EÚ
a zároveň dodržiavať zásadu subsidiarity.

Uľahčovanie dialógu medzi zúčastnenými stranami a politickými činiteľmi na európskej
úrovni je nielen povinnosťou, ale aj skutočným záujmom Komisie. Meniaca sa štruktúra
mediálneho prostredia v Európe vyvoláva budúce obavy. V súvislosti s pluralitou médií
prináša príležitosti, ale aj väčšie riziká, ako je využívania vlastníctva. Je celkom zrejmé, že
potrebujeme prístup na posudzovanie plurality médií v širšom zmysle. Ide o prístup,
v rámci ktorého by sa spojili právne, hospodárske a sociálne aspekty a v rámci ktorého by
sa nevnímali úplne oddelene, ako to bolo v mnohých prípadoch doteraz.

Z uvedeného dôvodu mám v úmysle vytvoriť skupinu viacerých zúčastnených strán
a požiadať ju, aby riešila súčasné aj budúce problémy médií vrátane situácie týkajúcej sa
plurality médií v Európe. Keďže viete, že váš prístup si veľmi vážim, ak prijmete pozvanie,
Európsky parlament bude zastúpený v skupine odborníkov. Podrobnosti oznámim už
čoskoro. Skupinu požiadam, aby mi poskytla poradenstvo v súvislosti s ďalšími krokmi,
ktoré je potrebné prijať v súvislosti s mediálnym prostredím. V rámci svojich právomocí
som plne odhodlaná prijať konkrétne opatrenia.

Marco Scurria,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (IT) V tejto diskusii vystupujem s malými
rozpakmi, pretože pani komisárka nám viac-menej povedala, že nemá zmysel viesť túto
rozpravu, lebo nemáme o čom diskutovať.

Keby nás kolegovia poslanci počúvali, keď sme v minulosti na stretnutiach výboru alebo
počas rozpráv v tomto Parlamente žiadali o to, či by bolo možné určitý čas počkať, neboli
by sme sa dostali do tejto situácie. Dôvodom je to, že maďarská vláda v konečnom dôsledku
vždy preukázala ochotu prispôsobiť sa názorom Európskej komisie. Vzhľadom na to, že
Maďarsko v súčasnosti predsedá Európskej únii, by bolo zvláštne, keby mala opačný prístup.

Rozhodli sa však aj napriek tomu pokračovať a uskutočniť túto rozpravu. Dôvodom možno
neboli len politické a ideologické prvky. Predložili sa uznesenia, o ktorých sa má zajtra
hlasovať. Vlády, ktoré ľudia zvolili demokratickým spôsobom, mali byť možno pozornejšie
a dôveryhodnejšie. Jednou z prvých je maďarská vláda, ktorú zvolila taká veľká väčšina
ľudí, že určite nepotrebovala na dosiahnutie vnútorného konsenzu manipulovať médiá.

Osobne si myslím, že najužitočnejším krokom by bolo požiadať našich liberálnych
a socialistických kolegov poslancov Európskeho parlamentu, ktorí predložili uznesenia
určitého druhu, o ich stiahnutie. Prestali by sme tak zo seba robiť bláznov a umožnili by
sme Parlamentu, aby sa znova začal zaoberať skutočnými problémami európskych občanov.
Samozrejme, pani komisárke som veľmi vďačný za jej prácu.

Claude Moraes,    v mene skupiny S&D. – Skupina socialistov a demokratov, samozrejme,
víta pokrok v štyroch kľúčových oblastiach týkajúcich sa vyváženého spravodajstva, zásady
krajiny pôvodu a tak ďalej. Pani komisárka, je samozrejmé, že ho vítame. Bolo to znenie
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nášho uznesenia, tlak, ktorý sme z dôvodu prijatia opatrení vyvíjali na vás a na maďarské
orgány.

V prvom rade sa vás musím opýtať na načasovanie. Bola to len náhoda, keď ste, ako ste
povedali, čakali na letisku? Alebo išlo o to, že štyri kľúčové pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy v štyroch zásadných oblastiach, o ktoré sme žiadali, sa predložili v dôsledku tlaku
zo strany tohto Parlamentu? Informujte nás, prosím, o spôsobe zabezpečenia týchto
ústupkov. Samozrejme, Parlament ešte stále nemal možnosť vidieť text z rokovaní medzi
Komisiou a maďarskými orgánmi. Z uvedeného dôvodu požadujeme viac času, aby sme
k tejto záležitosti zaujali komplexné stanovisko. Ukazuje sa však, že v rámci rokovaní sa
v plnej miere neriešili mnohé vážne obavy tohto Parlamentu a, samozrejme, obavy našej
Skupiny socialistov a demokratov.

K zásadným otázkam, ktoré je ešte potrebné zodpovedať, patria zloženie a časový rámec
úradu a rady pre médiá, ktoré sú politicky homogénne a ktoré stále vykonávajú všestrannú
a centralizovanú vládnu, súdnu a politickú kontrolu všetkých médií. Pokiaľ ide
o napredovanie v súvislosti s touto zásadnou otázkou, potrebujeme odpovede. Okrem
toho je poľutovaniahodné, že pokiaľ ide napríklad o porušenie zásady dôvernosti
žurnalistických zdrojov, extrémne neprimerané sankcie a odstránenie politickej a finančnej
nezávislosti verejnoprávnych médií, Komisia nekonala v súlade s odporúčaniami
Parlamentu, Rady Európy, pani komisárky a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe (OBSE).

Existuje zoznam otázok, o ktorom viete, pani komisárka. Je potrebné ho zodpovedať
a bude najlepšie, keď sa na tieto otázky podarí odpovedať počas tejto rozpravy. Je
samozrejmé, že chválime ochotu maďarského orgánu zmeniť a doplniť tento právny
predpis. Podporujeme aj zavedenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných
na nedoriešené oblasti, ktoré vyvolávajú obavy všetkých nás v tomto Parlamente, a zároveň
v plnej miere akceptujeme ducha Charty základných práv Európskej únie, najmä jej článku
11, ktorý chráni slobodu prejavu. Boli by sme radi, keby ste nám poskytli ďalšie odpovede
v súvislosti so svojím názorom na dodržiavanie článku 11. Do dodržiavania zásad
transparentnosti a zodpovednosti a do zaručenia osvedčených postupov musíme zapojiť
občiansku spoločnosť a zúčastnené strany.

Pani komisárka, predložili sme uznesenie za svoju skupinu, pretože sme chceli dosiahnuť
ústupky, ktoré ste už ohlásili. Chceme však dosiahnuť viac. Demokracia je postavená na
zásade slobodných a nezávislých médií. V našej skupine budeme bez ústupkov dôrazne
obhajovať túto zásadu a na jej ochranu pre Maďarov a pre všetkých občanov EÚ urobíme
všetko, čo je v našich silách.

Renate Weber,    v mene skupiny ALDE. – V minulosti sme v tomto Parlamente rokovali
o prípadoch, keď jednotlivé vlády prejavili želanie kontrolovať médiá. Ich pokusy však
nikdy nezašli tak ďaleko ako v prípade maďarského mediálneho zákona, v rámci ktorého
sa kontroluje všetko od registrácie cez ich činnosť až po jej pozastavenie, a to v prípade
televízií, rádií, tlače, mediálnych služieb na požiadanie a blogerov.

Keď naša Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ALDE, prvý raz protestovala
proti tomuto zákonu, obvinili nás z toho, že sme politicky motivovaní. Skúsenosti však
ukázali, že sme mali pravdu, a v súčasnosti dokonca aj maďarská vláda pripúšťa, že v tomto
zákone je čosi veľmi nesprávne. Z uvedeného dôvodu sa plánuje niekoľko pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov. Dôverujeme Komisii v tom, že ide skutočne o pozíciu Maďarska,
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a dúfame, že uvedené návrhy nám budú doručené v písomnej podobe. Zmeny budeme
podrobne sledovať.

Štyri oblasti, ktoré požaduje Komisia, však predstavujú len časť oveľa komplexnejšieho
obrazu. Je potrebné zmeniť aj ďalšie hľadiská. Vymenujem len niektoré z nich – obrovské
kontrolné právomoci udelené politicky menovanej osobe, ktorá vedie dva orgány na
kontrolu médií už deväť rokov, nedostatočná ochrana žurnalistických zdrojov a chýbajúce
účinné opravné prostriedky. Koniec koncov, maďarskej a európskej občianskej spoločnosti
a novinárom budú musieť nielen naši kritici, ale aj samotná Európska komisia vysvetliť
dôvod tvrdej kritiky zo strany organizácie OBSE a komisára Rady Európy pre ľudské práva
týkajúcej sa hľadísk, ktoré som práve spomenula.

Všetci nemôžeme byť politicky motivovaní. Práve naopak, motivuje nás skutočný záujem
o to, aby sa sloboda médií stala realitou v prospech našich občanov.

Judith Sargentini,    v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Moje úvodné otázky sú pre pani
komisárku Kroesovú. Pani Kroesová, v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách
sa hovorí o nezávislom regulačnom orgáne. Funkcie v rámci nového maďarského úradu
a rady pre médiá, ktoré majú právomoc ukladať prísne sankcie na neurčitom základe,
obsadili výlučne priaznivci vládnucej strany. K uvedenej situácii dochádza v už výrazne
polarizovanom politickom prostredí.

Prečo Komisia nenamieta proti tejto nedostatočnej nezávislosti? Prečo ste úplne zlyhali
pri posúdení právomocí úradu a rady pre médiá, ktoré podľa môjho názoru patria do
rozsahu pôsobnosti európskych právnych predpisov, a to na základe Charty základných
práv? Pani Kroesová, uviedli ste, že maďarská vláda doteraz vypracovala štyri pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy. Týkajú sa zahraničnej tlače, audiovizuálnych médií, nie však domácich
novín. Chceli by ste aj to, aby pán Orbán a jeho ľudia triumfálne mávali pečaťou schválenia,
vašou bruselskou vlajkou a potom pokračovali v neprestajnom hlásaní neznášanlivosti,
očierňovaní filozofov a zakazovaní pochodu homosexuálov. A to všetko aj v období, keď
Maďarsko predsedá Rade. Musí vás to veľmi mrzieť.

Ďalej sa vyjadrím o kolegoch poslancoch z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany
(kresťanských demokratov), ktorí vo svojom uznesení uviedli, že sa niet čoho obávať,
a ktorí obvinili kritikov zákona o médiách z manipulačných a politicky motivovaných
poznámok. Ide o závažné obvinenie, ktoré je adresované aj organizácii OBSE a komisárovi
Rady Európy pre ľudské práva. Vzhľadom na to, že vieme, že dokonca samotný pán Orbán
si medzitým uvedomil, že v rámci svojho zákona o médiách musí prijať niekoľko
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ide o závažné obvinenie. Pripomína mi to obdobie
stalinizmu, keď sa z fotografií vymazávali ľudia.

Spoločne s nami a s organizáciou OBSE by ste mali chrániť európske hodnoty a nemali by
ste sa stať mechanizmom, ktorý doma zneužíva svoju moc.

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho
poriadku).)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Vláda strany Fidesz si želá práve to, k čomu v súčasnosti
dochádza. Ide konkrétne o to, že ľavica, počnúc pánom Martinom Schulzom a pánom
Cohnom-Benditom a končiac všetkými ostatnými, ju v súčasnosti chváli a naši drahí
kolegovia poslanci z ľavice jej dávajú lekcie z demokracie. Rada by som sa opýtala, čo
chcete odkázať ľavicovým stranám, ako je napríklad Maďarská socialistická strana (MSZP),
ktoré v Maďarsku v roku 2006 strieľali priamo na ľudí? Akú záruku má maďarský národ,
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že k podobným incidentom nemôže dôjsť počas vlády vašej ľavicovej strany a že nebudete
musieť násilným spôsobom rozháňať protesty, ako ste to robili v rokoch 2002 až 2010...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – Nemyslím si, že nezávislé médiá vyvolávajú násilie,
a domnievam sa, že táto otázka nie je dôležitá, ďakujem však za jej položenie.

Zbigniew Ziobro,    v mene skupiny ECR. – (PL) Sloboda prejavu má veľkú hodnotu. Všetci
to vieme, a preto by sme mali viesť vážnu rozpravu. Bohužiaľ, zdá sa, že dnešnú rozpravu
takto opísať nemožno. Zdá sa, že je zámienkou pre strednú ľavicu, aby zaútočila na
pravicovú konzervatívnu vládu premiéra Orbána.

Je pravda, že by sme mohli poukázať na mnoho európskych krajín, v ktorých sa nerešpektuje
sloboda prejavu. Pozrite sa len na skúsenosti Poľska. V Poľsku prichádzajú novinári
o zamestnanie z jednoduchého dôvodu, že majú konzervatívne pravicové názory. V prípade
tejto krajiny možno povedať, že vládnuca strana má veľkú väčšinu vo všetkých riadiacich
orgánoch, má monopol moci a má pod kontrolou vládu, senát, prezidenta, Národnú radu
pre audiovíziu, orgán, ktorý dohliada na médiá, a nakoniec aj verejnoprávne vysielanie
a podporu najväčších korporácií v oblasti elektronických médií. Stiahli sa pravicové alebo
konzervatívne programy, ako napríklad program Warto rozmawiaæ, ktorý režíroval pán
Pospieszalski, alebo program Misja specjalna, ktorý režíroval pán Gargas. Táto situácia
vyvoláva otázku: kde je pán Schulz, kde ste, dámy a páni, keď k tomuto porušovaniu
dochádza v Poľsku? Diskutujme o skutočných porušeniach, ku ktorým už došlo.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho
poriadku).)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Ak som vás pochopil správne, povedali ste, že
k obmedzeniam slobody prejavu a slobody tlače dochádza v mnohých krajinách v Európe.
Zaujímalo by ma, ktoré krajiny máte na mysli a ako máte v úmysle riešiť túto situáciu vy
osobne.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Ďakujem vám za otázku. Chcel som upriamiť pozornosť
na skutočnosť, že sloboda médií predstavuje zásadný problém. Ak ho máme riešiť, je
potrebné oddeliť ho od politických sympatií bez ohľadu na to, či máme socialistické alebo
pravicové a konzervatívne názory. Stručne povedané, ak prichádzajú novinári o miesta
len preto, že majú ľavicové názory, alebo len preto, že majú názory pravicové, mali by
sme protestovať. Napríklad v súčasnom Poľsku prepúšťajú novinárov len preto, že majú
konzervatívne názory. Očakával by som podporu a protesty pána Schulza a ďalších
socialistických a ľavicových poslancov, pretože by išlo o dôkaz toho, že nás zaujímajú
normy, a nie politické získavanie bodov. Ide nám o ochranu slobody médií. Protestujeme
proti situáciám, ako je táto, všade, kde sa s nimi môžeme stretnúť, dokonca aj keď k nim
dochádza v súčasnosti napríklad v Poľsku.

Rui Tavares,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Pani komisárka, pozorne som vás počúval
a, úprimne povedané, neviem, či ma úsilie Komisie sklamalo alebo šokovalo. Stále totiž
nerozumiem tomu, či sa Komisia chytila do pasce maďarskej vlády zámerne alebo
neúmyselne.

Maďarská vláda sa rozhodla diskutovať o ústupkoch v súvislosti s niektorými nepodstatnými
podrobnosťami. V zákone však nechce vykonať žiadne zásadné zmeny. Veľmi neprimerané
a neobjektívne zloženie rady pre médiá, mimoriadne prísne sankcie pre noviny a všetky
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hľadiská, ktoré viedli k cenzúre a autocenzúre médií, sú stále aktuálne. Ako sa však vyjadrili
aj predchádzajúci rečníci, úplne hanebné je to, že hneď ako Komisia získala ústupok, že
pokuty sa nebudú týkať zahraničných novín a publikácií, na všetko ostatné sa zabudlo.
Zdá sa mi, že sa spochybnili zásady Európy po roku 1989, po páde Berlínskeho múru.

Komisia chcela v skutočnosti povedať to, že v prípade cenzúry a obmedzovaní slobody
prejavu neopustíme svojich európskych spoluobčanov zo žiadnej krajiny. Komisia to
zjavne urobila, avšak Parlament bude v súčasnosti naďalej dohliadať nielen na maďarskú
vládu, ale aj na Komisiu, pretože sme povinní a zodpovední za to, aby sme sa na rozdiel
od hanebného postupu Komisie neprestali touto otázkou zaoberať.

Mario Borghezio,    v mene skupiny EFD. – (IT) Táto kapitola sa do histórie Parlamentu
nezapíše ako zábavná. Kritika a útoky namierené na maďarskú vládu v súvislosti
s predsedníctvom EÚ, ktoré sa týkajú skutočnosti, že maďarský zákon o médiách údajne
úplne zlyhal, pokiaľ ide o dodržiavanie európskych právnych predpisov, sa obmedzili na
to, čím skutočne sú: účelovým a zdanlivým pokusom, ktorý je okrem iného založený
výlučne na ideologickej predpojatosti. Je ešte hanebnejšie, keď sa využíva proti krajine,
ktorá má v súčasnosti boj za slobodu uložený vo svojich genetických informáciách.
Dochádzalo k nemu počas jej histórie, ktorú si všetci veľmi dobre pamätáme.

Politické sily, ktoré podporujú túto rozpravu, ktorá nie je ani zďaleka zábavná, stále zaťažuje
zodpovednosť za politický manéver, ktorý určite nedosahuje vysokú úroveň. Je skôr výrazne
narušený týmito výlučne ideologickými podtónmi a nepodarilo sa mu postaviť do zlého
svetla predsedníctvo Európskej únie, ktorej táto bývalá komunistická krajina, ktorá je
s nami v súčasnosti v slobodnom zväzku, predsedá prvý raz, čo je naozaj významná
politická a historická skutočnosť.

Simon Busuttil (PPE).   – Vzhľadom na dnešné vyhlásenie Komisie je zrejmé, že túto
rozpravu predstihli udalosti a že už neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by sme mali zajtra
pokračovať hlasovaním o uzneseniach.

Som presvedčený, že tí, ktorí vyjadrili skutočné obavy v súvislosti so zákonom o médiách
v Maďarsku, mali nárok na reakciu. Znepokojuje ma však to, že tento Parlament sa čoraz
viac zapája do kampaní namierených proti jednotlivým členským štátom, ktoré majú
zhodou okolností vlády, v ktorých prevláda strana PPE. Ku kampaniam dochádza ešte
skôr, ako Komisia dôkladne prešetrí uvedenú záležitosť, a dokonca skôr, ako dospeje
k záverom. V tomto prípade je ešte horšie to, že ku kampani došlo napriek skutočnosti,
že maďarské orgány na najvyššej úrovni prijali jasný záväzok, že v prípade akýchkoľvek
obáv zo strany Komisie v súvislosti s týmto zákonom budú pripravené zmeniť ho. To aj
urobili.

O čo vlastne v tejto rozprave išlo? O čo vlastne ide v zajtrajšom uznesení, ak nie o politickú
účelovosť? Poslanecký klub PPE rozhodne trvá na svojom záväzku dodržiavať ľudské práva
a zásady právneho štátu bez ohľadu na príslušný členský štát. O tom niet pochýb. Nie je
však ochotný poukazovať na jednotlivé členské štáty a celkovo ich odsudzovať, kým sa
neukončí riadny zákonný postup. Po jeho ukončení by sme ho mali rešpektovať. Keď sa
táto záležitosť objavila minulý mesiac prvýkrát, uviedol som, že spolitizovanie tejto otázky
nepredstavuje len útok na členský štát, ale aj oslabovanie predsedníctva EÚ. Dnes mám
pocit, že sme oslabili aj svoju vlastnú inštitúciu. To nemôže byť v poriadku.
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Úprimne vyzývam všetky skupiny, aby stiahli uznesenia, o ktorých máme zajtra hlasovať,
pretože už neexistuje žiadny dôvod na to, aby sme pokračovali prostredníctvom hlasovania.
Uznesenia nie je potrebné pozastaviť alebo odložiť, ale stiahnuť.

Maria Badia i Cutchet (S&D).   – (ES) Dovoľte mi, aby som na úvod uviedla zrejmú
skutočnosť. Občas je potrebné zopakovať to, čo je zrejmé. Slobodný prísun správ a nezávislý
názor predstavujú najdôležitejšiu záruku akejkoľvek demokratickej spoločnosti.

Práve z uvedeného dôvodu sme dnes tu. Naliehavosť, s akou Organizácia pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe (OBSE), Rada Európy, niekoľko členských štátov a veľká väčšina
poslancov tohto Parlamentu vyjadrili svoje obavy, je opodstatnená, pretože v stávke sú
najzákladnejšie zásady európskeho projektu.

Keď vláda pána Orbána v Maďarsku unáhlene prijala tento zákon, usúdili sme, že počas
jeho prípravy sa nevenoval dostatok priestoru úvahám a že zákon je potrebné zmeniť
a doplniť a zaručiť tak jeho konzistentnosť s európskymi nariadeniami a so základným
charakterom zmlúv.

Sme radi, že maďarská vláda je pripravená zákon zmeniť a doplniť, a sme vďační pani
komisárke, ktorá dnes vystúpila a oznámila nám to. Vytvorenie dozorného orgánu v oblasti
médií, ktorého rada by podliehala výlučne politickej kontrole členov vládnucej strany, so
sebou prináša riziko vykonávania neobjektívnej, centralizovanej politickej kontroly, ktorá
nevyhnutne povedie k cenzúre, a čo je ešte horšie, k autocenzúre. Otázka teda znie, či sa
tento orgán preskúma.

Pani komisárka, s Komisiou a s vami sme sa podelili o obavy v súvislosti s otázkami plurality
médií, zásady proporcionality, základného práva na slobodu prejavu a práva na informácie,
ktoré sú zakotvené v článku 11 Charty základných práv. Odpovede maďarskej vlády,
v ktorých súhlasí so zmenou a doplnením tohto zákona, je potrebné podrobiť dohľadu
s cieľom zaručiť, že uskutočnené zmeny sú dostatočne ďalekosiahle, aby zastavili hrozbu,
ktorú tieto právne predpisy predstavujú pre naše základné práva a hodnoty. Ako som už
uviedla, uvedené opatrenia možno uskutočniť napríklad prostredníctvom preskúmania
dozorného orgánu.

Naliehavo žiadame Komisiu, aby pokračovala vo vyšetrovaní, a to predovšetkým v súvislosti
so záležitosťami týkajúcimi sa základných práv. Pani komisárka a zástupcovia Rady, chcela
by som zdôrazniť aj to, že nejde o politickú otázku, ako nám chcú nahovoriť niektorí ľudia.
Ide o otázku obrany hodnôt našej Európskej únie a o dodržiavanie jej právnych predpisov.

Vôbec nepochybujem o tom, že dnes to je náš jediný cieľ a naša úloha.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Nuž, je trocha zvláštne stáť na tomto mieste ako
presvedčený konzervatívny liberál a byť obviňovaný z ľavičiarstva. Ide však o čosi, čo stále
nie je zrejmé. V skutočnosti nejde o ľavicové alebo pravicové smerovanie, ale o slobodu
tlače. Nedokážem pochopiť, prečo sa náš kolega z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej
strany (kresťanských demokratov) rozhodol viesť rozpravu týmto smerom. Myslím si, že
je to trochu patetické. Nejde však ani o Maďarsko, ale o slobodu tlače. Teší ma a rád uznám,
že maďarská vláda zareagovala na otázky, ktoré dostala, mimoriadne správne.

Napriek tomu však stále existujú problémy a my v Skupine Aliancie liberálov a demokratov
za Európu sme na ne tiež po celý čas poukazovali. Stále považujeme za problematickú
radu pre médiá vymenovanú vládou, ktorá má posudzovať vyváženosť spravodajstva.
Naďalej máme problémy v súvislosti s tým, že máme Komisiu, ktorá má byť ochrankyňou
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zmluvy a ktorá má zaujať stanovisko k mediálnemu zákonu v Maďarsku. Samozrejme,
dúfam, že pani komisárka ho skutočne zaujme. Sústredím sa na opatrenia, ktoré je potrebné
v súčasnosti prijať, a na to, že pani komisárka predložila otázku nezávislej rady. Ide
o opatrenia, ktoré by som z našej strany rád privítal, a zaujíma ma, či by nám pani komisárka
nemohla poskytnúť trochu podrobnejšie informácie o tom, čím sa má táto rada zaoberať.

Predsedajúci.   – Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tým z vás, ktorí nepoznajú rokovací
poriadok, chcem povedať, že o využití postupu modrej karty rozhoduje predsedajúci. Ak
sa domnievam, že nemáme dostatok času, neposkytnem vám priestor na otázku. Ak bude
neskôr zrejmé, že sme obmedzili rečnícky čas, môžem vám opäť dať slovo. Takže, bohužiaľ,
nemôžem vám dať slovo vždy, keď zdvihnete modrú kartu. Budem o tom musieť rozhodnúť
ja a sekretariát.

Helga Trüpel (Verts/ALE).   – (DE) Neexistuje absolútne žiadny dôvod na pokrytecké
správanie Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Za
zmeny v rámci maďarského zákona o médiách možno vďačiť tým, ktorí v tejto oblasti
prijali opatrenia. Pán Orbán sa do tejto činnosti na začiatku nezapájal.

Chcela by som veľmi jasne uviesť, že zmeny, ku ktorým došlo, nie sú postačujúce. Stále
máme dozorný orgán, ktorý už deväť rokov tvoria len členovia strany Fidesz. Táto
skutočnosť je nezlučiteľná s právnymi predpismi na úrovni EÚ. Stále neexistuje žiadna
ochrana novinárskych zdrojov. Preto skutočne nejde o demokratický zákon o médiách.

Pani Kroesová, podľa môjho názoru ste nezašli dostatočne ďaleko. Zjavne vás viac ako
skutočne demokratický zákon o médiách zaujímal pokojný život a maďarské predsedníctvo,
ktoré by nevyvolávalo nepokoj. Chcela by som vám pripomenúť, že protikomunistickí
liberálno-demokratickí intelektuáli, ako sú György Konrád, Ágnes Hellerová a Mihály
Vajda, vyzvali európske inštitúcie, aby ich podporili. Uvedenú podporu sa nám ešte
nepodarilo poskytnúť. Som skutočne presvedčená, že ak sa má tento zákon zmeniť na
demokratický, je rozhodne potrebné uskutočniť jeho revíziu.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Som presvedčený, že maďarská vláda preukázala v tejto veci
obrovskú citlivosť voči Európe a voči zásadám, na ktorých je založená. V skutočnosti
bezprostredne po schválení maďarského zákona o médiách spustila ľavica kampaň, v rámci
ktorej ho nazvala „náhubkovým zákonom“.

V skutočnosti len tí, ktorí zažili komunizmus, fašizmus a nacizmus, vedia, čo znamená
„náhubkový zákon“. Demokratické štáty vedia, že právo na informácie a pluralita médií
patria k demokracii a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Je však potrebné, aby sa zosúladili
so všetkými ostatnými právomocami právneho štátu a aby predovšetkým nepoškodzovali
základ demokracie, ktorým je ľudská dôstojnosť.

Napríklad článok 21 talianskej ústavy v skutočnosti zaručuje právo na informácie a zároveň
priamo zakazuje vydávanie publikácií, ktoré sú v rozpore s verejnou morálkou.
V talianskom zákone o slobode tlače z roku 1948, ktorý nikdy nikto nespochybnil, sa
rovnako ako v maďarskom zákone ustanovuje povinnosť nie autorizovať, ale registrovať
každú publikáciu.

Výhrady, ktoré Európska komisia oprávnene vyjadrila, neznehodnocujú stanovený cieľ
maďarského zákona. Tento cieľ zabezpečiť rešpektovanie ľudskej dôstojnosti sa prejavuje
práve v postoji maďarskej vlády, ktorá bezprostredne a otvorene prijala kritiku a prevzala
zodpovednosť za zmenu zákona podľa usmernení, ktoré sa jej poskytli. Vyhlásenie, že
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základné práva Európskej únie sa zahrnú do maďarskej ústavy, je tiež dôkazom základného
zámeru Maďarska byť súčasťou európskej kultúry.

Na záver chcem uviesť, že okrem toho, že „obviňujeme“ Maďarsko za to, že demokraticky
podporilo svoju vládu a parlament dvojtretinovou väčšinou, mi uniká ďalší zmysel tejto
rozpravy. Európa však má dôvod na nádej, nie na kritiku. Preto som veľmi vďačný Komisii
a maďarskej vláde.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Úsilie o obmedzenie slobody médií patrí
k všeobecným európskym javom. Ako vlastenca ma zarmútila najmä skutočnosť, že búrlivé
rozpravy v Európskom parlamente a v ďalších európskych inštitúciách vyvolal práve
maďarský zákon o médiách. Nie je to príjemný pocit. Ostrá kritika zo strany Európskej
komisie donútila Orbánovu vládu, ktorá ešte v decembri neoblomne odmietala akýmkoľvek
spôsobom zmeniť a doplniť zákon, aby ustúpila. V súčasnosti Komisia Orbánovu vládu
núti, aby zmenila a doplnila škandalózne právne predpisy.

Hlavný dôvod spočíva v tom, že na základe hodnotenia Komisie je maďarský zákon
v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Nepredstavuje len porušenie smernice
o audiovizuálnych mediálnych službách, ale aj zmlúv o EÚ a ustanovení Charty základných
práv. Kritika zo strany EÚ predstavuje politickú porážku maďarskej pravice. Väčšina
námietok zo strany štyroch skupín v rámci Európskeho parlamentu sa však aj naďalej
uplatňuje v nezmenenej podobe. Komisia a Európsky parlament musia pozorne sledovať
vplyv zmenených a doplnených maďarských právnych predpisov na slobodu prejavu
a tlače v Maďarsku.

Mám otázku pre pána Martonyiho. Akým spôsobom Orbánova vláda odôvodňuje zrušenie
rovnocenného zloženia rady pre médiá ustanoveného v predošlom zákone o médiách,
ktorá sa skladala z rovnakého podielu členov delegovaných vládnou stranou a opozíciou?
Čo si o tom myslí pani komisárka Neelie Kroesová? Dôrazne žiadam maďarskú vládu, aby
nevytvárala nacionalistický dojem, že kritika je namierená voči Maďarsku. V súčasnosti,
po ostrej kritike zo strany Európskej komisie, žiadam vládu pána Orbána, aby uvažovala
o nedemokratických vládnych praktikách, ktoré doteraz využívala, a aby s nimi skoncovala.
Vynikajúci maďarský básnik Gyula Illyés vyslovil varovanie, že ten, kto zastiera problémy,
ich len prehlbuje.

Predsedajúci.   – Moje predošlé slová možno spôsobili určité nejasnosti. V rámci tejto
rozpravy už nebudeme odpovedať na otázky podľa postupu modrej karty. Nemáme na to
čas.

(Poznámka pani Morvaiovej: „Hanbite sa!“)

Taký je život!

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Pani komisárka, ako ste oznámili na úvod dnešnej rozpravy,
v súvislosti so zmenou a doplnením niekoľkých bodov maďarského zákona o médiách sa
dosiahla dohoda medzi maďarskou vládou a Európskou komisiou. Súhlasím so svojimi
kolegami, že rozprava, ktorej sme práve svedkami a ktorá je motivovaná politickými
podnetmi, predsudkami a vyjadreniami socialistických a liberálnych poslancov, ktoré sú
občas nenávistné, prestáva mať zmysel.

Jeden rečník, európsky socialista, sa zmienil o ochrane spoločných európskych hodnôt
a vyjadroval sa o svojom stanovisku v súvislosti s ňou. Budem citovať maďarského
socialistického klasika: „Nezmysel!“. O to tu vôbec nejde, vážené kolegyne a vážení

169Diskusie Európskeho parlamentuSK16-02-2011



kolegovia. V tomto prípade ide jednoducho o to, že európski socialisti, liberáli, komunisti
a zelení znova používajú dvojitý meter. Keď dal minister socialistickej vlády v Maďarsku
príkaz prostredníctvom svojich priamych politických partnerov poškodiť dobré meno
novinára, ktorý mu prekážal, tým, že mu do auta umiestnil drogy, pán Martin Schulz
nepovedal ani jedno slovo. Pán Martin Schulz mlčal aj vtedy, keď jeden zo štátnych
tajomníkov maďarskej vlády podal trestné oznámenie na maďarského novinára, ktorý
napísal článok odhaľujúci právny podvod, a celá záležitosť sa skončila tým, že tohto
maďarského novinára uväznili. Predseda Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za
Európu Guy Verhofstadt nepovedal ani slovo, keď maďarskí novinári odhalili volebný
podvod na kongrese maďarskej liberálnej strany, na ktorom sa volilo jej vedenie a po
ktorom spomínaná strana dlhodobo bojkotovala domovskú televíznu stanicu týchto
novinárov. Keďže ste sa nezmienili alebo nevyslovili za ochranu spoločných európskych
hodnôt v tom čase, vaše vyjadrenia dnes nemajú žiadnu dôveryhodnosť.

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Vítam zámer maďarskej vlády zmeniť a doplniť kontroverzné
časti zákona o médiách, ako aj skutočnosť, že avizované pozmeňujúce a doplňujúce názory
vás tešia, pani komisárka Kroesová.

Veľmi ma však znepokojuje skutočnosť, že deň pred prijatím uznesenia o zákone o médiách
v Maďarsku sa v tomto Parlamente môžeme spoliehať len na veľmi nejasné správy a že
nám maďarské orgány neposkytli žiadne podrobné záruky, pokiaľ ide o konkrétne
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa majú prijať. Preto by som rada vedela, ako sa
vám podarilo predložiť tieto závery v priebehu niekoľkých hodín a či sa do tohto procesu
zapojili aj nejakí externí odborníci.

Okrem toho sa zdá, že rýchlosť, s akou sa uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
oznámili, naznačuje, že nepôjde o podstatnú revíziu, ale len o kozmetické zmeny, ktoré
nie sú zo žiadneho hľadiska prijateľné. Prečo sme boli informovaní o tom, že maďarská
vláda zmení a doplní zákon do dvoch týždňov, až dnes, v deň rozpravy, a prečo je Komisia
s týmto riešením spokojná? Zdá sa, že niekto sa mimoriadne usiluje o umlčanie obáv
Európskeho parlamentu v súvislosti s tým, že práca technického charakteru, ktorú oznámilo
Maďarsko, nebude viesť k demokratickej zmene a doplneniu zákona v súlade s Chartou
základných práv.

Rovnako ako Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe máme vážne obavy,
pokiaľ ide o zloženie a právomoci rady pre médiá, pretože zjavne ide o prípad výrazného
rozšírenia kontroly novinárov zo strany štátu. Vítam ochotu viesť dialóg, musím však
znovu zdôrazniť, že nejde o útok na Maďarsko. Aj ja som pracovala ako novinárka a ide
o ochranu novinárov v celej Európe. Okrem toho som sklamaná, že do riešenia otázky
týkajúcej sa tohto kontroverzného zákona sa nezapojila pani komisárka Redingová, ktorá
je zodpovedná za základné práva.

Pani komisárka, na záver by som sa chcela opýtať ešte na jednu vec. Aká je predstava
Európskej komisie v súvislosti s budúcnosťou žurnalistiky v Európe? V Únii potrebujeme
určité minimálne kritériá, ktoré zaručia slobodu a nezávislosť médií a ich pluralitu. Vyzývam
vás, aby ste v tejto oblasti začali prijímať opatrenia čím skôr, pretože sloboda médií
a následne aj kvalita spravodajstva, ktoré prinášajú, sú už vážne ohrozené aj v ostatných
častiach Európy.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Zdá sa mi, že všetci súhlasíme s postupom maďarskej vlády, ktorá
dnes vyvrátila všetky pochybnosti a dala jasne najavo, že v Budapešti je sloboda tlače
a dostatočná pluralita médií.
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Táto nejednoznačnosť sa, našťastie, odstránila prostredníctvom oficiálneho záväzku, ktorý
dalo Maďarsko Európskej komisii a ktorý sa týkal toho, že mediálny zákon sa prispôsobí
a jednoznačne zosúladí s európskymi základnými právami.

Dámy a páni, mrzí ma však len to, že sa zdá, že každá rozprava o pluralite médií vždy
uviazne v politických hrách vnútroštátnych strán. Podľa mňa je rozhodne potrebné s tým
skoncovať. Vzhľadom na to si myslím, pani komisárka, že vaša nová iniciatíva s cieľom
vytvoriť pracovnú skupinu pre pluralitu médií je vynikajúca, a my v Parlamente budeme
jednoznačne mimoriadne radi, keď s vami prerokujeme túto iniciatívu a budeme na nej
s vami spolupracovať.

Je to vynikajúca príležitosť, aby sme túto záležitosť konečne dôkladne preskúmali a zaoberali
sa podstatou plurality médií bez emócií, ktorými je táto diskusia poznačená na vnútroštátnej
úrovni. Ide o vynikajúcu iniciatívu na objektívne preskúmanie mediálneho prostredia
v Európskej únii.

Na záver mi dovoľte objasniť ešte jednu vec. Európska legislatívna iniciatíva o riadení médií,
ktorú budú zajtra niektorí z vás v tomto Parlamente požadovať, predstavuje podľa mňa
úplne nesprávny prístup a som presvedčený, pani komisárka, že v tomto bode s nami
súhlasíte.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Aj ja vítam rozhodnutie maďarskej vlády zlepšiť zákon
o médiách. Myslím si však, že viacnásobný útok na vládu v súvislosti s mediálnym zákonom
je nespravodlivý a neopodstatnený.

Tento zákon je výsledkom osobitných okolností, ktoré sa v západnej Európe nechápu vždy
správne. Vo všetkých krajinách v procese transformácie je mediálne prostredie z hľadiska
vlastníctva a politickej príslušnosti dosť nesymetrické alebo nevyvážené. Ovládala ho
ľavica, a preto je výzva na dosiahnutie väčšej vyváženosti médií poskytujúcich spravodajstvo
v spoločnostiach v procese transformácie úplne normálna.

Pojem vyváženého spravodajstva sa dlho využíval vo vedeckej a politickej rétorike
a spočiatku sa spájal predovšetkým s médiami. Okrem toho je absolútne nespravodlivá aj
námietka, ktorá sa týka politickej zaujatosti v súvislosti so zložením rady pre médiá na
základe tohto zákona. Podľa tohto zákona sa členovia rady volia hlasovaním parlamentu
dvojtretinovou väčšinou. Drvivá väčšina európskych krajín podobný demokratický
mechanizmus ani nepozná.

Pani komisárka, budem stručný. V súvislosti s vyjadrením, že zaručíte ešte väčšiu reguláciu
mediálneho prostredia v Európskej únii, vás berieme za slovo. Tento cieľ však nedosiahnete
len uskutočnením revízie právnych predpisov členských štátov. Je potrebná dôkladnejšia
analýza skutočnej situácie, a to najmä v nových členských štátoch vrátane Slovinska.

József Szájer (PPE).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, mám procedurálnu námietku.
Chcem vám položiť otázku.

Bez ohľadu na vaše slová bojujem za to, aby mali poslanci možnosť povedať, čo chcú.
V tomto Parlamente však mali doteraz právo vystúpiť podľa postupu zdvihnutia modrej
karty len poslanci z extrémnej pravice a ľavice.

Myslím si, že ide o jednostranné vedenie rokovania, a chcel by som požiadať, aby mali
právo položiť otázky iným rečníkom aj poslanci stredu a strednej pravice, pretože
v opačnom prípade pôjde o nerovnaké zaobchádzanie s poslancami.
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Predsedajúci.   – Pán Szájer, neumožňujem poslancom využívať postup zdvihnutia modrej
karty na základe príslušnosti k politickej skupine. Postupujem podľa toho, kto prvý zdvihne
modrú kartu.

Počas tejto rozpravy došlo k tomu, že modrú kartu zdvihli najskôr určití ľudia, potom
však vypršal čas, a tak som povedal, že nemáme priestor na otázky podľa postupu
zdvihnutia modrej karty bez ohľadu na to, či ide o poslancov stredu, pravice alebo ľavice.

Máme pred sebou jednominútové vystúpenia a pravdepodobne aj tak nebudú môcť vystúpiť
všetci.

Bol by som rád, keby sme mali viac času. Bol by som rád, keby som mohol dať priestor
každému. To sa však nedá. Ospravedlňujem sa vám aj ostatným, ale ubezpečujem vás, že
nešlo o politickú voľbu.

Sabine Verheyen (PPE).   – (DE) V prvom rade by som chcela poďakovať vám, pani
Kroesová, za urýchlené uskutočnenie tejto rozpravy a za začatie rokovaní s maďarskou
vládou. Predovšetkým by som však chcela poďakovať maďarskej vláde za to, že dodržala
sľub, ktorý dala v rámci všetkých vypočutí a predchádzajúcich diskusií, ako aj v úvode
rozpravy. Uvedený cieľ sa týkal toho, že v prípade potreby zmeny a doplnenia zákona
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy aj primeraným spôsobom uplatní.

Sloboda tlače a pluralita médií predstavujú dôležité základné hodnoty Európskej únie.
Médiá majú v našej spoločnosti aj veľmi osobitnú zodpovednosť. Musia dodržiavať osobné
práva, nesmú byť diskriminačné a predovšetkým sú povinné pravdivo informovať. Svoju
činnosť nevykonávajú v právnom vákuu. Aj táto skutočnosť je súčasťou významného
pokroku nového zákona o médiách v Maďarsku.

Médiá podliehajú veľmi osobitnej ochrane, a to najmä prostredníctvom súčasného právneho
rámca Európskej únie. Komisia ako ochrankyňa týchto právnych predpisov vykonala
v minulosti svoju prácu veľmi kvalitne. Keby sme činnosti Komisie ako ochrankyne
právnych predpisov dôverovali viac, dnešná rozprava by nebola potrebná. Fungovanie
systému je totiž zreteľné z výsledkov, o ktorých sme dnes boli informovaní. Ide konkrétne
o to, že došlo k úpravám v oblastiach, v ktorých zákon nebol úplne v súlade s právnymi
predpismi EÚ. To je významný úspech.

Ideologické rozpravy, ku ktorým opakovane dochádza najmä v tejto súvislosti, sú podľa
môjho názoru úplne neprimerané. Naopak, je zrejmé, že vecné a vzájomné rozpravy
o sporných otázkach na základe súčasných právnych predpisov v kontexte uskutočnených
rozhovorov a rokovaní, ku ktorým došlo, pomohli objasniť situáciu a viedli k pozitívnym
výsledkom. Dúfam, že aj jednotlivé politické skupiny prestanú so svojimi politickými
hrami a že stiahnu uznesenia, o ktorých rokujeme.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Ako bolo uvedené, maďarská vláda a Komisia sa dnes na rozdiel
od niektorých tvrdení dohodli na zmene a doplnení maďarského zákona o médiách, na
jeho konkrétnom znení. Stále však trváte na tom, aby táto rozprava, ktorá už nemá zmysel,
pokračovala. Podľa mňa to svedčí o tom, že mediálny zákon bol len zámienkou, politickým
útokom proti maďarskej vláde zvolenej dvojtretinovou väčšinou. Kým návrh rozhodnutia,
ktorý ste predložili, obsahuje výzvu na to, aby náš zákon zodpovedal právu na informácie,
váš text je založený na nesprávnom výklade a faktických chybách rovnako ako všetko, čo
tu dnes popoludní odznelo.
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Je to zavádzajúce. Podľa mňa, dámy a páni, právo na informácie znamená právo na pravdivé
a skutočné informácie. Uvedené právo porušujete aj v priebehu dnešného popoludnia. Je
zaujímavé, že slobôd sa zastávate iba vtedy, keď pri tom môžete útočiť na pravicové vlády.
Aj naďalej je však poľutovaniahodná skutočnosť, že nikto z radov socialistických
a liberálnych skupín sa nezaujímal o ochranu ľudských práv v októbri 2006, keď sa počas
socialistickej vlády v Maďarsku po slobodách na budapeštianskych uliciach doslova šliapalo
alebo keď slovenská socialistická vláda trestala menšiny za to, že používali svoj rodný
jazyk.

V tom čase ste robili všetko preto, aby ste zabránili čo i len rozpravám o týchto
dokázateľných závažných porušeniach na pôde Európskeho parlamentu. Podľa mňa, dámy
a páni, tento prístup predstavuje škandalózny dvojaký meter. V súvislosti s týmto zákonom
hovoríte o diktatúre a o tyranii zo strany väčšiny. Pre mňa ako človeka, ktorý ako dieťa
zažil Ceauşescovu diktatúru, ide o dôkaz toho, že máte o demokracii a o zásadách právneho
štátu zvláštnu jednostrannú predstavu.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Chcel by som vyjadriť hlboké poľutovanie v súvislosti
s tým, že rozprava sa uskutočnila dnes, pretože všetci vieme, že objektívne vysvetlenie
všetkých nedorozumení a otázok týkajúcich sa maďarského mediálneho zákona je úlohou
Európskej komisie a že k nemu v súčasnosti dochádza. Som presvedčený, že nemá zmysel,
aby Parlament zaujal stanovisko k otázke, ktorá sa možno o niekoľko dní uzavrie
s pozitívnym výsledkom.

Uvedomujem si však, že sa zúčastňujeme na politickej kampani ľavicových liberálov, ktorá
vyvoláva hystériu, a konečná podoba samotného zákona už možno nezohráva žiadnu
úlohu. Dôležité je však to, že naši politickí protivníci svojimi typickými hanebnými
metódami útočia na krajinu, v ktorej stredopravicové politické sily po ôsmich rokoch
pustošenia zo strany socialistickej vlády dosiahli minulý rok presvedčivé víťazstvo a konečne
môžu úplne odstrániť zostávajúce trosky odsúdeniahodného komunistického režimu.

Súčasťou tejto činnosti je aj nové usporiadanie rámca novinárskej etiky a mediálnej kultúry.
Musím sa opýtať, kde boli títo kritici, ktorí sa s potešením nazývajú progresívnymi
demokratmi, keď ľavicová nacionalistická vláda Roberta Fica na Slovensku prijala v roku
2008 kontroverzný mediálny zákon, ktorý bol plný sankcií? Áno, boli tu aj vtedy
a oduševnene obhajovali spomínaný zákon, ktorý vďaka nim platí dodnes. Hlboko
odsudzujem a odmietam tento dvojaký meter a vyzývam svojich kolegov, aby sa nenechali
ovplyvniť politickým podnecovaním a aby dôverovali zodpovedným orgánom, Komisii
a maďarskej vláde v tom, že problém odborne zhodnotia a doriešia.

Prosím vás, uvedomme si konečne, že opakované útoky na vládu krajiny, ktorá predsedá
Únii v už aj tak krízovom období, by mohli predstavovať vážne riziko pri hodnotení jednoty
a medzinárodnej prestíže EÚ.

Jean-Marie Cavada (PPE).   – (FR) Ide o takú závažnú otázku, že je potrebné povzniesť sa
nad hrozné argumenty, ktoré som si v tomto Parlamente práve vypočul, pretože ak
hovoríme o médiách, hovoríme o stave demokracie.

Pán úradujúci predseda Rady, som jeden z tých, ktorí obdivujú vašu krajinu a maďarských
občanov a ktorí voči nim pociťujú sympatie. Úplne rozumiem tomu, že vaša vláda a niektorí
občania chceli, aby sa k informáciám pristupovalo vyváženejším spôsobom,
a z objektívneho hľadiska mali pravdu. Avšak nahradením jedného druhu propagandy
iným sa situácia nevyrieši. Preto mám dnes večer radosť. Som však opatrný. Teší ma, že
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vaša vláda sa rozhodla vrátiť k niektorým základným bodom a zmeniť zákon o médiách
z decembra 2001. Bolo to potrebné a urobili ste dobre, že ste sa touto otázkou zaoberali.
Teší ma aj to, že znova vo väčšej miere dodržiavate Chartu základných práv, práv, po
ktorých vaši občania počas nedávnej histórie vždy túžili.

Chcel by som vzdať hold práci pani komisárky Kroesovej a podporujem zloženie jej
monitorovacej skupiny odborníkov. Budeme však opatrní, pretože máme aj dojem, že
mnoho otázok sa nevyriešilo, a pozornosť upriamime aj na podrobnosti v rámci
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Na záver by som vám chcel povedať, pán úradujúci predseda Rady, že ste dedičmi vlasti
Liszta, Kossutha, hrdinu z roku 1940 Joëla Branda, Sándora Kopácsiho a plukovníka
Malétera z roku 1956. Ste dedičmi Sándora Máraiho. Ste dedičmi Imreho Kertésza. Tak
nás nesklamte! Hlavolam, ktorý sa volá Rubikova kocka, vynašiel Maďar. Neučte nás
v Európe hrať sa s médiami ako s „Jobbikovou“ kockou, pretože je to desivá hra.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Dnes bolo vypracované konkrétne znenie dohody medzi
maďarskou vládou a Európskou komisiou. Maďarská vláda si prečítala, a to je v súčasnosti
veľmi dôležité, vážené kolegyne a vážení kolegovia, a pochopila pripomienky Komisie.
Dodrží slovo a zákon o médiách zmení a doplní. Znamená to, že maďarská vláda a Komisia
postupovali zákonným a demokratickým spôsobom, kým vy tu dnes predvádzate politický
blší cirkus. Bohužiaľ, nie je to prvýkrát, a to aj napriek tomu, že príčina problému sa už
zjavne odstránila. Maďarskí socialistickí poslanci tu neopodstatnene obviňujú a dokonca
podnecujú ďalších. Na druhej strane sa u nás doma odhaľuje jeden ich škandál v hodnote
miliárd forintov za druhým.

Vážené rozhorčené kolegyne a kolegovia, úmyselne vás zavádzajú. Maďarsko je
demokratické a zákon o médiách je v súlade so všetkými smernicami a požiadavkami EÚ.
Na záver chcem uviesť, dámy a páni, že by sme mali riešiť problémy, ktoré sú oveľa
naliehavejšie ako tento politický blší cirkus.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Súhlasím, že tým, ktorí tak ostro kritizovali maďarský zákon,
nejde o nič iné len o slobodu médií. Myslím si však, že musíme preukázať aj úctu voči práci
Komisie a voči obsahu tejto rozpravy v Parlamente. Inými slovami, som presvedčený, že
na to, aby sme sa vyhli nepríjemnej kapitole v histórii svojho Parlamentu, musíme prevziať
zodpovednosť za to, že zajtra nebudeme hlasovať a že jednoducho stiahneme uznesenie,
ktorého obsah, ako vyplýva z vystúpenia pani komisárky, nemá v skutočnosti
opodstatnenie.

Z uvedeného dôvodu vyzývam Radu a Komisiu na vytvorenie neformálneho kontaktu
s Konferenciou predsedov s cieľom umožniť potrebnú a nevyhnutnú výmenu informácií,
ktoré umožnia Parlamentu zajtra ešte pred uzneseniami hlasovať o rozhodnutí
nepokračovať v hlasovaní a ukončiť tak ideologické rozpravy.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Pani komisárka, vaše vyjadrenia potvrdzujú, že Európsky
parlament právom ostro kritizoval maďarský zákon o médiách. Maďarská vláda svojou
ochotou zmeniť a doplniť zákon, hoci len štyri jeho kapitoly, skutočne uznáva svoje
zlyhanie v súvislosti s nedemokratickým opatrením. Vo svojom liste nakoniec uznávate,
že preskúmate tento zákon a jeho zlučiteľnosť, a to aj v prípade právnych predpisov EÚ
vo všeobecnosti. Chcel som, aby ste uviedli, že sa odvoláte na Chartu základných práv.

Pani komisárka, rád by som vám položil dve otázky. Ako sa môžete domnievať, že normy
organizácie OBSE a Rady Európy sú pre Európsku úniu príliš prísne? Druhá otázka sa týka
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toho, že keby mala kandidátska krajina na vstup do EÚ právne predpisy, ktoré by boli
totožné s nezmenenou verziou maďarského zákona, mohla by uzavrieť príslušnú rokovaciu
kapitolu?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) U nás na Slovensku máme príslovie, ktoré hovorí, že dobrými
úmyslami je často dláždená cesta do pekla. Nechcem spochybňovať dobrý úmysel našich
maďarských priateľov moderne upraviť pravidlá mediálneho prostredia, ale súčasná diskusia
potvrdzuje, že možno bolo treba niektoré ustanovenia nového zákona formulovať citlivejšie.

Veľké množstvo zmien a reforiem, ktoré sa rozhodla maďarská administratíva v krátkom
čase zrealizovať, však asi spôsobilo, že na možné dôsledky niektorých ustanovení zákona
sa trocha pozabudlo.

Podobne to bude zrejme aj s maďarským krajanským zákonom o dvojitom občianstve,
ktorý nielen nám, Európanom, ale aj našim zahraničným partnerom zrejme prinesie viaceré
zbytočné problémy. Veď ako sa budú cítiť naši americkí či kanadskí priatelia, keď sa im
čoskoro budú po krajine premávať státisíce Ukrajincov či Srbov s európskymi pasmi
vydanými v Maďarsku vzdialeným príbuzným, potomkom obyvateľov bývalého starého
Uhorska.

Neviem, možno aj pri prijímaní tohto zákona bol dobrý úmysel.

Andrew Henry William Brons (NI).   – V jednom ustanovení maďarského zákona
o médiách sa uvádza, že predpisuje „vyvážené spravodajstvo“. Na prvý pohľad to je
v poriadku. V ďalšom ustanovení sa uvádza, že sa budú sankcionovať publikácie, v ktorých
sa naruší „verejný záujem, verejná morálka alebo poriadok“. V súčasnosti tieto pojmy
skutočne znejú veľmi nejednoznačne, bezvýznamne, a teda nebezpečne. Takmer rovnako
nebezpečne ako pojmy xenofóbia a rasizmus. Kto by však rozmýšľal nad tým, že by vytváral
právne predpisy proti nim?

Kým však začneme hádzať do Maďarska kameňmi, pozrime sa na normy a médiá, ktoré
vysielajú v našich vlastných krajinách. Stanica BBC, ktorá je známa aj pod názvom British
Brainwashing Corporation, pri svojej činnosti pohŕda povinnosťou byť nestranná, čo vyplýva
z jej charty, a vylučuje zástupcov našej vlastnej strany a zároveň bezdôvodne poskytuje
nadmernú publicitu Strane nezávislosti Spojeného kráľovstva. Naša strana je dosť významná
na to, aby na ňu bežne útočili, avšak nemá až taký význam, aby ju pozývali do svojich
programov. V roku 2006 stanica spolupracovala s vládou, aby dostala nášho predsedu do
väzenia.

Neelie Kroes,    podpredsedníčka Komisie. – Niekoľko vážených poslankýň a poslancov
položilo zaujímavú otázku, či je náhoda, že dnešná rozprava sa uskutočňuje v ten istý deň,
ako maďarská vláda prijala rozhodnutie. Nuž, pán predsedajúci, niekedy je potrebné, aby
mal človek pri sebe anjela.

Pokiaľ ide o mňa, keď ma pozvete do Parlamentu, som radšej, keď si môžem vyjasniť, o čo
ide, aby som mohla prísť vyzbrojená údajmi a číslami. Je to, k čomu dnes došlo, náhoda?
Moja odpoveď je v istom zmysle mimoriadne úprimná.

Hovoríme o celom postupe. Začal koncom decembra a teraz je polovica februára. Trval
teda o čosi dlhšie ako sedem týždňov. Áno, po svojich šesťročných skúsenostiach s prácou
v európskych inštitúciách môžem povedať, že je dosť rýchly. Podľa mojich doterajších
skúseností býva postup zriedka taký rýchly, aby som mala dojem, že problém sa nám
podarí vyriešiť v priebehu siedmich týždňov.
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Vzhľadom na to sú okolnosti dnešného výsledku fascinujúce. Ide o kombináciu faktorov.
Po prvé, o tejto otázke nerokujeme prvýkrát. Na rozpravy o nej ste ma pozvali už
v minulosti. Vyjadrili ste sa pomerne jasne, takže nebolo pochýb o tom, o čo ide.
O stanoviskách každej strany v tomto Parlamente v súvislosti s uvedenou otázkou sa nedalo
pochybovať.

Po druhé, hovoríme o veľmi dôležitej otázke. Nemusím vám vysvetľovať, že Komisii ide
v tomto prípade o otázky slobody prejavu a slobody tlače, a to, že by bolo absurdné, keby
sme ich vzhľadom na ochranu demokracie nepovažovali za hlavnú prioritu. Bola to náhoda,
že predošlý bod programu na dnešné popoludnie sa týkal situácie v Egypte? Hovoríte
o vytváraní demokracie, takže tu existuje jasná súvislosť. Môžete si byť úplne istí, že Komisia
si to uvedomuje a že skutočne vynakladá maximálne úsilie na ochranu demokracie a na
nápravu v prípadoch, keď dochádza k útokom na ňu.

Tretia otázka sa, samozrejme, týka maďarského predsedníctva. Nebuďme naivní. Je zrejmé,
že naši priatelia v tomto členskom štáte v rámci európskej rodiny si uvedomujú, že
predsedníctvo si musí zachovať určitú úroveň. Takže aj prístup z ich strany spočíva v čo
najlepšom možnom riešení problému. Pokiaľ ide o záverečnú poznámku v súvislosti
s týmto vysvetlením, chcela by som vám povedať, že Európsky parlament dal jasne najavo,
že bojuje a že poskytuje okolitému svetu informácie prostredníctvom tlače. Dodala by
som, že prostredníctvom slobodnej tlače. Takže nepodceňujte svoju úlohu.

Vzhľadom na to je podľa mňa v konečnom dôsledku vysvetlením toho, prečo sme v tomto
období dosiahli tento výsledok, kombinácia viacerých faktorov. Ide o otázku základných
práv. O tom niet pochýb. Každý, kto si myslí, že ma zaujíma len pokojný život, ma ani
trochu nepozná, pretože bojujem za demokraciu. Naozaj mám dostatok skúseností a dlhšiu
politickú kariéru ako väčšina z vás.

Rada by som sa vyjadrila aj o niekoľkých konkrétnych otázkach, ktoré ste mi položili. Čo
nezávislosť orgánu zodpovedného za reguláciu médií? Zo záveru našej predbežnej analýzy
maďarského zákona vyplýva, že postupy vymenovania a voľby predsedu a členov rady
pre médiá sa neodlišujú od postupov, ktoré sú v Európe bežne prijateľné. Bez ohľadu na
vplyv na pokrok v súvislosti s naším prípadom musíme uznať, že vládnuca strana má
dvojtretinovú väčšinu, a to je v demokracii jednoducho fakt.

(potlesk)

Pokiaľ ide o otázku uplatňovania článku 11 Charty základných práv, vykonávame smernicu
o audiovizuálnych mediálnych službách a zmluvu, čo, samozrejme, znamená aj
uplatňovanie článku 11 charty. Takže o tom niet pochýb.

Pán Moraes uviedol, že nedošlo k súdnemu preskúmaniu rozhodnutí zo strany úradu pre
médiá. V prípade rozhodnutia rady pre médiá, ktoré prijme ako orgán prvého stupňa, nie
je možné odvolať sa prostredníctvom administratívneho postupu. Avšak ako sa uvádza
v článku 163, oficiálne rozhodnutie rady pre médiá možno napadnúť súdnou cestou
v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku. Podanie odvolania nemá
odkladný účinok, avšak poriadok možno použiť na odklad vykonania rozhodnutia.

Pani Weberová uviedla, že maďarský zákon o médiách neposkytuje dostatočnú ochranu
novinárskych zdrojov. Ak slobodu tlače považujeme za základnú európsku zásadu, mala
by predstavovať východiskový bod a konečný cieľ našich úvah o tejto otázke. Slobodu
tlače na európskej úrovni som vždy obhajovala a budem pokračovať v jej neúnavnom
presadzovaní. Sľubujem vám, že rovnako bude postupovať aj Komisia. Právo novinárov
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na ochranu zdrojov je jednou z hlavných zásad, ktoré zaručujú účinné využívanie slobody
tlače. Od novinárov by sa nikdy nemalo žiadať, aby zverejňovali svoje zdroje, kým to nie
je potrebné na účely trestného vyšetrovania, a táto zásada platí bez ohľadu na politickú
situáciu. V skutočnosti je potrebné ochraňovať ich ešte zanietenejšie vždy, keď sa tlač
a médiá vo všeobecnosti dostanú do slabšej pozície, ako je to v súčasnosti.

V rámci v súčasnosti platnej smernice o súkromí a elektronických komunikáciách sa od
členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili dôvernosť komunikácií. Smernica sa však netýka
činností, na ktoré sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti zmlúv o EÚ. Znamená to, že právne
predpisy EÚ sa nevzťahujú na záležitosti, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti, obrany,
bezpečnosti štátu alebo presadzovania trestného práva, a navyše na základe zásady
subsidiarity v súlade so svojimi vlastnými pravidlami a v súlade s Európskym dohovorom
o ochrane ľudských práv a základných slobôd majú členské štáty možnosť prijať opatrenia,
ktoré by mohli obmedziť právo jednotlivca na súkromie. Akékoľvek obmedzenie tohto
druhu musí byť potrebné, vhodné a primerané v rámci demokratickej spoločnosti a komisár
nemôže takéto vnútroštátne opatrenia posudzovať alebo odsudzovať, preto by som ani ja
nechcela podobne postupovať.

Pokiaľ ide o chýbajúci odkaz na článok 30, na ktorý sa pýtalo viacero poslancov, viem, že
mnohí z vás sa sťažovali, že Komisia pri hodnotení mediálneho zákona nezohľadnila
článok 30 v plnej miere. Chcela by som zreteľne a jasne povedať, že to jednoducho nie je
pravda. Hoci Komisia vo svojom pôvodnom návrhu smernice o audiovizuálnych
mediálnych službách zahrnula aj povinnosť členských štátov zaručiť nezávislosť
vnútroštátnych regulačných orgánov – a veľmi dobre viem, že podobné záležitosti si
pamätáte vynikajúco –, Rada uvedené ustanovenie nepodporila a napriek silnej podpore
zo strany Európskeho parlamentu sa toto ustanovenie zmenilo na článok 30 súčasnej
smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. V konečnom znení smernice
o audiovizuálnych mediálnych službách sa povinnosť vytvoriť nezávislé orgány
neustanovuje priamo. Je to inak, ako by sme si želali, avšak také je znenie smernice a museli
sme ho, hoci s poľutovaním, akceptovať.

Maďarské orgány súhlasili s tým, že odstránia sporné ustanovenie a doplnia do článku 10
ústavného zákona o médiách nasledujúci text, citujem: „Úlohou celého systému médií je
poskytovať hodnoverné, rýchle a presné informácie o takýchto záležitostiach a udalostiach.“
Takže takéto je znenie textu po zmene a doplnení.

Musím sa vám ospravedlniť, že ste nedostali text, avšak nedostala som ho ani ja, alebo,
presnejšie povedané, mala som len znenie, o ktorom sme rokovali, a to som vám poskytnúť
nemohla. Avšak text vám doručím ihneď, ako to bude možné. Dúfam, že mojim slovám
veríte, a vážim si to. Samozrejme, predpokladám, že text chcete mať nakoniec v písomnej
podobe, aby ste mali možnosť prečítať si ho.

Jednou z otázok, o ktorej bude potrebné pri rozhodovaní uvažovať, sú požiadavky na
vyvážené spravodajstvo. Ako som uviedla vo svojich úvodných poznámkach, už sa nebudú
vzťahovať na tlač alebo na audiovizuálne služby na požiadanie.

Pokiaľ ide o otázku pána Løkkegaarda v súvislosti s tým, či som pripravená predložiť návrh
právneho predpisu o pluralite médií, vo svojich úvodných poznámkach som uviedla, že
som pripravená prijať opatrenia v oblasti plurality médií v rámci existujúcich právomocí
EÚ. Univerzálny prístup nejestvuje, to považujem za zrejmé a na základe prípadu Maďarska
to je ešte jasnejšie. Zostavím pracovnú skupinu, ktorú som spomínala. Ďakujem vám za
ochotu pripojiť sa k nej s cieľom diskutovať o problémoch, s ktorými sa stretávame,
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ubezpečiť sa, že máme komplexný prehľad o situácii v Európe a, samozrejme, prijímať
primerané opatrenia vrátane otázky nezávislosti médií. To by mala byť jedna z hlavných
priorít.

Pokiaľ ide o stanovisko organizácie OBSE v súvislosti so zákonom o médiách v Maďarsku,
vo vzťahu k našej vlastnej analýze došlo k rozdielu právnych základov. Závery OBSE však
boli celkom zrejmé a správne. Hlavné otázky zo strany OBSE sa týkajú nového úradu pre
médiá, predovšetkým dlhého funkčného obdobia jeho členov a regulácie prevádzkovateľa
verejnoprávneho vysielania. Už som vám objasnila stanovisko Komisie a myslím si, že
funkčné obdobia členov iných rád pre rozhlasové a televízne vysielanie napríklad v iných
členských štátoch sa v niektorých prípadoch pohybujú v rozmedzí od piatich do deviatich
rokov. Jedným z príkladov, ktorý však nie je jediný, sú Rundfunkräte (rady pre verejnoprávne
vysielanie).

Rozhodujúci je, a to je moja posledná poznámka, odkaz podpredsedu vlády, ktorý som
dostala dnes ráno, keď pristávalo lietadlo. Som si istá, že pán minister zahraničných vecí
zopakuje tento odkaz maďarskej vlády určený mne a Komisii, v ktorom uvádza svoje
stanovisko.

Počas siedmich týždňov úzkej spolupráce na mňa zapôsobil už prístup môjho tímu, ktorý
pracoval mimoriadne usilovne. Môžem vás však uistiť, že maximálne úsilie vyvinuli obe
strany a že svoju prácu vykonávali nielen primeraným, ale aj konštruktívnym spôsobom
s cieľom nájsť riešenie, pretože ide o mimoriadne dôležitú záležitosť a riešenie musíme
nájsť.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Mám procesnú otázku. Naliehavo žiadam pani komisárku,
aby nám texty, ktoré spomínala, poslala dnes večer alebo aby ich poslala aspoň predsedom
skupín, aby sme zajtra pred hlasovaním mali čo najspoľahlivejšie informácie.

Neelie Kroes,    podpredsedníčka Komisie. – Pokiaľ ide o mňa, moja odpoveď je jednoznačne
pozitívna. Reč tela maďarského pána ministra tiež vyjadruje pozitívnu odpoveď. Urobíme
to ihneď, ako to bude možné.

János Martonyi,    úradujúci predseda Rady. – Uvítajte, prosím, že keď hovorím, nemusím
sa hýbať.

Uvediem pár stručných bodov zo strany Maďarska. Vzhľadom na rozsiahlu a vyčerpávajúcu
odpoveď pani komisárky Kroesovej, ktorá sa týkala aj otázky zloženia rady pre médiá,
konkrétnej otázky adresovanej mojej osobe, a ktorá bola zodpovedaná správne, sa môžem
obmedziť len na pár bodov.

Predovšetkým by som rád zdôraznil, že Maďarsko sa v plnej miere zasadzuje za hodnoty,
zásady a pravidlá zakotvené v zmluve, v Charte základných práv a vo všetkých ostatných
nástrojoch v rámci medzinárodných právnych predpisov, ktoré sa týkajú ľudských práv,
bez ohľadu na to, či sú európske alebo celosvetové.

Prvá ostrá kritika mediálneho zákona sa objavila ešte pred jeho prijatím. Poukazujem
predovšetkým na poznámky zo strany zástupkyne OBSE pre slobodu médií. Jednoducho
som si želal, aby sa text prečítal, preštudoval a prebehla jeho analýza a aby sme boli následne
oboznámení s možnými nesprávnymi prvkami, s tým, k akým druhom pochybností alebo
obáv by mohlo dôjsť v súvislosti s textom alebo dokonca v súvislosti s výkladom alebo
vykonávaním zákona.
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Práve z uvedeného dôvodu sme okamžite privítali analýzu textu zo strany Komisie, ktorá
je ochrankyňou zmluvy, podporili ju a vyzvali sme ju, aby vyjadrila svoje pochybnosti
alebo obavy. A presne k tomu v súčasnosti došlo. Komisia podrobila zákon dôkladnej
kontrole, predložila niekoľko návrhov a uvedené návrhy sa prijali. Môžem len potvrdiť,
že pozajtra sa uskutoční zasadnutie vlády. Text prijmeme a okamžite ho predložíme
maďarskému parlamentu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa prijmú ihneď, ako to bude
z procesného hľadiska možné, a okamžite nadobudnú platnosť.

Chcel by som Komisii poďakovať za mimoriadne úsilie, pomoc a podporu, chcel by som
sa však poďakovať aj všetkým vám, ktorí ste vyjadrili správne a rozumné pripomienky
a podporili nás v tomto procese. Som presvedčený, že bol mimoriadne dôležitý nielen pre
nás, ale aj pre Európsku úniu ako celok.

Chcel by som ponúknuť našu pomoc a plnú podporu pracovnej skupine, ktorú má Komisia
v úmysle zostaviť. Je to v záujme Európy ako celku a všetci sa chceme zúčastniť na jej práci
a pomôcť jej v čo najväčšej možnej miere.

Jediná vec, ktorá ma mrzí, sú neprimerané vyjadrenia, ktoré sa objavili v rámci niektorých
politických vyhlásení. Ako som už povedal, zákon sa prijme. Niekedy sme mali dojem, že
sme vystavení niečomu, čo Francúzi nazývajú „un procès d'intention”, istému druhu
„Schuldvermutung”. Mal som pocit, že namiesto prezumpcie neviny, ktorá je, samozrejme,
základným pravidlom každého súdneho procesu, sa uplatňovala prezumpcia viny.

Takže uvedené vyhlásenia v niektorých prípadoch presiahli hranice rozumnej a spravodlivej
politickej rozpravy, politickej rozpravy, akú v opačnom prípade v plnej miere podporujeme
na vnútroštátnej aj na európskej alebo svetovej úrovni.

V skutočnosti bola škodlivá pre záujmy Európy ako celku, bola škodlivá pre európsku
integráciu. Domnievam sa, že v súčasnosti ju už, dúfajme, máme za sebou. Chcel by som
len znova vyjadriť našu absolútnu úctu, a aby som to dosvedčil, chcem vám len oznámiť,
že sme pevne odhodlaní začleniť Chartu základných práv do novej maďarskej ústavy.

Maďarsko sa tak stane prvou krajinou, v ktorej bude tvoriť Charta základných práv
neoddeliteľnú súčasť maďarského právneho systému. Nebude sa uplatňovať len v oblastiach,
na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie, ale bude na vrchole hierarchie celého právneho
systému a bude prevládať nad všetkými ostatnými právnymi predpismi alebo nariadeniami,
či už v prípade trestného práva, predpisov v oblasti médií, alebo v iných oblastiach.

Uvedená skutočnosť by vás mala všetkých uistiť, že naša krajina v plnej miere dodržiava
a bude dodržiavať základné pravidlá, základné hodnoty a základné zásady, ktoré sú spoločné
pre nás všetkých.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

V súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku som dostal šesť návrhov uznesení (4) .

– Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Csaba Sógor (PPE),    písomne. – (HU) Moji kolegovia poslanci vo svojom návrhu uznesenia
požiadali Európsku komisiu, aby pri kontrole maďarského zákona o médiách zohľadnila

(4) Pozri zápisnicu.
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aj ustanovenia Charty základných práv a aby v prípade, keď sa vláde nepodarí zmeniť
a doplniť zákon v rámci stanoveného termínu, začala voči Maďarsku konanie o porušení
predpisov. Moji kolegovia poslanci rovnako žiadajú, aby Komisia ešte v priebehu tohto
roka začala vytvárať európsky regulačný rámec na zaručenie presadzovania slobody médií
v členských štátoch. S radosťou som zaregistroval, že ustanoveniam Charty základných
práv sa venuje čoraz väčšia pozornosť, a z uvedeného dôvodu navrhujem, aby Komisia
preskúmala uplatňovanie charty aj v prípade slovenského jazykového zákona, a to
predovšetkým jej článkov 21 a 22. Okrem toho vítam skutočnosť, že sa predložila
požiadavka na vypracovanie návrhu európskej smernice o zaručení nedotknuteľnosti
slobody médií. Som presvedčený, že vytvorenie podobného regulačného rámca by bolo
úplne opodstatnené v súvislosti s problémami pôvodných národnostných menšín.
Dôvodom je to, že v Európskej únii sú krajiny, v ktorých neexistuje požiadavka na vyvážené
spravodajstvo, čo vedie k porušovaniu práv európskych občanov, ktorí žijú už stáročia na
rovnakom území, ak však používajú svoj rodný jazyk, stanovujú sa im sankcie.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    písomne. – (PL) Sloboda médií a ich
pluralita patria medzi základné slobody, na ktorých je založená Európska únia. Z uvedeného
dôvodu mám veľkú radosť, že Európska komisia dôrazne zareagovala na informácie
v súvislosti s maďarským zákonom o médiách a začala skutočne konať. Ako človek, ktorý
pracoval mnoho rokov v médiách, budem so záujmom sledovať prácu odbornej skupiny,
ktorej vytvorenie oznámila pani komisárka Kroesová a ktorá má poskytovať Komisii
poradenstvo pri prijímaní ďalších opatrení. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že právna
analýza súladu maďarského zákona o médiách s európskymi právnymi predpismi, ktorú
vykonala Komisia, bohužiaľ, poukázala na slabé stránky európskych právnych predpisov,
predovšetkým smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Je paradoxné, že smernica
neposkytuje Komisii dostatok manévrovacieho priestoru. Komisia tak pri analýze
maďarského zákona musela „prispôsobiť“ určité argumenty, aby nevychádzali zo smernice,
ale skôr zo samotnej zmluvy (zo slobody podnikania). Uvedomujem si, že Európska únia
má v oblasti audiovizuálnej politiky obmedzenú právomoc, avšak na druhej strane som
presvedčená, že médiá, ktoré tvoria jeden zo základov demokracie, musia mať určité
minimálne práva a musia podliehať spoločným normám. Z uvedeného dôvodu súhlasím
so stanoviskom našej politickej skupiny, Skupiny progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente, v súvislosti s potrebou revízie právneho rámca
EÚ s cieľom zaviesť minimálne požiadavky v oblasti slobody a plurality médií a dúfam, že
čoskoro začneme vecnú rozpravu na túto tému.

14. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je odporúčanie (A7-0034/2011) Roberta
Sturdyho v mene Výboru pre medzinárodný obchod o uzavretí Dohody o voľnom obchode
medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou (08505/2010 –
C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE)).

Robert Sturdy,    spravodajca. − Táto dohoda o voľnom obchode je prvou z novej generácie
obchodných dohôd, ktoré začali v roku 2007 ako súčasť celosvetovej európskej iniciatívy.
Celosvetové hospodárstvo, nestabilita a stagnujúci mnohostranný systém zdôraznili
potrebu snahy o posilnenie dvojstranných vzťahov. Je to prvá dohoda o voľnom obchode,
v ktorej Parlament uplatní svoje nové vylepšené právomoci, ktoré mu poskytla Lisabonská
zmluva.
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Dohoda o voľnom obchode je navrhnutá tak, aby podnikom EÚ pôsobiacim v rôznych
hospodárskych odvetviach poskytla rozsiahly a komplexný prístup na juhokórejský trh
prostredníctvom série nových liberalizačných opatrení v colnej oblasti. Zaručuje režim
nad rámec Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v prípade zemepisných ukazovateľov,
vládneho obstarávania, väčšej transparentnosti štátnej pomoci a dôrazného uplatňovania
práv duševného vlastníctva a obsahuje veľmi dôležitú kapitolu o trvalo udržateľnom
rozvoji.

Hoci sú však mnohé výhody okamžité a očividné, viac než čokoľvek iné vítam skutočnosť,
že dohoda o voľnom obchode má účinný dvojstranný ochranný mechanizmus, ktorý EÚ
umožňuje opätovne obnoviť colné sadzby doložky najvyšších výhod (DNV), keby sa
potvrdilo, že táto konkrétna dohoda o voľnom obchode spôsobuje závažné škody
domácemu priemyslu EÚ alebo hrozí, že takéto škody spôsobí. Ide o ochranný
mechanizmus, ktorý sa týka konkrétne obáv citlivých európskych odvetví vrátane
automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky a textilného priemyslu a zaručuje
ochranu, ktorú si vyžadujú. Pri tejto poznámke by som sa chcel poďakovať Pablovi Zalbovi
Bidegainovi za prácu, ktorú vykonal na tejto konkrétnej časti dohody.

Juhokórejský trh ponúka významné nové príležitosti pre tovary a služby EÚ. Tento trh
však bol doteraz relatívne uzavretý pre každoročné vysoké colné poplatky a nákladné
necolné prekážky. Dohodou o voľnom obchode sa rýchlo odstránia vývozné clá vo výške
1,6 mld. EUR, ktoré vývozcovia z EÚ ročne platia. Prinesie výhody európskym vývozcom
priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov, okamžité úspory v chemickom priemysle
– približne 175 miliónov EUR –, vo farmaceutickom priemysle, na automobilových
súčiastkach, priemyselných strojoch a tak ďalej. Za zmienku stojí aj to, že uvedené sumy
sa pravdepodobne ešte zvýšia na základe očakávaného rozmachu obchodu. Kórea
v súčasnosti patrí v celosvetovom meradle medzi najcennejšie vývozné trhy pre
poľnohospodárov z EÚ, pričom ročný objem predaja pre Kóreu predstavuje viac ako 1
mld. EUR. Dohodou o voľnom obchode sa úplne zliberalizuje takmer všetok vývoz z EÚ
v oblasti poľnohospodárstva.

Vývoz tak pre EÚ predstavuje významný zdroj rastu. Podieľa sa na tvorbe bohatstva
a zamestnanosti európskych podnikov a ich zamestnancov a bude predstavovať jeden
z najvýznamnejších faktorov pri stimulovaní hospodárskej obnovy EÚ. Komisia a Európska
asociácia automobilových výrobcov úzko spolupracovali na dosiahnutí tejto dohody.

Celý svet sleduje, ako Európa vedie v zlepšovaní obchodných a hospodárskych vzťahov
s partnermi v každom kúte sveta. Vždy som hovoril, že obchod je skutočným prostriedkom
rozvoja. Odstránením prekážok pre obchod a vybudovaním nových prepojení tvoríme
nové príležitosti. Táto konkrétna dohoda o voľnom obchode ponúka nový prístup. Spolu
s dohodou z Dauhy bude hnacím motorom obnovy a rastu a Európsky parlament bude
nápomocný pri rozhodovaní o budúcnosti celosvetovej obchodnej politiky.

V tomto štádiu by som sa chcel poďakovať Ignaciovi z Komisie. Jeden z ekonómov povedal,
Ignacio, že toto je pravdepodobne najlepšia obchodná dohoda, akú kedy dve zmluvné
strany mohli uzavrieť. Nalieham na všetky skupiny, aby nechali stranou protekcionizmus
a podporili túto dohodu.

Karel De Gucht,    člen Komisie. − Chcel by som sa poďakovať váženým poslankyniam
a váženým poslancom za všetko úsilie, ktoré Parlament vo všeobecnosti a konkrétne Výbor
pre medzinárodný obchod vynaložili na zabezpečenie rýchleho hodnotenia – a, dúfajme,
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ratifikácie – Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou. To umožní nadobudnutie
jej platnosti.

Táto komplexná úloha obsahovala dva hlavné procesy: ukončenie rokovaní o kórejskej
ochrannej doložke zavedením dvojstrannej ochrannej doložky Dohody o voľnom obchode
medzi EÚ a Kóreou a prípravu súhlasu s touto zmluvou.

Vítam dohodu v prvom čítaní medzi Radou a Parlamentom o ochrannej doložke. Vykonaná
práca nielenže zabezpečila legislatívu, ktorá poskytne nevyhnutnú ochranu priemyslu EÚ,
ale potvrdila aj spoločný záväzok Parlamentu, Rady a Komisie vytvárať účinné zákony.
Bol to tiež prvý dokument o obchode, pri ktorom Parlament vystupoval ako jeden zo
spoluzákonodarcov v zmysle Lisabonskej zmluvy. Výsledok jeho zapojenia sa je skutočne
pôsobivý.

Nebudem opakovať zoznam výhod, ktoré má Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ
a Kóreou priniesť hospodárstvu EÚ: v minulosti sme tu o nich podrobne diskutovali a pán
Sturdy ich len zhrnul. Dovoľte mi namiesto toho v krátkosti umiestniť dohodu s Kóreou
do širšej perspektívy budúcej obchodnej politiky EÚ, ako navrhla Komisia vo svojom
oznámení z 9. novembra 2010, a zrekapitulovať základné princípy našej politickej línie.

Predovšetkým budeme naďalej uprednostňovať viacstranný kanál WTO ako najlepší spôsob
na liberalizáciu obchodu a stanovenie pravidiel na riadenie celosvetového obchodu. Napriek
prekážkam a patovej situácii od polovice roku 2008 sa aktívne usilujeme o ukončenie kola
rokovaní o rozvoji v Dauhe, a to 10 rokov po ich začatí. Stále sa veľmi oplatí dosiahnuť
dohodu, nielen pre hospodárske zisky, ale aj v záujme rozširovania WTO. Z tohto dôvodu
som sa podujal zorganizovať stretnutie ministrov pre obchod siedmich najdôležitejších
obchodných krajín v Davose s cieľom konkrétne diskutovať o tom, ako ďalej pokračovať
a dostať sa do záverečného štádia po impulze zo samitu G20 v Soule. Domnievam sa, že
naše stretnutie bolo úspechom a vysokí úradníci teraz intenzívne pracujú na dosiahnutí
politického zlomu v lete.

Ako sme však v novembri povedali, dvojstranné a mnohostranné vzťahy sa navzájom
nevylučujú. V skutočnosti to môže byť aj tak, že liberalizácia podnecuje ďalšiu liberalizáciu.
Usilovali sme sa o dvojstranné obchodné dohody, ktoré vytvárajú skutočnú pridanú
hodnotu v porovnaní s tým, čo možno dosiahnuť prostredníctvom WTO, a budeme sa
o to usilovať aj naďalej, pretože tempo viacstranného pokroku je nevyhnutne pomalé. To
bolo a je našou základnou motiváciou pri usilovaní sa o dohodu o voľnom obchode
s Kóreou.

Dnes zopakujem záväzky Komisie voči Európskemu parlamentu, ktoré Komisia prijala
v súvislosti s uplatňovaním kórejskej ochrannej doložky a Dohody o voľnom obchode
medzi EÚ a Kóreou.

V zmysle ochrannej doložky bude Komisia predkladať výročnú správu Európskemu
parlamentu a Rade o vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou a bude
pripravená diskutovať s Výborom pre medzinárodný obchod o akýchkoľvek záležitostiach
vyplývajúcich z vykonávania tejto dohody.

Komisia bude dôsledne monitorovať vykonávanie záväzkov Kórey v regulačných otázkach,
najmä vrátane záväzkov súvisiacich s technickými predpismi v automobilovom priemysle.
Monitorovanie musí zahŕňať všetky aspekty necolných prekážok a jeho výsledky sa musia
zdokumentovať a správy o nich predkladať Európskemu parlamentu a Rade.
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Mimoriadna dôležitosť sa bude pripisovať účinnému plneniu záväzkov v oblasti práce
a životného prostredia v kapitole 13: Obchod a trvalo udržateľný rozvoj dohody o voľnom
obchode. V tejto súvislosti sa Komisia obráti na domácu poradnú skupinu, ktorú budú
tvoriť zástupcovia obchodných organizácií, odborových zväzov a mimovládnych
organizácií. Vykonávanie kapitoly 13 dohody o voľnom obchode sa musí riadne
zdokumentovať a správy sa musia predkladať Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia súhlasí aj s dôležitosťou poskytovania účinnej ochrany v prípade náhleho nárastu
dovozu v citlivých odvetviach vrátane malých automobilov. Monitorovanie citlivých
odvetví musí zahŕňať automobilový a textilný priemysel a spotrebnú elektroniku. V tejto
súvislosti Komisia poznamenáva, že odvetvie výroby malých automobilov možno
považovať za relevantný trh na účely prešetrenia ochranných opatrení.

Komisia poznamenáva, že označovanie vonkajších výrobných zón na Kórejskom polostrove
v súlade s ustanoveniami článku 12 protokolu o pravidlách pôvodu by si vyžadovalo
medzinárodnú dohodu medzi stranami, ktorým by Európsky parlament musel dať svoj
súhlas. Komisia bude naďalej v plnej miere informovať Parlament o rokovaniach Výboru
pre vonkajšie výrobné zóny na Kórejskom polostrove.

Komisia tiež uvádza, že ak sa pre výnimočné okolnosti rozhodne predĺžiť trvanie prešetrenia
v súlade s článkom 4 ods. 3 kórejskej ochrannej doložky, zabezpečí, aby takéto predĺženie
netrvalo dlhšie ako do termínu platnosti akýchkoľvek prechodných opatrení zavedených
v súlade s článkom 5.

Komisia a Európsky parlament navyše súhlasia s dôležitosťou úzkej spolupráce pri
monitorovaní vykonávania Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou a ochrannej
doložky.

Ak EP na tento účel prijme odporúčanie na iniciovanie prešetrenia ochranných opatrení,
Komisia bude dôkladne skúmať, či sú splnené podmienky v zmysle nariadenia pre iniciáciu
ex officio. Ak Komisia posúdi podmienky ako nesplnené, predloží správu Výboru pre
medzinárodný obchod vrátane vysvetlenia všetkých faktorov relevantných pre iniciáciu
tohto prešetrenia.

Na žiadosť Výboru pre medzinárodný obchod musí Komisia predkladať výboru správy
o akýchkoľvek konkrétnych znepokojeniach súvisiacich s vykonávaním záväzkov Kórey
v oblasti necolných prekážok alebo kapitolou 13 dohody o voľnom obchode. To je koniec
citátu.

Na záver mi dovoľte rozviesť dve záležitosti, ktoré vás budú zaujímať: kórejskú legislatívu
o emisiách CO2 automobilov a doplňujúcu dohodu k návrhu dohody o voľnom obchode
medzi Kóreou a USA (KORUS), ktorá bola uzavretá v decembri 2010.

Dňa 24. januára 2011 Kórea potvrdila, že sa zavedú určité zmeny predchádzajúceho
návrhu legislatívy v oblasti CO2, ktoré budú dostatočne riešiť viacero znepokojení, ktoré
vyjadrili európski výrobcovia automobilov, pričom zachovajú ambiciózne ciele Kórey na
znižovanie emisií. Zmeny, ktoré Komisia víta, nezmenia celkové emisie, ale zabezpečia
spravodlivejšie rozdelenie zaťaženia medzi kórejských a európskych výrobcov automobilov.

Nepochybujte o tom, že stanovisko EÚ o kórejskej legislatíve v oblasti CO2 sa úzko
koordinovalo vo všetkých štádiách v rámci Komisie a najmä s našou kolegyňou Connie
Hedegaardovou a generálnym riaditeľstvom pre oblasť klímy s cieľom zabrániť oslabeniu
úsilia Kórey o ochranu životného prostredia.
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Pokiaľ ide o doplňujúcu dohodu k návrhu dohody o voľnom obchode medzi Kóreou a USA
uzavretú v decembri 2010, Komisia v nej nezistila prvky, ktoré by mohli mať negatívny
vplyv na EÚ. Skontaktujem sa však so svojím kórejským kolegom, aby som zabezpečil, že
v budúcnosti nevznikne konkurenčná nevýhoda pre automobilový priemysel EÚ, pokiaľ
sa neharmonizované automobilové bezpečnostné normy nebudú uplatňovať
reštriktívnejším spôsobom ako v čase rokovaní.

Komisia bude podrobne monitorovať vykonávanie tohto ustanovenia. Predovšetkým
pracovná skupina pre motorové vozidlá a súčiastky vytvorená na základe dohody o voľnom
obchode bude skúmať praktické aspekty jej vykonávania s cieľom zaručiť, aby sa problémy
s prístupom na trh riešili účinne a rýchlo.

Na záver si želám zdôrazniť, že dohoda medzi EÚ a Kóreou poskytne nielen dôležité výhody
pre európskych vývozcov na kórejský trh, ale bude aj jasným signálom nášho rozhodnutia
usilovať sa o nové príležitosti v kľúčových ázijských hospodárstvach.

Riešime aj obavy niektorých zainteresovaných subjektov pomocou účinnej a efektívnej
ochrannej doložky. Keďže to podlieha bežnému legislatívnemu postupu, Rada aj tento
Parlament zaviedli mechanizmy, ktoré umožnia reagovať na vnímané riziká, ak sa zmenia
na skutočnosť.

S touto dohodou o voľnom obchode a ochrannou doložkou máme vynikajúci balík, ktorý,
ako dúfam, zajtra podporíte.

PREDSEDÁ: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Daniel Caspary,    spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného
o stanovisko. – (DE) Medzinárodný obchod a vývoz sú dôležitým zdrojom rastu
a zamestnanosti v Európe. Dohoda o voľnom obchode, o ktorej dnes vedieme rozpravu,
posilní konkurencieschopnosť Európskej únie a poskytne našim podnikom výrazne lepší
prístup k mimoriadne dynamickému regiónu rastu. Európske aj kórejské hospodárstva
z toho budú mať veľký úžitok. Náš hrubý domáci produkt sa zvýši. To by mohlo viesť
k vytvoreniu nových pracovných miest. Náš vývoz do Kórey sa podľa všetkých predpovedí
počas niekoľkých nasledujúcich rokov zdvojnásobí, pretože sa odstránia colné a necolné
obchodné prekážky. Úľava v zmysle samotných ciel dosiahne ročne 1,6 mld. EUR. Pre
Európsku úniu to bude znamenať významný nový obchod s tovarmi a službami v hodnote
až 19 mld. EUR.

Mimoriadne ma teší, že pri rokovaniach Komisia v plnej miere zohľadnila odporúčania
pre rokovania, ktoré vyjadril Európsky parlament v správe pána Martina z roku 2008. Teší
ma tiež, že Európska komisia zohľadnila nielen obavy Parlamentu, ale aj obavy zo strany
priemyslu, a dokázala rozptýliť niektoré obavy iba počas niekoľkých posledných týždňov.
Niečo, čo som predtým nikdy nezažil v oblasti zahraničného obchodu, je pozitívna spätná
väzba dokonca aj z odvetvia poľnohospodárstva, ktoré je pre nás zvyčajne problematickejšie
v oblasti obchodných rokovaní.

V oblasti poľnohospodárstva dohoda uľahčí prístup do Južnej Kórey pre európske
poľnohospodárske výrobky od 1. júla 2011. Doteraz sa iba 2 % našich poľnohospodárskych
výrobkov dostali na juhokórejský trh bez colných poplatkov. Za bravčové mäso sa platia
ročne clá vo výške 240 mil. EUR a za mlieko a mliečne výrobky približne 100 mil. EUR.
Všetky tieto prekážky prístupu na trh pre naše domáce poľnohospodárstvo sa teraz
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odstránia. Potešilo by ma, keby osobitne pre túto oblasť Európska komisia zvážila, ako by
sme mohli zostaviť určitý druh prístupového programu nielen pre malé a stredné podniky,
ale aj pre poľnohospodárstvo v krajinách, pre ktoré bude dohoda o voľnom obchode
prínosom.

Predovšetkým by ma potešilo, keby sme tiež zabezpečili, aby naši partneri v Južnej Kórei
teraz skutočne vykonávali opatrenia na uľahčenie obchodu prisľúbené v dohode. Žiadam,
aby sa jednoznačne monitorovalo, či vznikajú nové prekážky pre obchod, a chcel by som
zablahoželať predovšetkým Komisii.

Úspechy, ktoré dosiahla Komisia a spravodajcovia najmä pri trojstranných rokovaniach,
sú pre nás všetkých príkladom. Dúfam, že zajtra získame tu v Parlamente veľkú väčšinu
hlasov za túto dohodu.

Pablo Zalba Bidegain,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (ES) Na začiatku tohto
parlamentného obdobia, ktoré je mojím prvým, bola jednou z prvých záležitostí, o ktorých
sa viedla rozprava, práve dohoda o voľnom obchode s Kóreou. Určité odvetvia európskeho
priemyslu, najmä automobilový priemysel, jednomyseľne odmietali túto dohodu. Ako
občan regiónu Navarra a Španielska, kde automobilový priemysel predstavuje významnú
súčasť nášho hospodárstva, som cítil povinnosť zapojiť sa, aby som zlepšil, ak nie dohodu,
keďže to už nebolo možné, tak aspoň ochrannú doložku, v ktorej by Parlament mohol
zaviesť zlepšenia.

Chceme teda dosiahnuť dva ciele. Po prvé, ochrániť priemysel a pracovné miesta a po
druhé, zatraktívniť dohodu pre odvetvia priemyslu, ktorých sa týka, najmä pre automobilový
priemysel. Naším cieľom bolo nielen zabrániť úplnému odmietnutiu, ale aj získať ich
podporu pre dohodu. Domnievam sa, že dnes môžeme povedať, že sa nám to podarilo. Je
to vďaka usilovnej práci a odbornosti Parlamentu.

Chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi a tieňovým spravodajcom obidvoch
správ za ich vynikajúcu prácu. Ďakujem, Robert. A ďakujem aj za tvoje slová.

Uznanie patrí aj členom Výboru pre medzinárodný obchod, ktorému predsedá pán Moreira.
¡Muito obrigado!, Vital.

Chcel by som sa poďakovať aj belgickému predsedníctvu Európskej únie za jeho vynikajúcu
prácu. Jeho úsilie prinieslo výsledky v podobe dohody, ktorú sme nakoniec dosiahli
v decembri.

Napokon by som chcel vyzdvihnúť prácu Európskej komisie a najmä príspevok Ignacia
Bercera, za ktorý som najvďačnejší. Zajtra budeme hlasovať za doložku, ktorá bude
účinnejšia, jednoduchšie sa bude uplatňovať a skutočne ochráni európsky priemysel. Dnes
sa veľmi zmiernilo znepokojenie nad dohodou o voľnom obchode s Kóreou. V skutočnosti
by sme mohli povedať, že takmer zmizlo. Momentálne príležitosti, ktoré táto dohoda
prináša, jednoznačne prevažujú nad neistotami. Európsky parlament by mal byť hrdý na
dobre vykonanú prácu.

Bernd Lange,    v mene skupiny S&D. – (DE) Lisabonská zmluva skutočne vytvorila nový
základ pre obchodnú politiku. EÚ je výhradne zodpovedná za obchodnú politiku
a Parlament udeľuje súhlas alebo ho zamieta. Z tohto hľadiska sme získali novú
zodpovednosť. Uplatňovanie tejto novej zodpovednosti bude možné iba vtedy, keď budeme
konať spoločne. Veľmi jasne sme to dokázali v tejto záležitosti. V tejto súvislosti by som
sa chcel poďakovať aj spravodajcom a tieňovým spravodajcom.
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Obchodná politika nie je cieľom sama osebe. Jej cieľom je po prvé, podporiť pracovné
miesta a priemyselný rozvoj v Európskej únii a po druhé, zlepšiť podmienky pre ľudí
v ostatných krajinách sveta. Zámerom obchodnej politiky musí byť dosiahnuť obidva tieto
ciele. Preto musíme hodnotiť túto dohodu z tohto hľadiska. Celkovo je to krok správnym
smerom k splneniu týchto dvoch požiadaviek. Určite však máme niekoľko kritických
poznámok, napríklad k otázke vrátenia cla v Južnej Kórei, ktoré prinesie jednostranné
konkurenčné výhody určitým priemyselným odvetviam v Južnej Kórei, najmä v citlivých
oblastiach, ako je napríklad automobilový priemysel. Z tohto dôvodu bolo správne, že
sme viedli veľmi intenzívne rozhovory o ochrannej doložke a tiež že sme spoločne zaviedli
túto doložku, ktorá zabezpečuje dôsledné monitorovanie presne týchto bodov, aby sme
si mohli byť istí, že možnosti, ktoré poskytuje vrátenie cla v Južnej Kórei, nepovedú
k narušeniu konkurenčného boja v Európe. Parlament tu správne zaviedol ochranné
opatrenia.

Po druhé, cieľom tejto dohody je aj zlepšiť situáciu v Južnej Kórei pre našich kolegov. Južnú
Kóreu ešte čakajú zlepšenia, ktoré musí dosiahnuť v súvislosti s kapitolou 13, predovšetkým
pokiaľ ide o otázku základných pracovných noriem stanovených Medzinárodnou
organizáciou práce (ILO). Dve absolútne kľúčové pracovné normy – č. 87 a č. 98 súvisiace
s kolektívnym vyjednávaním – neboli zavedené, ani ratifikované. Paragraf 314 trestného
zákonníka sa týka marenia obchodnej činnosti. Žiadna z týchto vecí nie je v súlade
s charakterom a ustanoveniami tejto dohody. Pán komisár, spolieham sa teda na vás a na
vyhlásenie, ktoré ste urobili na podporu ochrannej doložky, aby sa zmenila situácia v Južnej
Kórei a aby táto dohoda znamenala plán do budúcnosti, ktorý umožní pokračovanie
globalizácie spravodlivým spôsobom.

Michael Theurer,    v mene skupiny ALDE. – (DE) V súčasnosti sme svedkami historickej
situácie, pretože dohoda o voľnom obchode s Južnou Kóreou, o ktorej vedieme rozpravu
a ktorú zamýšľame prijať, je prvou dohodou o voľnom obchode, o ktorej sa vedie rozprava
v novom lisabonskom systéme, ktorý poskytuje Parlamentu plnú právomoc
spolurozhodovania.

To robí dôležitú oblasť politiky – obchodnú politiku – demokratickejšou. My v Parlamente
to považujeme za dôležité. Rozprava tu v Parlamente dokázala aj to, že pokiaľ ide
o ochranné doložky, boli sme schopní zahrnúť dôležité obavy, ktoré nám dali najavo
pracovníci, spoločnosti a združenia, do vylepšenej ochrannej doložky, ktorej cieľom je
ochraňovať záujmy priemyslu a predovšetkým pracovné miesta v budúcnosti vytvorením
rovnakých a spravodlivých podmienok na konkurenčnú súťaž a zabránením asymetriám.
To je to, na čo sme sa sústredili ako Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu.

Ako tieňového spravodajcu našej skupiny ma teší, že sme v tomto smere boli úspešní.
Mechanizmus vrátenia cla, ktorý spôsobil naše obavy, bol teraz výslovne začlenený do
ochrannej doložky a existuje možnosť pre priemysel a tiež pre Parlament požiadať Komisiu
o vykonanie prešetrenia. Plánuje sa proces monitorovania, ktorý sa má zaviesť
transparentným spôsobom prostredníctvom internetovej platformy, a je väčší priestor na
preskúmanie faktorov, ktoré rozhodnú, či európskemu priemyslu vznikla významná škoda.
Mechanizmy na monitorovanie, ktoré má vykonávať Komisia najmä pre citlivé odvetvia
v prípade nárastu vývozu, sú pripravené. Môžeme začať týmto a sústrediť sa na výhody
spojené s dohodou o voľnom obchode s Južnou Kóreou, ako je napríklad výrazné zníženie
ciel – Komisia očakáva, že podniky v Európe budú schopné ušetriť 1,6 mld. EUR.
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Z tohto dôvodu by som sa chcel poďakovať pánovi komisárovi De Guchtovi, ktorý osobne
usilovne pracoval na tom, aby sme mohli dosiahnuť kompromis, spolu s Radou. Chcel by
som sa poďakovať aj spravodajcom a tieňovým spravodajcom, najmä pánovi Sturdymu
a pánovi Zalbovi Bidegainovi, za ich vynikajúcu prácu. Dosiahli sme tu niečo skutočne
dobré.

Yannick Jadot,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Ide skutočne o prvú veľkú dohodu
o voľnom obchode, ktorú Európa prijala po niekoľkých rokoch, a pokiaľ ide o dohody
o voľnom obchode, treba povedať, že vám nechýbajú ambície – Južná Kórea, Kanada,
India, zoskupenie Mercosur. Nie je žiadna krajina alebo oblasť, ktorá by unikla ambíciám
Európskej komisie, pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode.

V prípade tejto dohody sme videli, že budú iba víťazi, ale stále ma trápi, kto budú tí víťazi,
keď počúvam, že budú v odvetví poľnohospodárstva. Ako zvolený zástupca Bretónska
vám môžem povedať, že v tomto regióne, ktorý vyrába viac ako 60 % francúzskeho
bravčového mäsa, tých niekoľko výhod pre spoločnosti vyrábajúce poľnohospodárske
výrobky nenahradí výpadky v cestovom ruchu, zhoršenie životného prostredia a zdravia
pracovníkov a straty poľnohospodárov.

V skutočnosti je tu aj veľa porazených. Máme teda predstavu o tom, ako bude vyzerať
hospodárska a sociálna Európa po podpísaní všetkých týchto dohôd o voľnom obchode?
Nie, nemáme a koniec koncov ani nevieme, či ostane nejaké priemyselné alebo hospodárske
odvetvie, pre ktoré budú tieto dohody o voľnom obchode prínosom.

Navyše, a čo je dôležitejšie, pán komisár, akokoľvek sa nám snažíte nahovoriť, že
nespochybňujeme politiku Južnej Kórey v oblasti životného prostredia a zmeny klímy,
nie je to pravda. Budeme môcť vyvážať obrovské limuzíny, tie automobily, ktorých
výrobcovia vynakladajú najmenej úsilia na boj proti zmene klímy a ktorých táto zmluva
odmení.

Po prvýkrát Európska únia spochybňuje politiku v oblasti zmeny klímy jedného zo svojich
obchodných partnerov. Začala Európska komisia meniť pod tlakom Kanady svoju smernicu
o kvalite palív?

Domnievame sa, že poradie ambícií Európy je zlé: životné prostredie a klíma musia mať
prednosť pred obchodom. Z tohto dôvodu bude naša skupina hlasovať proti tejto dohode.

Helmut Scholz,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Dohodou o voľnom obchode medzi
EÚ a Kóreou podpísanou v októbri 2010, ktorú Komisia a Rada nazvali najambicióznejšou
dohodou svojho druhu, aká kedy bola dohodnutá medzi EÚ a vysoko industrializovaným
štátom, sa dvojstranné ochranné clá znížia približne o 98 % počas nasledujúcich piatich
rokov. Obchodná výmena medzi EÚ a Kóreou sa má zdvojnásobiť v strednodobom
horizonte, čo údajne urýchli hospodársky rast a vytváranie pracovných miest a prosperity.
Naša skupina a ja osobne máme oprávnené pochybnosti o tejto predpovedi.

Okrem mantry úlohy voľného obchodu ako istého spasiteľa celosvetového hospodárstva,
ktoré je v súčasnosti v chúlostivom stave, čo odráža aj samotná dohoda o voľnom obchode,
z dohody nie je jasné, či bude alebo nebude schopná pomôcť nám poradiť si s celosvetovými
problémami, ktoré vznikli v dôsledku zmeny klímy a nevyhnutnej zásadnej hospodárskej
reštrukturalizácie. Aké sú kritériá účinnosti a aké sú kritériá voľného obchodu? Zároveň,
pán komisár, dohoda o voľnom obchode, ktorá bola uzavretá, sotva obsahuje nejaké
zmienky o trvalej udržateľnosti v budúcnosti, o orientácii zmeny alebo o medzinárodnej
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hospodárskej spolupráci. Uzatvára sa dohoda, v ktorej sa stále porušujú normy
Medzinárodnej organizácie práce.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Anna Rosbach,    v mene skupiny EFD. – (DA) Zajtra budeme hlasovať o dohode o voľnom
obchode s Kóreou, ktorá vznikala dlho. Väčšina z nás bude súhlasiť s tým, že ide o situáciu,
v ktorej sú obe strany víťazmi. Bude mimoriadne prínosná pre európskych
poľnohospodárov a hospodárske subjekty. Nesmieme však ignorovať skutočnosť, že
dohoda neprináša pre európske spoločnosti a kórejských poľnohospodárov len výhody.
Pre niektoré odvetvia bude dohoda prínosom, zatiaľ čo iné na ňu nevyhnutne doplatia.
V budúcnosti si budú teda občania môcť kupovať lacnejšie technologické výrobky
a automobily z Kórey. Na druhej strane Kórea dostane prepotrebné potraviny z Európy,
ako aj lieky a luxusné tovary. Dohoda môže viesť aj k lepším environmentálnym
a pracovným podmienkam v Kórei – to je niečo, čo stojí za zmienku a je potešujúce. Dúfam,
že dohoda rýchlo nadobudne platnosť, najmä ak chce EÚ výhodu prvého v poradí pred
USA, ktoré takisto rokujú s Kóreou o podobnej dohode. Na záver by som sa chcela
poďakovať všetkým zúčastneným spravodajcom za ich neúnavnú a vysoko kompetentnú
prácu.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Zajtra budeme hlasovať o dohode o voľnom obchode
s Južnou Kóreou. Musím povedať, že na prvý pohľad vyzerá dobre. Delegácia holandskej
Strany za slobodu (PVV) je dôrazným zástancom voľného obchodu. Nanešťastie Európska
únia nemohla odolať pokušeniu pridať k dohode ochrannú doložku. To znamená, že
spoločnosti neschopné konkurencie budú chránené, keď sa nebudú vedieť udržať
v konkurenčnom boji s kórejskými výrobkami.

Inými slovami, ak sa európsky spotrebiteľ rozhodne kúpiť si kórejské výrobky namiesto
európskych z jednoduchého dôvodu, pretože budú kvalitnejšie alebo lacnejšie, potom sa
opäť uplatnia obchodné prekážky. Pozrite sa, ako sa opäť prejavila zlá európska tendencia
k protekcionizmu a trhovým zásahom.

Pán predsedajúci, voľný obchod, ktorý neznamená pre európsky priemysel žiadnu
nevýhodu, je, samozrejme, ilúzia. Preto je snaha prekonať to začlenením ochrannej doložky
a poskytnutím kompenzácie znevýhodneným priemyselným odvetviam absolútne
pomýleným riešením.

Umožní to priemyselným odvetviam, ktoré sú slabé v konkurenčnej súťaži, pokračovať
v tom, čo robili odjakživa, namiesto prispôsobenia sa konkurencii. Čo je horšie, kto za to
v konečnom dôsledku zaplatí? Presne tak, žiaľ, naši občania. Ako spotrebitelia budú
donútení preplatiť svoje nákupy a navyše ako daňovníci budú musieť dokonca zaplatiť za
požadovanú kompenzáciu.

Ako mám vysvetliť svojim voličom, že čoskoro budú musieť zaplatiť účet, ak napríklad
Fiat stratí určitú časť svojho podielu na trhu v prospech Kie? Tieto pravidlá nemajú miesto
v dohode o voľnom obchode. V praxi to nie je nič iné ako dotovanie nevýkonných
spoločností európskymi občanmi. Voľný obchod? Aká veľkolepá myšlienka, ale, prosím,
vynechajme túto ochrannú doložku.

Elisabeth Jeggle (PPE).   – (DE) Južná Kórea je skutočne veľmi dôležitým trhom pre
výrobky európskeho priemyslu – zdôrazňovalo sa to a zdôrazňovali sa najmä automobily
–, ale takisto pre poľnohospodárov. Chcela by som zdôrazniť, že potrebujeme, aby to bolo
situácia, v ktorej budú víťazmi obidve strany. Prichádza nová generácia, čo je dobrá vec.
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Dohoda s Južnou Kóreou obsahuje kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá pokrýva
pracovné normy, environmentálnu politiku a mechanizmus monitorovania, ktorý má
zahrnúť občiansku spoločnosť. To je tiež dobré.

Dohoda o voľnom obchode je krok správnym smerom a chcela by som sa poďakovať
všetkým zúčastneným a zdôrazniť, že vykonali vynikajúcu prácu. Napriek tomu by som
chcela požiadať o jednoznačné pravidlá pre výrobný reťazec ako celok, najmä v súvislosti
s potravinami. Nemali by sme brať do úvahy iba konečný výrobok a nemal by to byť iba
poľnohospodársky priemysel, ktorý bude mať úžitok, mali by ho mať aj poľnohospodári.

V záujme európskych spotrebiteľov a našich poľnohospodárov, keď sa zliberalizujú
obchodné toky, musí sa absolútne zaručiť, aby poľnohospodárske výrobky, ktoré sa budú
dovážať do Európskej únie, spĺňali naše prísne normy súvisiace s ochranou životného
prostredia, zvierat a spotrebiteľov od momentu svojho vzniku počas celého výrobného
reťazca.

Zajtra podporím stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod, ale pokiaľ ide o ďalšie
snahy o liberalizáciu, dôrazne žiadam, aby sa zohľadnilo aj odvetvie potravín
a poľnohospodári.

Vital Moreira, (S&D).   – (PT) Vo svojej funkcii ako predseda Výboru pre medzinárodný
obchod by som chcel predovšetkým vysloviť spokojnosť s tým, že sa práve chystáme
úspešne ukončiť svoju prvú veľkú skúšku v uplatňovaní právomocí spoločného
rozhodovania, ktoré nám poskytla Lisabonská zmluva v oblasti obchodných dohôd.
Domnievam sa, že sme svoje právomoci uplatnili s veľkým zmyslom pre zodpovednosť
a že je správne poďakovať sa spravodajcom a tieňovým spravodajcom a tiež vyjadriť
vďačnosť za ochotu spolupracovať zo strany Komisie a Rady počas belgického predsedníctva
v rámci rokovaní o ochrannej doložke.

Treba pripomenúť, že v hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo vo Výbore pre medzinárodný
obchod, bola drvivá väčšina za odporúčanie schválenia dohody o obchode a prijatie
nariadenia o ochrannom mechanizme. To dokazuje, že Parlament je schopný vytvoriť
širokú politickú koalíciu za väčšiu otvorenosť v medzinárodnom obchode v súlade s jednou
zo zásad stanovených v samotnej obchodnej dohode.

Obchodná dohoda je podľa môjho názoru obojstranne výhodná. Pri vzájomnom otvorení
obidvoch trhov môže každé hospodárstvo ťažiť zo svojich konkurenčných výhod.
Obchodná dohoda nielenže odstráni colné a necolné prekážky, ale zahrnie aj otvorenie
trhu s verejným obstarávaním, zabezpečí práva duševného vlastníctva a ochráni práva
zamestnancov a environmentálne normy.

Po ratifikácii dohody, čo bude, dúfajme, zajtra, sa musíme rozhodne posunúť do ďalšieho
štádia, ktorým je jej vykonávanie.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Táto dohoda obsahuje doložku, ktorá nás nepresvedčila
a nikdy nás nepresvedčí. Hovorím o vrátení cla, ktoré Kórea dostane za dovoz výrobkov
z Číny alebo z iných krajín. Už sme o tom diskutovali, ale ako liberálny demokrat považujem
toto opatrenie za hlboký omyl. Je to druh dotácie vývozu a bol by som rád, keby sme pri
hlasovaní o tejto dohode mali záruku, že táto doložka nebude znamenať precedens a že
sa nestane súčasťou žiadnej inej dohody v budúcnosti.

Zajtrajšie hlasovanie ukončí jednu časť cesty, ktorú sme spoločne prešli, ale iba jednu časť,
pretože vzťah medzi Parlamentom a Komisiou musí pokračovať aj vzhľadom na skutočné
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vykonávanie ochrannej doložky. V záujme európskeho priemyslu a európskych pracovníkov
nemôžeme urobiť žiadnu chybu pri jej vykonávaní, inak budeme čeliť obrovským
problémom pri budúcich dohodách.

Teraz je na Ďalekom východe rok zajaca, preto dúfam, že európsky priemysel pobeží ako
zajac a využije to, čo mu môže ponúknuť táto dohoda.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Stále si veľmi dobre pamätám – podobne ako súčasné
udalosti v Egypte a Tunisku –, keď ľudia v Kórei, najmä mladí ľudia, vyšli do ulíc a tvárou
v tvár policajným obuškom a zbraniam bojovali za slobodu, demokraciu a sebaurčenie.
To, čo sa stalo odvtedy, je neuveriteľné. Je neuveriteľné, ako veľa sa dosiahlo v Kórei, pokiaľ
ide o demokraciu, sebaurčenie a slobodu, ale aj pokiaľ ide o hospodárstvo a teraz čoraz
viac aj o životné prostredie. Vďaka tomu je Kórea dobrým príkladom pre mnohé iné ázijské
krajiny a je tiež krajinou, s ktorou užšiu spoluprácu veľmi vítam, spolu s našou prácou na
odstránení colných prekážok a zavedení spravodlivejšieho obchodu.

Napriek tomu dnes odmietame túto dohodu a existuje na to množstvo konkrétnych
dôvodov, z ktorých niektoré spomenul náš kolega pán Jadot. Okrem toho, čo bolo
povedané, by som chcel spomenúť aj nariadenie v oblasti finančného sektora, ktoré
považujeme za krok nesprávnym smerom. Sú na to však aj zásadné dôvody. Uzatvárame
čoraz viac dohôd o voľnom obchode, z ktorých každá podnecuje vznik ďalšej. To, čo
potrebujeme, nie je spleť ďalších nových jednotlivých dohôd, ale spravodlivé a férové
pravidlá pre svetový obchod ako celok.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Dohoda o voľnom obchode nemôže byť
iba o clách. Musí byť aj o právach duševného vlastníctva.

Podnik v mojom volebnom obvode, Avon Protection, je svetovým popredným výrobcom
plynových masiek. Avon sa domnieva, že jeho patenty boli porušené juhokórejskou
spoločnosťou, ktorá jednoducho vyrába kópie. V Južnej Kórei by mala byť ochrana patentov,
ale dá kórejský súd skutočne za pravdu britskej spoločnosti a nie kórejskej?

Aby voľný obchod fungoval, musia existovať rovnaké podmienky a, áno, ochranná doložka
ako tá od Pabla Zalbu Bidegaina je užitočná, ale druhý signatár musí tiež zaručiť, že dohoda
bude skutočne obojstranná, inak sa dohoda o voľnom obchode, z ktorej by mali mať úžitok
obidve strany, jednoducho stane úplne jednostrannou.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Domnievam sa, že je nesprávne zmeniť rozpravu o dohode
o voľnom obchode s Kóreou na patovú situáciu medzi údajnými neoprotekcionistami
a skalnými zástancami voľného obchodu. Tiež sa domnievam, že je nesprávne, aby Komisia
vystupovala skôr ako agentúra na rozvoj hospodárstva služieb než ako politická vláda
500 miliónov Európanov, ktorá by mala vytvoriť rovnováhu medzi úvahami súvisiacimi
s rastom na jednej strane a zamestnanosťou a rozdelením bohatstva na druhej strane.

Čo nás odlišuje od USA, ktoré ešte neratifikovali túto dohodu – a vieme prečo –, a to sa
týka aj vzťahov s Kóreou, je skutočnosť, že žiadna zo svetových hospodárskych veľmocí
nevystavuje svoj kvalitný – a zdôrazňujem slovo „kvalitný“ – výrobný priemysel
nevyhnutným rozkladným procesom ako obeť na oltár finančných záujmov, konfrontujúc
londýnskych úradníkov s pracovníkmi moderných európskych tovární, čo je presne to,
čo robí Európa tesne po kríze.

To všetko, pán Sturdy, pán komisár, nemá absolútne nič do činenia s neoprotekcionizmom.
V opačnom prípade by sme museli zahrnúť do tejto kategórie ministrov pre priemysel
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Španielska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Francúzska a Talianska, ktorí vo vydaní denníka
Le Monde z 10. februára zopakovali potrebu postaviť záujem Spoločenstva do stredobodu
úsilia európskych inštitúcií s konštatovaním, že v tomto prípade ho určite nemôže ochrániť
ochranná doložka bez ohľadu na to, aká cenná by mohla byť.

Uskutočnilo sa vynikajúce akademické cvičenie v oblasti medzinárodných obchodných
vzťahov, ale nekonali sme v záujme Európy. Z tohto dôvodu...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Táto dohoda o voľnom obchode je prvou dohodou
na preskúmanie, odkedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, a preto sa my poslanci
domnievame, že skutočne nemôže nadobudnúť platnosť, kým nezískame silné záruky,
záruky, ktoré musia navyše slúžiť ako model pre budúce obchodné dohody. Z tohto dôvodu
bude na nás – na vás a na nás – zabezpečiť riadne vykonávanie týchto mechanizmov
s cieľom chrániť európske hospodárstvo v prípade narušenia konkurenčnej súťaže.

To by nás však v žiadnom prípade nemalo zbaviť povinnosti strategicky myslieť v dvoch
oblastiach. Po prvé, s cieľom zaručiť skutočne spravodlivú hospodársku súťaž je nevyhnutné,
aby sa v obchodných dohodách zohľadnili sociálne, zdravotné a environmentálne normy.
To je nevyhnutná požiadavka.

Mojou druhou poznámkou je, že Európa si konečne musí zabezpečiť nástroje potrebné
na zachovanie alebo obnovenie výrobnej kapacity, napríklad priemyselnej alebo
poľnohospodárskej výrobnej kapacity, a na zachovanie – a to je absolútne nevyhnutné
pre jej budúcnosť – technologického pokroku.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Dúfam iba, že to, o čom práve diskutujeme, neskončí
ako ďalšia a možno posledná rana z milosti pre naše hospodárstva. Už teraz sme zaplavení
tovarom, ktorý sa vyrába s nízkymi alebo veľmi nízkymi nákladmi, s pôvodom z východnej
alebo juhovýchodnej Ázie. Mnohé talianske spoločnosti, najmä malé a stredné podniky,
sa dostali na kolená pre nespravodlivú hospodársku súťaž. To znamená, že nemôžu súťažiť
na trhu, čo má tragické dôsledky pre hospodárstvo a najmä pre zamestnanosť.

Táto dohoda obsahuje rôzne ochranné mechanizmy a doložky, ale kto nás môže uistiť
o tom, že sa tieto pravidlá neskôr skutočne uplatnia? Ešte je stále veľa neznámych faktorov
a možný prínos pre niekoľkých veľkých výrobcov nemožno vždy preniesť na samotných
malých výrobcov. V našom regióne, Toskánsku, je náš textilný priemysel – historická
hnacia sila – už vo vážnej situácii pre ázijskú konkurenciu. Dúfam iba, že samotná Európa
touto dohodou neuštedrí smrteľný úder tomuto odvetviu a okrem toho pravdepodobne
mnohým iným.

Nebudeme hlasovať za túto dohodu.

Peter Šťastný (PPE).   – (SK) Od začiatku vyjednávaní v máji 2007 prešla dohoda o voľnom
obchode s Južnou Kóreou dlhou a ťažkou cestou. Napriek jasným prínosom pre obe strany
boli niektoré kľúčové odvetvia európskeho priemyslu vystavené vážnym nebezpečenstvám.
Ja som tiež vyjadril svoje výhrady na pôde tohto Parlamentu a žiadal som férové a vyvážené
pravidlá hry.

Riešením bola bilaterálna poistná doložka. Rád by som týmto poďakoval pánom Robertovi
Sturdymu a Pablovi Zalbovi za ich leadership v úlohe spravodajcov, ako aj všetkým ostatným
zúčastneným. Vďaka ich spoločnému úsiliu ekonomiky EÚ a Južnej Kórey budú bohatšie
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o miliardy eur. Od júla 2011 budú ozajstnými víťazmi tejto dohody spotrebitelia a občania
oboch strán.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Každý hovorí, že dohoda o voľnom obchode s Kórejskou
republikou je inštitucionálna a strategická inovácia zo strany Únie. Naopak, je to nevyvážená
dohoda, ktorá bude mať negatívny vplyv na európsky výrobný priemysel.

Zrušenie cla na kórejské výrobky výmenou za zvýšenie environmentálnych a sociálnych
štandardov v Kórei nemožno považovať za spravodlivé. Kórejský lodiarsky priemysel
využíva značnú štátnu podporu, ktorá mu umožnila dosiahnuť podiel 30 % na svetovom
trhu. Znamená to, že európsky priemysel, či už automobilový, textilný, chemický, alebo
akýkoľvek iný sa musia brániť proti hospodárskej súťaži, ktorá aj keď formálne nie je
nespravodlivá, v skutočnosti je nespravodlivá.

Zavedenie ochrannej doložky je primerané opatrenie, ale nie je dostatočné na zaplátanie
mnohých nedostatkov v dohode. Z tohto dôvodu vyzývam Európsku komisiu, aby bola
obozretnejšia, ak chce skutočne obhajovať európske hospodárske záujmy.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) To je vrchol predstavy o obchode, ktorý poháňa
výhradne hospodárska súťaž namiesto harmonizácie a reciprocity, teda hospodárskej
súťaže medzi krajinami, výrobcami a pracovníkmi.

Veľké hospodárske skupiny a nadnárodné spoločnosti ako vždy očakávajú od tejto dohody
o voľnom obchode zisky vo výške miliónov eur. Ako vždy však chýba druhá strana mince:
obetovanie miliónov malých výrobcov a malých a stredných podnikov, obetovanie
životného prostredia, zničenie výrobnej kapacity a pracovných miest a útok na mzdy
a práva pracovníkov.

Táto dohoda ovplyvní predovšetkým krajiny ako Portugalsko a regióny, ktoré sú najviac
závislé od dotknutých odvetví: od textilného priemyslu, automobilov a súvisiacich
komponentov a elektroniky. Je dôležité, že samotný spravodajca predpovedal nevyhnutné
prepúšťanie v celej Európe, ale vieme aj to, že odborové organizácie a miestne organizácie
v Kórejskej republike sú proti tejto dohode.

Z tohto dôvodu je jasné, kto bude víťaz a kto porazený, keď sa dohoda napokon uzavrie.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Táto dohoda o obchode s Južnou Kóreou je ambiciózna
a komplexná. Pomôže odstrániť hlavné prekážky obchodu a európske spoločnosti budú
môcť mať z toho úžitok. Väčší prístup na juhokórejský trh zlepší trhovú pozíciu európskych
spoločností.

Vzhľadom na skutočnosť, že ostatní hlavní aktéri, ako napríklad USA, Čile a krajiny
Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), majú ambíciu viesť alebo už začali viesť
obchodné rokovania s Južnou Kóreou, to je veľmi dôležitý krok. Touto dohodou Európska
únia ukázala, že sa neuzatvára pred otvoreným a trvalo udržateľným obchodom v čase,
keď niektoré iné štáty prejavujú protekcionistické tendencie. Obchod ponúka východisko
z hospodárskej krízy. Nesmie sa však dovoliť, aby voľný obchod viedol k pirátstvu.

Oceliarsky a automobilový priemysel sa nad tým znepokojujú a nie celkom bezdôvodne.
Z tohto dôvodu musíme pri vykonávaní dohody dôkladne monitorovať, či sa plnia všetky
podmienky, a musíme zabezpečiť, aby sme v prípade potreby mohli rýchlo a účinne uplatniť
dvojstranné ochranné doložky.

Karel De Gucht,    člen Komisie. − Pokúsim sa byť mimoriadne stručný.
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Po prvé, pokiaľ ide o otázku grófa z Dartmouthu, v prípade, ktorý zahŕňa porušovanie
práv duševného vlastníctva vrátane patentov v tretích krajinách, je primerané, aby dotknutí
prevádzkovatelia mohli využiť dostupné prostriedky vymáhania vrátane súdneho konania
v prípade potreby, keďže ide o prípad medzi dvomi súkromnými spoločnosťami.

V konkrétnom prípade spoločnosti Avon Protection by bolo vhodné, keby sa váš volič
najprv dožadoval odškodnenia za údajné porušenie patentu prostredníctvom existujúceho
právneho rámca v Kórei. Keby dostupné prostriedky na vymáhanie v Kórei neboli
dostatočne spravodlivé alebo rýchle, potom by sa záležitosťou mohla zaoberať Komisia.

Pokiaľ ide o poznámky pána Jadota, pôvodný návrh kórejskej legislatívy by prinútil
európskych výrobcov automobilov znížiť emisie CO2 ich automobilov dvakrát viac ako
v prípade kórejských výrobcov automobilov. Dôvodom bolo najmä to, že navrhované
škrty v emisiách neboli pomerné, ale vysoko progresívne v závislosti od úrovne emisií
konkrétnych automobilov. V dôsledku toho by európski výrobcovia automobilov napriek
zodpovednosti iba za malý podiel na predaji automobilov v Kórei – 3 % v roku 2009 –,
a teda na celkových emisiách CO2 automobilov museli prispievať neúmerne. Ich priemerné
zníženie emisií od roku 2009 do roku 2015 by bolo 23 % v porovnaní s iba 10 % v prípade
ich kórejských kolegov, čo predstavuje 95 % celkového predaja automobilov v Kórei.
Takéto rozdelenie zaťaženia by nebolo spravodlivé a z tohto dôvodu sme o ňom diskutovali
s kórejskými kolegami.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným v legislatívnom procese –
Výboru pre medzinárodný obchod, spravodajcom Komisie, predsedovi Výboru pre
medzinárodný obchod, Rade a našim kolegom v Komisii – za to, čo by som nazval veľmi
dobrým príkladom toho, aký by mal byť proces ratifikácie v zmysle Lisabonskej zmluvy.

Robert Sturdy,    spravodajca. − Takisto by som sa chcel poďakovať pánovi komisárovi.
Celý proces bol vynikajúci. Za tie roky som pracoval na viacerých spolurozhodovacích
postupoch a musím povedať, že tento bol jeden z najlepších. Rozprava medzi našimi
tieňovými spravodajcami bola vynikajúca. Mali sme mimoriadne dobré príspevky prakticky
od všetkých.

Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa pánovi predsedovi Moreirovi. Bez
jeho odbornosti si nemyslím, že by sme dosiahli uspokojivý záver v otázke komitológie,
ktorá bola mimoriadne ťažkým problémovým bodom na konci rokovaní. Dnes sa
spomenuli mnohé otázky. Chcel by som len povedať pánovi Jadotovi: domnievam sa, že
pre vašich výrobcov bravčového mäsa v Bretónsku to bude, dúfam, veľkým prínosom,
Yannick, pretože výrobcovia bravčového mäsa v celej Európe zažívajú zlé časy. Spomínam
to iba preto, že sa venujem poľnohospodárstvu.

Ako som povedal, kvalita rozpravy bola vynikajúca. Vždy budú dva pohľady a pán Susta
má absolútnu pravdu: vždy bude názorový rozpor medzi protekcionistami a zástancami
voľného trhu.

Chcel by som len povedať, že nemôžeme strkať hlavu do piesku a zatvárať dvere a očakávať,
že svet sa bez nás nezaobíde, pretože svet pôjde ďalej, či už s nami, alebo bez nás. Žijeme
v rámci globálneho trhu, či sa nám to páči, alebo nie. Prináša to problémy, ale je to
skutočnosť. Som pevne presvedčený o tom, že to ponúka obrovské príležitosti pre Európsku
úniu, aby sa dostala z problémov súvisiacich s finančnou krízou. Stanovili sme normu pre
budúce dohody. Nebudú však také jednoduché ako táto. Som si istý, že sa dostaneme
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k ďalším, oveľa zložitejším otázkam, a tešíme sa, že na nich budeme spolupracovať
s Komisiou.

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešnej večernej rozpravy. Bola
vynikajúca a dokazuje, aký komplexný vie byť tento Parlament.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra napoludnie (vo štvrtok 17. februára 2011).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    písomne. – (RO) Domnievam sa, že nadobudnutie platnosti
Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou by malo pozitívny vplyv na hospodárstvo
Európskej únie. Po prvé by to pomohlo dosiahnuť úspory na clách v odhadovanej hodnote
1,6 mld. EUR ročne. Boli by sme tiež svedkami nárastu obchodu, najmä pokiaľ ide
o odvetvie služieb, kde sa budúci rast obchodu odhaduje na 70 %, a v odvetví
poľnohospodárstva, kde momentálne Európska únia ročne vyváža do Kórey tovar v hodnote
1 mld. EUR.

Zároveň je táto dohoda ambiciózna a inovatívna. Je to prvá dohoda novej generácie dohôd
o voľnom obchode, ktorá obsahuje kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji a o dodržiavaní
pracovných noriem, ako aj monitorovací mechanizmus, do ktorého bude zapojená
občianska spoločnosť. Obavy z ťažkostí, ktoré by mohla spôsobiť kórejská konkurencia
citlivejším priemyselným odvetviam Únie, ako je napríklad automobilový priemysel,
rozptyľuje začlenenie ochrannej doložky do dohody. Táto ochranná doložka sa použije
na zavedenie opatrení na monitorovanie dovozu a vývozu a hodnotenie vplyvu dohody
na jednotlivé odvetvia.

15. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu

16. Hodina otázok (otázky pre Radu)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je hodina otázok (B7-0009/2011).

Nasledujúce otázky sú určené Rade.

Otázka č. 1, ktorú predkladá Bernd Posselt (H-000010/11)

Vec: Zásady právneho štátu v Srbsku

Ako Rada hodnotí vývoj právneho štátu v Srbsku, najmä so zreteľom na sporné procesy
s údajnými partizánmi, ktorí sú príslušníkmi albánskej menšiny obývajúcej Preševskú
dolinu na juhu Srbska?

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Názor Rady na vývoj právneho štátu
v Srbsku je prezentovaný v záveroch Rady zo 14. decembra 2010. V týchto záveroch Rada
priaznivo zhodnotila skutočnosť, že Srbsko pokračuje v plnení plánu reforiem a preukázalo
ďalší pokrok v uplatňovaní ustanovení vytýčených v dočasnej dohode podpísanej
s Európskou úniou. Rada vo svojich záveroch taktiež informovala, že Srbsko naďalej
dosahuje dobré výsledky v plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z Dohody o stabilizácii
a pridružení. Táto krajina však musí vyvinúť ďalšie úsilie najmä v týchto oblastiach: reforma
verejnej správy, zásady právneho štátu vrátane reformy súdneho systému, boj proti korupcii
a organizovanému zločinu a zlepšenie podnikateľského prostredia. Rada nediskutovala
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o vývoji právneho štátu v Srbsku v súvislosti so špecifickým postupom, o ktorom sa zmienil
pán Posselt.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Odvtedy, čo som predložil túto otázku, dostala skupina
srbských občanov albánskej národnosti najvyššie tresty v zmanipulovanom procese
špeciálneho súdu, pred ktorým stáli obvinení zo zločinov v Kosove. Nemala by to namiesto
Srbska riešiť misia Európskej únie na podporu právneho štátu (EULEX)? Mohli by ste sa,
prosím vás, na to pozrieť a zistiť, ako je to v konkrétnom prípade, na ktorý som sa pýtal?

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. –  (HU) Veľmi pekne vám ďakujem, pán Posselt.
Uvedomte si, prosím, že takzvané prístupové kritériá stanovené v roku 1993 Európskou
radou v Kodani sú rozhodujúce stanoviská v súvislosti s pozíciou Rady pri akýchkoľvek
dohodách o rozširovaní, stabilizácii a pridružovaní. Tieto kritériá zahŕňajú aj dodržiavanie
ľudských práv a práv menšín a pre Radu by v priebehu rokovaní nemalo byť nič dôležitejšie
ako táto zásada. Môžem vám povedať toľko, že maďarské predsedníctvo, ktoré zastupuje
Radu, bude určite reagovať na vašu požiadavku aj na problém, uvedomuje si závažnosť
týchto udalostí a tak ako pri všetkých postupoch pri dohode o pristúpení a pridružení,
venuje osobitnú pozornosť aj skutočnostiam v tomto prípade.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) V súvislosti s otázkou pána Posselta mám pre Radu ďalšiu
doplňujúcu otázku. Náš kolega sa už pýtal, či si Rada vie v tomto konkrétnom prípade
predstaviť, že by sa ešte raz skontaktovala s vládou a zodpovednými predstaviteľmi v tomto
štáte. Preto by som sa predsedníctva Rady chcel znovu spýtať, či si vie v tomto konkrétnom
prípade predstaviť, že by vstúpilo do kontaktu so zodpovednými ľuďmi v krajine?

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Pravdaže, už bolo spomenuté, že Rada
pristupuje k podobným témam v istom duchu a v širšom kontexte. Chcem však povedať,
že proces pristúpenia Srbska už prebieha, pretože podalo žiadosť o pristúpenie, a verím,
že sme práve vstúpili do novej fázy, keďže Srbsko odpovedalo na otázky v dotazníku
predloženom Európskou komisiou. Tieto odpovede predložilo 31. januára. Tak ako
v prípade všetkých dôležitých záležitostí, ktoré patria k prístupovému procesu, Európska
komisia aj Rada budú, pravdaže, týmto otázkam venovať osobitnú pozornosť.
Otázka č. 2, ktorú predkladá Jim Higgins (H-000012/11)

Vec: Male a stredné podniky a maďarské predsedníctvo

Jedným z uvedených cieľov maďarského predsedníctva Rady je zlepšiť situáciu malých
a stredných podnikov (MSP). Mohla by Rada poskytnúť viac informácií o tomto bode
a praktické podrobnosti o spôsobe, ako chce zlepšiť situáciu malých a stredných podnikov,
ktoré bojujú o záchranu?

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Malé a stredné podniky sú rozhodujúcimi
aktérmi európskeho hospodárstva. Zlepšenie rámcových podmienok ich fungovania
predstavuje jednu zo zvláštnych priorít maďarského predsedníctva. V budúcich mesiacoch
sa predsedníctvo sústredí na plnenie stratégie EÚ do roku 2020 a na pilotné iniciatívy
v súvislosti s inováciou a industriálnou politikou, ktoré boli v tomto ohľade stanovené,
ako aj na úplné zavedenie vnútorného trhu, pretože v súčasnosti je len 8 % európskych
malých a stredných podnikov zapojených do cezhraničných aktivít.

Podľa správy bývalého komisára Maria Montiho do tejto úlohy patrí aj odstránenie všetkých
prekážok, ktoré ešte bránia fungovaniu vnútorného trhu. Môžeme to dosiahnuť zavádzaním
a uplatňovaním všetkých smerníc, najmä smernice o poskytovaní služieb – s touto
záležitosťou sme sa počas tejto schôdze obrátili na Parlament –, poskytovaním riešení
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vhodných pre spotrebiteľov presne, v primeranom čase a v rámci uplatňovania jednotnej
oblasti platieb v eurách (SEPA), uľahčovaním dodržiavania pravidiel zdaňovania podnikov,
ktoré vykonávajú cezhraničné podnikateľské aktivity, a podporovaním prijatia patentu
EÚ orientovaného na MSP. Parlament k tejto téme v utorok po pondelňajšej rozprave prijal
veľmi dôležité rozhodnutie. Nevyhnutným predpokladom pre toto všetko je to, o čom
som hovorila doteraz – musíme MSP inšpirovať, aby uskutočňovali čo najviac inovatívnych
investícií.

Maďarské predsedníctvo dodatočne vykoná hodnotenie v polovici obdobia európskej
iniciatívy Small Business Act. Tento akt by mal byť skutočnou Magnou chartou pre MSP.
Navyše, predsedníctvo má v úmysle podporovať komplexný prístup s ohľadom na novú,
integrovanú priemyselnú politiku, v rámci ktorej sa usilujeme o odstránenie všetkých
informačných a finančných prekážok aj prekážok technickej podpory, ktoré bránia MSP
v tom, aby sa stali naozajstným základným pilierom zelenej ekonomiky.

Okrem toho máme v pláne zredukovať administratívnu záťaž a riziko zasahovania štátu
pomocou lepšieho a inteligentnejšieho regulačného rámca, ako aj inštitucionálnych zmien.
Sme presvedčení, že je nevyhnutné posilniť inovatívnu kapacitu MSP, a to si vyžaduje nový
prístup k inovácii, taký, čo sa nezameriava na podporu technologickej inovácie. Rada by
som vám pripomenula, že Európska rada 4. februára prijala aj veľmi dôležité rozhodnutia
v súvislosti s inováciou.

Pokiaľ ide o kľúčovú tému – ako chcú malé a stredné podniky získať financie –, dá sa
povedať, že sme sa zaviazali podporovať zdravé MSP pri získavaní úverov a pôžičiek
pomocou záruk, inovatívnych finančných nástrojov a výhodných termínov zo strany
bánk.

Napokon by som rada dodala, že maďarské predsedníctvo predloží Rade návrhy v súvislosti
s hodnotením v polovici trvania vysokých rozpočtových viacročných programov výdavkov
EÚ v oblasti výskumu a vývoja, ktoré budú obsahovať aj dôležité nástroje pomoci zamerané
na MSP, napríklad nástroj na financovanie rozdelenia rizík (RSFF).

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Vážená pani predsedníčka, chcem predsedníctvu pogratulovať
za to, že je dnes večer tu, a uvítal som, čo povedal pán minister.

Jedným z najväčších problémov malého priemyslu je priveľká byrokracia – alebo red tape,
ako sa hovorí po anglicky. Predseda Komisie pán Barroso v roku 2004 prisľúbil, že urobí
niečo významné, aby odstránil túto prekážku, ale doteraz sa nič nestalo. Potom, čo som
počul, čo povedala úradujúca predsedníčka vlády z Maďarska, môžem povedať, že srším
optimizmom.

Je mimoriadne dôležité, aby sme urobili všetko pre to, aby sme si poradili s týmto
problémom, pretože spôsobuje veľké ťažkosti ľuďom, ktorí sa zapájajú do tohto druhu
odvetvia.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) V roku 2008 Rada schválila rozdelenie balíka vo výške
15 miliárd EUR od Európskej investičnej banky, ktorý mal byť hlavným nástrojom na
záchranu malých a stredných podnikov počas krízy. Zverejnená správa dokazuje, že fondy
sa nevyužívali v dostatočnej miere a prideľovali sa najmä veľkým podnikom, zatiaľ čo
malé podniky požadované finančné prostriedky nedostali. Ako plánuje maďarské
predsedníctvo zabezpečiť, aby sa nástroje, ktoré sa už prijali na podporu malých a stredných
podnikov, používali a realizovali spravodlivo?
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Nicole Sinclaire (NI).   – Uvažujem, či so mnou naši kolegovia budú súhlasiť, že je
sklamaním, že sa nenašla dostatočná podpora pre písomné vyhlásenie, ktoré iniciuje náš
kolega Malcolm Harbour z West Midlands, predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa.

Dnes mi poslal e-mail, v ktorom píše, že len 184 zo 736 poslancov Parlamentu ho
podpísalo. Nedokazuje to, že pokiaľ ide o malé podniky v celej Európskej únii, spolupráca
nie je možná a v podstate je na členských štátoch, aby sa o svoje malé podniky starali samy?

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – Najprv mi dovoľte odpovedať na otázku
pána Higginsa v súvislosti s regulačným prostredím. To je pre existenciu a pracovné
podmienky MSP naozaj veľmi dôležité.

Pri príprave zákonov a politík je uplatňovanie zásady „najskôr myslieť v malom“ základným
kameňom nového rámca, ktorý sa pokúšame stanoviť. Je to dôležité na všetkých úrovniach,
nielen na úrovni EÚ, ale aj – a myslím si, že máte rovnaký názor ako ja – na vnútroštátnej
a regionálnej úrovni a na úrovni miest a obcí.

Komisia prehodnotila svoje pravidlá štátnej pomoci, aby povzbudila členské štáty v tom,
aby venovali viac podpory MSP v kľúčových oblastiach, ako je výcvik, výskum a vývoj
a ochrana životného prostredia, a aby upustili od aktuálneho zamerania na veľké podniky.

Dohoda členských štátov umožniť uplatňovanie znížených sadzieb dane z pridanej hodnoty
na miestne poskytované služby vrátane služieb s vysokým podielom ľudskej práce, ako je
kaderníctvo, stravovacie služby a služby opráv, bude naďalej stimulovať hospodársku
činnosť a vytvárať pracovné miesta. Komisia toto rozhodnutie víta s radosťou.

V oblasti lepšej regulácie Komisia už predložila dôležité legislatívne iniciatívy. Prijala návrh
na prehodnotenie smernice o DPH v súvislosti s odstránením prekážok elektronickej
fakturácie s potenciálom ušetrenia nákladov vo výške niekoľko miliárd eur zo
strednodobého hľadiska.

Vo februári Komisia tiež prišla s návrhom umožniť členským štátom prijímať účtovné
požiadavky, ktoré menej zaťažujú mikropodniky, čím plní svoj záväzok z akčného plánu
pre malé podniky. Podľa tohto návrhu je možné znížiť záťaž až o 6 miliárd EUR. Komisia
nabáda členské štáty, aby čo najskôr dospeli k dohode a umožnili tak využiť túto príležitosť
tým členským štátom, ktoré si to želajú, preto sa aj my v Rade určite musíme pohnúť týmto
smerom.

Komisia bude rovnako starostlivo posudzovať pravdepodobné zaťaženie akýchkoľvek
nových legislatívnych návrhov, nielen tých, ktoré sa týkajú MSP. Máme na stole dosť veľké
množstvo dobrých návrhov a aj v Rade pre konkurencieschopnosť sa zaoberáme touto
položkou a usilujeme sa riešiť čo najviac týchto otázok čo najrýchlejšie.

Prejdem k druhej otázke o zlepšení prístupu k financiám, o čom som sa pokúsila zmieniť
už vo svojej úvodnej poznámke. Na zvýšenie ponuky tak veľmi potrebných úverov požičala
Európska investičná banka MSP v roku 2008 1 miliardu EUR, čo je v porovnaní s rokom
2007 nárast o 60 %.

Jej cieľom je neskôr požičiavať viac peňazí na tieto účely. Veľmi dobre si pamätám, že keď
som ešte bola poslankyňou Európskeho parlamentu, bola som zodpovedná za stanovisko
k EIB. Vo svojom stanovisku pre Výbor pre hospodárske a menové veci som urobila
zhodnotenie. Musím vám povedať, že EIB veľmi rýchlo reagovala na zmenené okolnosti
a zreorganizovala svoje priority. Preto sme jej kroky uvítali.
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Súhlasím s vami, že peniaze sa niekedy nedostanú určeným príjemcom, a organizácia by
mala byť lepšia. Podľa môjho názoru naozaj musíme venovať pozornosť náprotivkom EIB
v členských štátoch, pretože vo väčšine prípadov sú partnermi. Nemali by sme vždy viniť
EIB za realizáciu, ktorú priamo nevykonáva.

V druhej otázke teda súhlasím, že je nesmierne dôležité, aby sa peniaze Spoločenstva
a pôžičky EIB dostali určeným príjemcom, čiže malým a stredným podnikom.

Nazdávam sa, že Rada nemôže poskytovať stanoviská na písomné vyhlásenia, preto, ak
vám to neprekáža, vážený pán predsedajúci, nebudem ich komentovať.

Otázka č. 3, ktorú predkladá Georgios Papanikolaou (H-000014/11)

Vec: Iniciatívy v oblasti posúdenia vodných zdrojov a pitných vôd

Maďarské predsedníctvo vo svojom informačnom dokumente priorít uviedlo, že by chcelo
venovať zvláštnu pozornosť posúdeniu vodných zdrojov a pitných vôd, ako aj extrémnym
situáciám súvisiacim s vodnými zdrojmi.

Keďže ich program nedefinuje aké možné budúce politiky použijú v tomto smere, mohlo
by maďarské predsedníctvo Parlamentu ozrejmiť iniciatívy, ktoré sa hodlá použiť v tejto
oblasti? Myslí si, že by sa v priebehu budúcich rokov mohol v členských štátoch Európskej
únie objaviť konkrétny problém s riadením a bezpečnosťou vodných zdrojov a pitných
vôd?

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Rada by som odpovedala na otázku
pána Georgiosa Papanikolaoua týkajúcu sa vodných zdrojov. Tento problém má pre
predsednícku trojku – Španielsko, Belgicko a Maďarsko – osobitný význam. Bol dôležitým
aspektom spoločného programu, ktorý sme vypracovali pred vyše dvoma rokmi, a každá
krajina k nemu počas šesťmesačného predsedníctva niečo pridala, aby prispela k tomu, že
spoločný program sa bude realizovať v súvislosti s jednotným prístupom
k vodohospodárskej politike. Preto pokračujeme v práci, ktorú začalo Španielsko a Belgicko,
a radi by sme pridali aj svoj príspevok a predložili závery týkajúce sa vodohospodárskej
politiky na schôdzi Rady v júni 2011.

Tieto závery budú pokrývať tri hlavné témy. Prvou je integrované riadenie extrémnych
udalostí, ako sú záplavy, nedostatok vody, nadbytok povrchovej vody a nepravidelné
rozloženie dažďovej vody. Druhou témou je úloha ekologických služieb, ktoré poskytuje
voda. Ide o veľmi vzrušujúcu tému a myslím si, že v súčasnosti o nej nehovoríme dosť
často. Berieme ako samozrejmosť, že máme vodu, a využívame takzvané ekologické služby,
ktoré nám poskytujú biotopy mokradí. Mali by sme si ich však viac vážiť. Treťou témou
bude intenzifikácia spolupráce v oblasti vodného hospodárstva, na medzinárodnej úrovni,
ale aj medzi členskými štátmi EÚ.

Závery Rady majú byť príspevkom do oznámenia Európskej komisie na tému európskych
vôd, ktoré bude podľa predpokladov prijaté v roku 2012 a ktoré zdôrazní dôležitosť
trvalého riadenia vodných zdrojov členských štátov EÚ a udržiavania bezpečnosti vodných
zdrojov a dodávok vody.

A nakoniec, v období maďarského predsedníctva sa budú konať konferencie a podujatia
na tému voda, napríklad konferencia o budúcnosti európskych zdrojov sladkej vody, ktorá
sa bude konať od 23. do 25. marca v Budapešti spolu s neformálnym stretnutím ministrov
životného prostredia. Dovoľte mi, prosím, ešte poslednú poznámku. Pre maďarské
predsedníctvo je prvoradým cieľom vytvoriť stratégiu pre podunajskú oblasť pre EÚ a v tejto
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súvislosti bude mať zvláštny význam prirodzene aj voda, ochrana našich zdrojov pitnej
vody a integrovaná politika v oblasti vodohospodárstva.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Vážená pani ministerka, ďakujem pekne za
odpoveď. Dodal by som ešte, že v roku 2007 Komisia vo svojom oznámení „o riešení
problému nedostatku vody a sucha v Európskej únii“ spomenula, že sa v ňom uvažovalo
o tom, že Európska únia poskytne finančné prostriedky na pomoc tvorbe infraštruktúry
v oblasti dodávok vody.

Spomínam si aj na to, že mnohé odľahlé oblasti Európy, najmä malé súostrovia na juhu,
napríklad Egejské ostrovy, čelia vážnym problémom s dodávkami vody a pitnou vodou
a že metódy ako odsoľovanie sú mimoriadne nákladné.

Moja otázka je preto veľmi jasná: navrhujete a ste priaznivo naklonení myšlienke vyvolať
diskusiu o priamej podpore Spoločenstva systémom dodávok vody v odľahlých oblastiach?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Vzhľadom na to, že 3. februára boli Maďarsko
a Rumunsko menované za koordinátorov prioritnej oblasti pre ochranu životného
prostredia v podunajskej oblasti, konkrétne pre obnovu a udržiavanie kvality vody, rada
by som sa vás spýtala, kedy začnú títo koordinátori realizovať tento prioritný postup,
pretože to nám umožní zaručiť kvalitu pitnej vody. Vďaka projektom, ktoré som spomenula
ako príklady, máme investície nielen na budovanie čistiarní odpadových vôd, ale aj na
vývoj metód a nástrojov na ochranu zdrojov pitnej vody. Je preto dôležité, aby sme
diskutovali o plnení stratégie EÚ pre podunajskú oblasť.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Aj moja otázka súvisí so stratégiou pre podunajskú oblasť.
Pravdaže, všetci chceme výrazne zlepšiť kvalitu vody v Dunaji. Majú všetky členské štáty
v úmysle vypracovať v tomto smere akčný plán, ktorý bude postupne zohľadňovať aj
kanalizáciu, ktorá prichádza z prítokov, aby sme mali čistejšie aj prítoky a aby nastalo
zlepšenie kvality vody v Dunaji až po jeho ústie? Majú všetky členské štáty, ktorých sa to
týka, v pláne vypracovať akčné plány?

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Ďakujem vám pekne za otázky, ktoré
takisto naznačujú, že toto je pre Európsku úniu veľmi dôležitá téma, a verím, že ani zďaleka
nevenujeme diskusii o týchto problémoch toľko času, koľko si zaslúžia. Samotným aktom
predloženia záverov a upriamením pozornosti napríklad na problémy s vodou spôsobené
extrémnymi klimatickými podmienkami chce maďarské predsedníctvo vydláždiť Európskej
komisii cestu, aby mohla predložiť najlepšie návrhy v rámci tohto „vodného projektu“ na
rok 2012 nasledujúcemu predsedníctvu a Rade.

Pán Papanikolaou spomenul problémy ostrovov v Egejskom mori. Myslím si, že je to veľmi
dôležité pre ľudí, ktorí tam žijú, tak ako je to dôležité v južnom Taliansku či v Barcelone
– možno si ešte pamätáme, že v Barcelone bol taký nedostatok pitnej vody, že tam bolo
treba dovážať čerstvú vodu v cisternách –, a toto všetko dokazuje, že je absolútne nutné,
aby sme tieto problémy riešili.

Formulovaním záverov Rady poskytujeme inšpiráciu Komisii a veríme, že keď sa napríklad
začne diskusia o viacročnom finančnom rámci, budeme ich musieť formulovať tak, aby
nám umožnili čo najlepším spôsobom nasmerovať finančné prostriedky na spoločné
problémy Európskej únie.

Pani Ţicăová aj pán Rubiks položili otázku o stratégii pre podunajskú oblasť. Ak dovolíte,
zodpovedala by som ju obidvom naraz. Komisár Hahn k našej veľkej spokojnosti
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v Maďarsku začiatkom februára predstavil akčné plány. Akčných plánov je 13 a pokiaľ
ide o otázky, ktoré ste tu položili v súvislosti so zdrojmi pitnej vody a čistením odpadových
vôd, existujú takzvané akčné plány pre problémy všetkých druhov záplav a sucha a každý
z nich vedú dve krajiny. Som presvedčená, že je to dobrý spôsob aj na posilnenie regionálnej
spolupráce v oblasti stratégie pre podunajskú oblasť. Navyše k zúčastneným štátom patrí
osem členských štátov EÚ a šesť tretích krajín a je veľmi povzbudzujúce, že máme takú
komplexnú stratégiu, ktorá nám umožňuje podniknúť konkrétne kroky vo všetkých týchto
záležitostiach. Je pravda, že na tento účel nie sú vyčlenené nijaké nové fondy, ale som
presvedčená, že v tomto rámci je možné reorganizovať existujúce projekty a posilnením
cezhraničnej spolupráce budeme schopní dosiahnuť oveľa efektívnejší výsledok, ako keby
sa každá krajina usilovala sama. Nie je predsa možné vyvíjať individuálne opatrenia v otázke
rieky, ktorá nás všetkých spája.

Pravdaže, môžeme mať aj iné výborné plány, ak nezavedieme tieto. Preto veľmi dúfam, že
o nich teraz budeme môcť diskutovať v rôznych zoskupeniach Rady ešte v období
maďarského predsedníctva. Tomuto procesu sme dali zelenú na úvod v Rade pre všeobecné
záležitosti 31. júna a intenzívne monitorujeme, ako práca pokračuje. Práca napreduje
celkom dobre aj na úrovni pracovnej skupiny a ku koncu maďarského predsedníctva
budeme schopní prijať stratégiu v Rade pre všeobecné záležitosti; Európska rada nás bude
môcť ubezpečiť o svojej podpore v tejto súvislosti a potom už bude na nás, aby sme ju
uplatnili, nakoľko to len bude možné. Od čistenia odpadových vôd až po zachovanie
zdrojov pitnej vody.

– Otázka č. 4, ktorú predkladá Vilija Blinkevičiūtė (H-000016/11).

Vec: Účasť osôb so zdravotným postihnutím a organizácií, ktoré ich zastupujú, na prijímaní
rozhodnutí týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím

Európska stratégia na roky 2010 – 2020 zameraná na osoby so zdravotným postihnutím,
ktorú zverejnila Komisia, sa dotkne približne 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím
v Európskej únii. Komisia stanovila osem kľúčových oblastí činnosti: prístupnosť, zapojenie,
rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava, sociálne zabezpečenie, zdravie
a vonkajšia činnosť. Inštitúcie EÚ a členské štáty sú vyzývané, aby túto stratégiu vykonávali
spoločne. Podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným
postihnutím musia členské štáty, ktoré prijímajú rozhodnutia týkajúce sa osôb so
zdravotným postihnutím, konzultovať priamo s osobami so zdravotným postihnutím,
ako aj organizáciami, ktoré ich zastupujú, a zapájať ich do tohto procesu. Žiaľ, toto
ustanovenie sa v novej stratégii pre osoby so zdravotným postihnutím neuvádza.

Prijala Rada konkrétne opatrenia, aby zabezpečila rešpektovanie zásady Dohovoru
Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, podľa ktorej
sa o osobách so zdravotným postihnutím nerozhoduje bez ich zapojenia? Okrem toho,
aká je pozícia Rady k vytvoreniu výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (Disability
committee), ktorý by podliehal Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie
a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) a ktorý by viedla predsednícka krajina Európskej únie?
Nenazdáva sa Rada, že Komisia a členské štáty by sa takýmto spôsobom vo väčšej miere
zapojili do vykonávania Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach zdravotne
postihnutých osôb?

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Som veľmi rada, že sme si ešte našli čas
na túto otázku. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je primeraný
a účinný prostriedok na podporu a ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím
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v Európskej únii a Spoločenstvo aj jeho členské štáty mu pripisujú veľký význam. Rada
chce váženej pani poslankyni pripomenúť, že pri mnohých príležitostiach už potvrdila,
že ak máme v úmysle uspokojovať potreby osôb so zdravotným postihnutím a chceme
im zabezpečiť rovnakú účasť v spoločnosti, je dôležité, aby sme ich zapájali do vytvárania
rozhodnutí a politík, ktoré sa na ne vzťahujú.

Vo svojich uzneseniach prijatých v roku 2008 a 2010 Rada neustále nástojila na tom, aby
sa osoby so zdravotným postihnutím a ich organizácie zapájali do tvorby politík.
Pripomíname, že Rada prijala aj smernicu, ktorá stanovuje zákaz diskriminácie založenej
na zdravotnom postihnutí v zamestnaní a v práci. Spomenutá smernica taktiež zabezpečuje
členstvo a účasť v zamestnaneckých a zamestnávateľských organizáciách, čo značí, že ide
o špecifické opatrenie prijaté Radou s cieľom zaručiť, aby sa osoby so zdravotným
postihnutím skutočne mohli zúčastňovať na rozhodovaní.

Komisia má aj novú stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia. K našej veľkej spokojnosti
bola zverejnená na jeseň a sústreďuje sa predovšetkým na uplatňovanie Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím. Maďarské predsedníctvo má v úmysle predložiť
návrh záverov Rady v spojitosti s touto stratégiou s cieľom prijať ho v poslednej fáze
maďarského predsedníctva v júni. Pokiaľ ide o vytvorenie samostatného výboru pre
zdravotné postihnutie, k tomuto dátumu Rada ešte nedostala nijaké návrhy, ktoré by mala
v tejto súvislosti preskúmať. V tomto kontexte pripomíname, že pri návrhoch predložených
Komisiou môže Rada konať len v rámci svojej zákonodarnej pôsobnosti, vždy však pozorne
sledujeme Parlament. Takto fungujú právne predpisy v EÚ.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) V januári tohto roku na schôdzi Európskeho
parlamentu iniciovanej Európskym fórom pre zdravotné postihnutie podpredsedníčka
Európskej komisie Viviane Redingová vyhlásila, že niektoré členské štáty Európskej únie
nepodporujú smernicu Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami
bez ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo
sexuálnu orientáciu. Preto je protidiskriminačná smernica jednou z najdôležitejších otázok
v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o zaručenie práv zdravotne postihnutých osôb.
Plánuje Maďarsko, ktoré v súčasnosti zastáva predsedníctvo Rady Európskej únie, uskutočniť
nejaké konkrétne opatrenia na prijatie a zrevidovanie tejto smernice a aké konkrétne
opatrenie prijme, aby zjednodušilo uplatňovanie tejto smernice?

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Vážená pani ministerka, ďakujem vám veľmi pekne za vašu
odpoveď. Rád by som Radu povzbudil, aby venovala pozornosť dôležitosti zapájania osôb
so zdravotným postihnutím. Táto otázka má dosah aj na prácu Parlamentu, pokiaľ ide
o schopnosť poslancov zapojiť sa do tohto procesu, keďže sme to vlastne my, kto zastupuje
ľudí. Rád by som zablahoželal predsedníctvu k tomu, že sa chce zaoberať témou
zdravotných postihnutí na vysokej úrovni až do konca obdobia tejto trojice. Je otázne, či
aj nasledujúce predsedníctva majú v úmysle zaoberať sa záležitosťou zdravotných postihnutí
na rovnakej úrovni.

Enikő Győri,    úradujúca predsedníčka Rady. – (HU) Veľmi pekne vám ďakujem za doplňujúce
otázky. Pokiaľ ide o prvú otázku pani Blinkevičiūtėovej týkajúcu sa vývoja v súvislosti
s antidiskriminačnou smernicou, nuž, dalo by sa odpovedať, že to hneď vyriešime, lenže
to nepoviem, hoci by som mohla. Všetci vieme, aký nekonečne pomalý je proces pokroku
pri návrhu týchto právnych predpisov za posledné tri roky. Pravdaže, aj my máme v pláne
dosiahnuť pokrok. Aby sme ho dosiahli a udržali si dôveryhodnosť, usilujeme sa sústrediť
práve na tú časť tejto smernice, ktorá sa týka zdravotného postihnutia. Preto plánujeme
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dve kolá diskusie o aspektoch zdravotného postihnutia a dúfame, že budeme schopní
presvedčiť členské štáty, aby aspoň v tomto smere dosiahli pokrok. Nemierime teda
všetkými smermi, ale usilujeme sa sústrediť pozornosť na túto otázku.

Musím povedať, že je to veľmi ťažké. Členské štáty sa často zmieňujú o finančných otázkach
a finančných ťažkostiach. Bývalá vláda mojej rodnej krajiny bola takisto prinútená požiadať
o predĺženie termínu na uplatnenie politík EÚ a domácich politík, napríklad v oblasti
odstránenia bariér, a v čase krízy a šetrenia je toto všetko pre členské štáty ťažké. Nazdávam
sa však, najmä ak vezmem do úvahy náš záväzok, že toto predsedníctvo bude orientované
na ľudí, že naozaj musíme v tejto dôležitej problematike urobiť pokrok. Pretože, ako vždy
hovorí pán Kósa, netýka sa to iba ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj mnohých iných,
od mladých matiek až po starších ľudí, a mnohých ďalších, nielen tých, ktorým hovoríme
zdravotne postihnutí. To znamená, že je výraznou zodpovednosťou Rady, aby v tejto
záležitosti dosiahla pokrok.

Pán Kósa sa spýtal, ako by sme mohli lepšie zapojiť Parlament a ako by sme mohli pracovať
spolu. Pán Kósa si ako predseda Medziskupiny Európskeho parlamentu pre zdravotne
postihnutých podľa mňa počína výborne a udržiava veľmi dobré vzťahy nielen s Radou
a jej úradujúcim predsedníctvom, ale aj s Komisiou. Pri viacerých problémoch môžeme
vidieť, že ak Parlament hrá vedúcu úlohu – a som presvedčená, že v otázke zdravotného
postihnutia má vedúcu úlohu –, Komisia ani Rada nemôžu urobiť nič, iba sa riadiť podľa
jeho usmernení. Tieto sa potom vlastne môžu zahrnúť do návrhov Komisie, ktoré
sa nasledovne predkladajú Rade. Keď spomenieme rómsku stratégiu, správa od pani Lívie
Járókovej, ktorá bola tento pondelok prijatá vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci, má reálne predpoklady, že ju zahrnú do návrhu Komisie a potom predložia
Rade. Preto by som odporučila tento spôsob a uvítala by som, keby táto úžasná spolupráca
mohla pokračovať.

Na otázky, ktoré sme nestihli zodpovedať, pošleme odpovede písomnou formou.

Predsedajúci.   – To je v poriadku, ale chcem pánu Chountisovi dovoliť doplňujúcu otázku.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Nechcem, aby sa diskutovalo o otázke, ktorú
som predložil. Vážim si príležitosť, ktorú mi poskytujete, a nechcem porušiť poriadok.

Mám len jednu poznámku, ktorá sa netýka ani nezasahuje konkrétne pána predsedajúceho,
a budem stručný. Chcem to povedať len preto, lebo máme problém s otázkou parlamentnej
kontroly. Ako všetci dobre viete, v pléne sa stali tri prípady, keď sme nemali otázky pre
Radu, a postupy v konečnom dôsledku obmedzujú čas, ktorý máme k dispozícii. Prosím
vás, mohli by ste preto prerokovať v predsedníctve, ako by sa tento čas dal vyhradiť?

Veľmi pekne vám ďakujem za príležitosť, ktorú ste mi poskytli. Nechcem prekračovať čas
a nechcem ani to, aby sa o mojej otázke diskutovalo. Ďakujem pani ministerke, že bola
pripravená a počkala.

Predsedajúci.   – Pán Chountis, som informovaný o vašej sťažnosti, ktorú plne podporujem.

Nie je to však predsedníctvo, kto rozhoduje o harmonograme rozpráv a ich obsahu, ani
o rečníckom čase – paradoxne je to Konferencia predsedov, ktorá sa vždy pokúša do
programu vložiť priveľa bodov. S problémami a neporiadkom, ktoré z toho vzniknú, si
však musia poradiť členovia predsedníctva vrátane mojej osoby.
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Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí neboli vyzvaní. Ako celkom správne tvrdí pani Győriová,
všetky otázky, na ktoré dnes večer nemala čas odpovedať – hoci tie, na ktoré odpovedala,
boli zodpovedané veľmi fundovane –, budú zodpovedané písomne.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri
prílohu).

Týmto končím hodinu otázok.

17. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

18. Skončenie rokovania

(Rokovanie sa skončilo o 20.55 hod.)
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